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Fikir,sanat ve edebiyat...

Gençliğe Hitabe
“Ey Türk gençliği!
Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir.
İstikbalde dahi, seni, bu hazineden, mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî, bedhahların
olacaktır.
Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde
bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin!
Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler.
Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün
orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir.
Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip
olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler.
Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler.
Millet, fakr-u-zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.
Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır!
Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asîl kanda, mevcuttur!
Mustafa Kemal Atatürk
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GARİP GELDİK GARİP GİDİYORUZ

‘’Nerede bir türkü söyleyen görürsen korkma yanına otur. Çünkü kötü insanların türküleri yoktur!’’ der
kendisi, bir muhabbetinde de ‘’ Ben teknik bilmem,
nota bilmem; içimden nasıl geliyorsa parmağım öyle
basıyor. Çünkü parmağım yüreğime bağlı…’’ der.
Gönülden türkü söyleyen insanlara kulak ver, iyi
dinle onları çünkü onlardan kötülük gelmez sana.
Gariptir onun mahlası, bu mahlasının nasıl geldiğini
gözleri dolu dolu anlatır kendisi; ‘’Düğüne gittik, çalgıcıları oda oda gezdirirlerdi. Misafirler akşam köy
odalarına dağılırdı, biz odaya varır orada çalardık,
oradan kaldırırlar başka odaya geçirirlerdi. Düğün
kahyası olurdu, bizi oda oda gezdirirdi. Bir odaya
vardık, baktım ki içeride bir hasta yatıyor, bir de kadın var yanında. Ben geriye çıktım, düğün kahyası
dedi ki; ‘’Yok,’’ dedi, ‘’burada çalacaksınız.’’ dedi.
Ben ne çalayım genç bir delikanlı yatıyor, bir de yaşlı
anası var orada. Ne çalıp ne söylediğimi bilmiyorum.
O gece etkilendim ben o gençten. Geldim oturdum
kendi kendime.
‘’Anam ağlar baş ucumda oturur
Derdim elli iken yüze yetirir
Bu dert beni yiye yiye bitirir
El çek tabip el çek benim yaramdan
Ölürüm gurtulmam ben bu yaramdan
Anama babama yüzüm kalmadı
Bir su ver demeye sözüm kalmadı
Doktora tabibe lüzum kalmadı
El çek tabip el çek benim yaramdan
Ölürüm gurtulmam ben bu yaramdan’’
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bildiğiniz türküyü yazdım. İlk bestem bu oldu, ben bunu besteledim; ama
bunu hiç kimseye söylemedim. Yıllar sonra babam geldi eve. ‘’Yavrum bir
şeyler hissediyorum ben.’’ dedi bana. Ben ‘’Evet baba.’’ dedim. ‘’Sonunda
ne diyeyim ben bu besteye?’’ dedim, zaten birbirimizi tek kelimeyle anlardık. ‘’Bize garipler derler yavrum. Gönül de garip.’’ dedi bana.’’
Kendisinin hikayesi de garipti, biz de öyle tanıdık kendisini. İstanbul’a
gitmeye karar verdiğinde Kırşehir’den biner otobüse Ankara’ya gelir; ama
yola çıktığında cebinde iki buçuk lirası vardır. Onu da Ankara biletine vermiştir. Ankara’dan İstanbul’a gidecek parası kalmamıştır. Ankara’dan İstanbul’a gitmek istediğini söyleyip parası olmadığını söyleyince oradaki
görevli bir kendisine bakar, bir de sazına. Saz çalmasını ister, öğle vaktinden
gece yarısına kadar saz çaldıktan sonra bir otobüsün en arkasında gider İstanbul’a.
Kısaca şöyle anlatır kendisi hayat hikayesini; “Babam Kırşehir’den çıkmış, Keskin’e gelmiş. Anamınan evlenmiş. Çiçekdağı’nın Gırtıllar eski
adıyla Abdallar Köyü denilen küçük bir köy, 20 haneli bir yere gelmiş. Ben
o Abdallar yeni adıyla Gırtıllar Köyü’nde dünyaya gelmişim. 5-6 yaşımda
babam beni yanına aldı. Gittiği yerlere beni de götürürdü. Bazı türkü söyletirdi. Babam saz çalardı, bana da kemanı verdi. Gülik’ de sekiz yıl, Yozgat,
Kayseri, Niğde, Nevşehir, Kırıkkale, Keskin, Yerköy köyleriyle beraber
gezdik. Düğünde çalardık. Babamı bilenler, çağırırlardı. Geçimimiz verilen
bahşişlerden olurdu. 14 yaşımda aldım sazımı, İstanbul’a gittim. Aç kaldım,
karın tokluğuna iş bulamadım. Günlerce iş aradım bulamadım. Şençalar
Plak diye bir yazı okudum. Sazımı aldım gittim. Behiye Aksoy’un ilk plağını dinliyorlardı. Beni dinlediler. Kabul ettiler. Kadri Şençalar benimle çok
yakından ilgilendi. Plak okuttu. Beni Beyoğlu Saz’a götürdü. Bana program
aldı Kadri Şençalar. Böylece sahne hayatım başlamış oldu. İki yıl İstanbul’da kaldım. Oradan Ankara’ya geldim. Ankara’da bir gazinoya başladım.
Orada Leyla isimli bir kızla tanıştım. Hemen evlendim. İki kız, bir oğlumuz
oldu. Mutlu olamadık. Askere gittim geldim. Daha sonra ayrıldık. 7 yıl bir
arada kalmıştık. Aralıksız plaklar okuyordum. Türkiye’yi vilayet, kaza, nahiye altı-yedi kere konserlerimle gezdim. 1979’da bildiğiniz gibi Almanya’ya geldim. Çocuklarım anasındalardı. Onlar da yanıma geldiler. Oğlum
evlendi. Hanımı ve kendisi üniversitedeler. Kızımın evi alındı. Eşi ve kendisi üniversitedeler. Ben okula gidemediğim için çocuklarımın okumalarından
mutluluk duyuyorum.’’
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Bazı türkü söyletirdi. Babam saz çalardı, bana da kemanı verdi. Gülik’ de
sekiz yıl, Yozgat, Kayseri, Niğde, Nevşehir, Kırıkkale, Keskin, Yerköy
köyleriyle beraber gezdik. Düğünde çalardık. Babamı bilenler, çağırırlardı.
Geçimimiz verilen bahşişlerden olurdu. 14 yaşımda aldım sazımı, İstanbul’a gittim. Aç kaldım, karın tokluğuna iş bulamadım. Günlerce iş aradım
bulamadım. Şençalar Plak diye bir yazı okudum. Sazımı aldım gittim. Behiye Aksoy’un ilk plağını dinliyorlardı. Beni dinlediler. Kabul ettiler. Kadri
Şençalar benimle çok yakından ilgilendi. Plak okuttu. Beni Beyoğlu Saz’a
götürdü. Bana program aldı Kadri Şençalar. Böylece sahne hayatım başlamış oldu. İki yıl İstanbul’da kaldım. Oradan Ankara’ya geldim. Ankara’da
bir gazinoya başladım. Orada Leyla isimli bir kızla tanıştım. Hemen evlendim. İki kız, bir oğlumuz oldu. Mutlu olamadık. Askere gittim geldim. Daha
sonra ayrıldık. 7 yıl bir arada kalmıştık. Aralıksız plaklar okuyordum. Türkiye’yi vilayet, kaza, nahiye altı-yedi kere konserlerimle gezdim. 1979’da
bildiğiniz gibi Almanya’ya geldim. Çocuklarım anasındalardı. Onlar da yanıma geldiler. Oğlum evlendi. Hanımı ve kendisi üniversitedeler. Kızımın
evi alındı. Eşi ve kendisi üniversitedeler. Ben okula gidemediğim için çocuklarımın okumalarından mutluluk duyuyorum.’’
‘’Kadın insandır. Biz erkekler ise insanoğlu.’’ diyerek kadınlarımızın ne
kadar değerli olduğunu (tabi öğrenebildiysek!),
‘’Bizim oralarda seni seviyorum denmez, kurban olurum sana denir.’’
diyerek sevdanın ne kadar büyük olması gerektiğini,
‘’Kendini bilen bilmeyenin kusuruna bakmaz!’’ ile kendini bilmenin ne
kadar erdemli olduğunu,
‘’Ben diyorum ki, insan ve insanoğlu var. Ayrımcılığın sonu kavgadır,
kavganın karı var mı?’’ ile kardeşçe yaşamanın önemini,
‘’Darda kaldım diye umutsuz olma, yok iken dünyayı var eden vardır.’’
ile hiçbir zaman umudumuzu kaybetmememiz gerektiğini,
‘’Gurbette olanların hiçbiri mutlu değil ben mutluyum diyene rastlayamazsın. Neden? Gurbet herkesin içinde taş gibidir.’’ ile insanda vatan
sevgisinin aslında ne denli büyük olduğunu,
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‘’Can yakıp da kalp kırma ey insanoğlu. Senin de gül benzin solacak bir
gün. Her canlının kalbi Allah’a bağlı. Herkes ettiğini bulacak bir gün.’’ ile
gönül kırmamanın önemini,
’’’Baba,’’ dedim. ‘’Neden sen kendin beste yapmıyorsun, türküler üretmiyorsun?’’ dedim. ‘’Oğlum,’’ dedi. ‘’Ozanlar birbirinin devamıdır.’’ dedi.
‘’Eğer benim demek istediğimi benden evvel gelip giden bir ozanımız
yazmış, gitmiş ise bana o bir miras bırakmıştır. Saygıyla anarak onun
sözlerini havalandırırım.’’ dedi.’’ Babasıyla yaşadığı bu anıyla mirasa sahip
çıkmanın önemini, çok şey anlatıyor Garip bize her cümlesinde. Yeter ki kulak
verelim dediklerine, durup düşünelim bir hayatımızı, yaşadıklarımızı, davranışlarımızı… Varsa eksiklerimiz düzeltmeye çabalayalım. Garip geldik hepimiz
bu dünyaya, garip de gideceğiz. Şu üç günlük dünyada kırmayalım birbirimizi.
Garip’ lerin de dediği gibi;
‘’Hep sen mi ağladın hep sen mi yandın,
Bende gülemedim yalan dünyada
Sen beni gönlümce mutlumu sandın
Ömrümü boş yere çalan dünyada…’’

Cengiz YOZBATIRAN
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Sevmenin
mi daha güzel olduğunu
Yoksa sevilmenin mi
daha güzel
olduğunu,
bilmiyorum...

Bilmiyorum
Bilmiyorum
Sevmenin mi daha güzel olduğunu
Yoksa sevilmenin mi daha güzel olduğunu
Bilmiyorum
Bu dünyada aşık olmamış ya da aşık olamayacak bir insan var mıdır? Hiç sanmıyorum lakin
böyle bir insan olmak için her şeyimi feda edebilirdim. Nasıl da denk getiriyor insan sevdiği kişinin
onu sevmemesini veya onu seven kişiyi kendisinin
sevememesini akıl alır iş değil doğrusu. Bu da kafalara sevmek mi yoksa sevilmek mi sorusunu getiriyor. Güzel bir paradoks. Bu paradokstan nasıl
çıkarsanız çıkın ama hep görecelidir. Kişiden kişiye değişir. Kişiden kişiye değişmeyen bir şey varsa
o da biri olmadan diğerinin bir anlamı olmadığıdır. Hem sevip hem de seviliyorsanız çok şanslısınız.
Bilmiyorum
Gidene mi daha zor olduğunu
Yoksa kalana mı daha zor olduğunu
Bilmiyorum
Bir insanın birinden hoşlanması, ona ilgi göstermesi, onu etkilemesi ve sonrasında ona olan duygularını açıklaması en kolayı olduğunu düşünüyorum. Eğer ki karşınızdaki insan da size karşı böyle
bir duygu birikimi içerisindeyse samanlık seyran
olur. Olmazsa da canınızı çok sıkmayın olduğu kadar olmadığı kader.

Fikirperest
Dergi
Fikirperest
Dergi 3
5

En çekilmezi ne biliyor musunuz? Birisinin saçlarına, gülüşüne, kokusuna alıştıktan sonra o alışmışlıktan mahrum kalmak yani kalan olmak. Peki giden bunlara alıştıktan sonra nasıl gidiyor? Ya bahaneleri
vardır ya da eski duygusal bağını kaybetmiştir ve bunları kabullenip
gitmek de kolay değildir. Gidene mi daha zordur kalana mı bilmiyorum lakin benim fikrim sevene daha zordur azizim sevene.
Velhasıl kelam
Keşke yaşanmasaydı desem iyi günlere ayıp edeceğim
İyi ki yaşandı desem bu vedaya nasıl bir kılıf giydireceğim
Bilmiyorum...
Nazım Can GÜLDAL

“Bilmiyorum!”
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Vedalar
Sevdik sevdalandık kördüğümle bağlandık böyle ayrı gayrı olmaz olmaz.Dilimde bu şarkı sözleri ve yine bir ayrılık vakti. Her güzel şeyin
sonu geliyor. İçim buruk. Zaman, için de yaşarken geçmiyor diye düşünürdüm hep. Sonra dönüp bakıyorum da ne çabuk geçiyormuş aslında. Göz açıp kapayıncaya kadar derler ya işte öyle bir durum oldu.
Peki ya hep mi böyle olacak? Hep mi özlem içinde yaşayacağız? Bazen zor geliyor böyle yaşamak üzülüyorsun, özlüyorsun, özlediğin için
ağlıyorsun. Ayrılıklar her zaman çok yoruyor beni. Vedalaşmalari sevmiyorum, beceremiyorum da zaten. Elim ayağım birbirine dolaşıyor,
gözümde ki damla her an aktı akacak. Ağlamamak için başka şeylere
odaklanıyorum işte o zaman da veda sözleri yerine saçma sapan şeyler
söylemeye başlıyorum. Zor azizim sevdiğinden, ailenden, arkadaşlarından uzakta yaşamak. Gittiğin yerler hep biraz eksik. Ve maalesef her
yeni yer hep biraz daha eksiklik katıyor hayatına, yeni yeni özlemler
oluşturuyor içinde. Yalnızlığa dayanabilirim de bir başınalığa asla demiş şair ah ne de güzel söylemiş. Tam da böyle işte vedalar. İçim de
yarattığı hisler de, yaşattıkları da...
Derya CORUK

Fikirperest Dergi
7

Fotoğraflar

Doğanın Sonsuzluğu-2017-Temmuz

Osman UZUNMEHMETOĞLU

Mehmet Akif YARDIM

Anlamsızlık-2019-Eylül

Fikirperest Dergi
8

Rastgele Yalnızlık Kulübü
Bugün sadece bunu yazmak ve kulübü kapatıp uzaklara gitmek
istiyorum sevgili yalnızlar. Saat gece biri geçti ve aslında bu ay
için yazımı editöre göndermiştim ama Neslican’ dan hiç beklemediğimiz bir haber geldi. Hayat bazen hiç beklemediğimiz
zamanda hiç beklemediğimiz yerlerden üstümüze geliyor değil
mi? Hayatımda yazacağım en zor yazılardan birisini yazıyorum
şuan da. Yazacağım hiçbir şey benim için Neslican’ dan daha
değerli değildi çünkü.
Instagram’ dan story atardı neredeyse her gün. Her storyisinde
ayrı mutlu olurdum. Bir insan bir insanı hiç tanımadan sevebilir mi? Sevdim. Arkadaşlarıma anlatırdım. TEDx videosundan
bahseder izlemelerini isterdim. Tedx konuşmasını şöyle bitirmişti Neslican: ” Bence, bir şekilde sizin karşınıza çıktıysam
eğer bununda mutlaka bir anlamı vardır.” Gerçekten vardı benim için anlamı Neslican. Gerçekten vardı.
Umuttu Neslican benim için. Koskoca bir umuttu.
İzninizle ona sadece teşekkür edip gitmek istiyorum. Sevgili
Neslican, bize öğrettiklerin için, bize umut olduğun için, zor
anlarında bile bizi telaşlandırmamak için uğraşacak kadar güzel
yürekli olduğun için, mücadelen için, umudun için, o güzel gülüşün ve niceleri için sana minnettarım.

Huzur içinde uyu... Azmin ve mücadelen geride bıraktığın herkes için
umut olacak…
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O güzel insanlar, o güzel atlara binip gittiler. İyi geceler Rastgele Yalnızlık
Kulübü.
Mehmet Akif YARDIM

“Tabi böyle bir şey mümkünse. Sevgiyle kalın…”
Fikirperest Dergi
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Ateşböceği
Bazen istemsizce düşünüyorum. Niçin kaybediyoruz? Bazen hatalı olduğumuzdan bazen yanlışlıklar silsileleri üzerinden bazen
bambaşka bir şeyden. Bunlarda bir sorun yok bunlar gayet normal şeyler. Ama ışıksız gecelerde istemsizce düşünürken aklıma
geliyor. Sırf kendim olduğum için kaybetmek… Sırf toplumdaki
o saçma şeylere inanmadığım için, normların dışında olduğum
için kaybetmek… Bu işte en edebi olmayan söylemi ile koyuyor
adama. Daha sonra ama diyorsun, olsun, öz teselli giriyor devreye
benim tabirimle. Prensip meselesi bu diye ekliyorsun sonra. Ben
benim, normlara uymadığım için, kendim olduğum ve yalanlara
baş kaldırdığım için kaybedeceksem varsın kaybedeyim diyorsun.
Sonra, işte kaderin cilvesidir ya o ışıksız gecede istemsizce düşünürken neyi kaybettiğin geliyor aklına. Bir an ışıldar gibi olsa da
gecen bu sadece her tarafı daha da karanlık yapacak bir şimşeğin
milisaniyelik parıldaması gibi, yüreğinizde bir çıtırtı kopartıyor,
bir ışıldama ve her yer artık daha da karanlık. Elinde değil ki,
kendine istemsizce soruyorsun. Değdi mi? Prensip için kaybettiğime değdi mi? Ben neyi kaybettim diyorsun. Halbuki şiirlerinde,
yazılarında, sözlerinde ama en önemlisi gözlerinde neler yapabileceğini biliyordun. Böylesi bir şey için kaybetmek… Diyerek bir iç
çekip devam ediyorsun sonra. Ben, sadece ben oldum. Yalanlara
ihtiyacım yok. Kalıplara ihtiyacım yok. Sonra böylesi durumların
ilacı giriyor devreye. Ne acı bir ilaçtır o. Kendi kendine söylediğin
yalnız bir kelime. Alışırsın. Daha da kötüsü alışıyorsun. Lakin istemsizce düşünmek var ya, o hiç gitmiyor. Bir kısır döngü içinde,
bir paradoksta hapsolmuş buluyorsun kendini. Aynı sorular ve
aynı cevaplar kovalıyor birbirini. Gecenin bile ışığı var, ama gittikçe sönüyor bunun farkına varıyorsun. İçinden geliyor mu peki
ateş yakmak?
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Yalan söylemeyeceğim, bazen… Peki bunu yapacak istek, heves,
umut üçlüsü?
Hayır. O anda ise ateş yakmak yerine bir ateş böceği bekliyorsun. Buz gibi olmuş, karanlıklaştırılmış yüreğinin ortasına konup onu aydınlatacak ve ısıtacak… Bazen istemsizce düşünüyorum.
Tolohan TEMEL

“Ben, sadece ben oldum.”
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İNSANIN ANLAM ARAYIŞI
İçimizdeki arayışların çözümleyicisi olabilecek harikulade bir kitap. Victor Frankl Nazi kampına düşmüş bir doktor, onun gözünden görüp, onun
dilinden okuyacağız bu eseri. Kuzenim bana bu kitabı kesinlikle senin
okuman gerek diye önerdiğinde bir çok ön yargıyla yaklaşmıştım yok
Nazi kampıymış yok logoterapiymiş bunlar benim çokta ilgimi çekmemişti. Sırf kuzenim önerdiği ve onun fikirlerine değer verdiğim için okumuştum zihnimi oradan oraya savuran bu kitabı. Bu eser Nazi kampında
ki insanların psikolojisini gözler önüne seriyordu, gaz odasındaki tüten
dumanların insanların cesetinden çıkan dumanlar olduğunu hissetmek
insana acı veriyordu. Hele ki ailende o kampta olmasına rağmen ailenden
bir habersen belki de o tüten dumanlar ailendir, bu kadar umutsuzluğun ,
mutsuzluğun ve huzursuzluğun olduğu bir yerde hayata tutunmanın kitabıdır insanın anlam arayışı. Herkesin kendini boşlukta hissettiği, ben neyim, kimim, benim bu hayatta anlamım ne dediği olmuştur. İşte bu kitap
sizi boşluklardan çıkarıp anlam arayışınıza bir nebze de olsa yaklaştıracaktır. Hayır, ben yaşamı anlamlandırmaya çalışmak değil tamamen anlamlandırmak istiyorum diyorsanız şu 3 maddeyi aklımızdan çıkarmamamız gerekir;
1)Bir eser meydana getirmek
2)Doğayla veya bir insanla etkileşim kurmak ya da birini sevmek
3)Kendiliğinden gelen bir acıyı anlamlı düşünmek
Bu 3 madde bizi birçok yönden değiştirebilecek bir düzeyde ama bu
maddeleri anlayabilmek için kitabı okumanızı tavsiye ederim. Yazımı şu
cümleyle bitireceğim. ‘’ Yaşamak için bir nedeni olan kişi her türlü sıkıntının üstesinden gelebilir.’’

Furkan KUZUOĞLU
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Biz İnsanlar Hep Böyleyiz
Güneş doğarken gecenin karanlığını, kar yağarken güneşin ısısını
özleriz, biz insanlar hep böyleyiz. Elimizdekilerin değerini genelde
kaybettiğimizde ya da o an elde edemeyeceğimizde anlarız. Elimizdekinin değerini bilsek olmaz çünkü hep ulaşılmaza ulaşmamız hep
olmazı oldurmamız lazım... Hayat gerçekten böyle değildir ulaşılmaz
olanlara öyle filmlerdeki gibi mucizelerle ulaşamayız. Yani tabiri caizse oturduğunuz yerde her şey önünüze serilmez. Önce elimizdekinin
değerini bilmeyi öğrenmemiz lazım. Güneş doğarken güneşin doğuşunun tadına varmamız lazım ki batışının da doğusunun da ayrı güzel olduğunu anlayabilelim.
Yaşarken de tam böyle olur işte güneş doğarken batışına üzüldüğümüzden dolayı doğuşunun güzelliğini görmediğimizdeki gibi bir
olaya üzülmekten başka bir olayın güzelliğini göremeyiz. Bunlardan
vazgeçmeliyiz. Adım adım ilerlemeyiz bu hayatta her şey bir anda
önümüze serilmesini değil de her şeyin adım adım elimize geçmesini
sonrada her şeyi kendi önümüze kendimiz sermesini bilmeliyiz. Hayatın sunduğu olumsuzluklara, kötülüklere üzülmekle geçirdiğimiz
zamanı bu olumsuzlukları ve kötülükleri nasıl iyiye çevirebileceğimize, onların arkasında çıkabilecek olumluluklara ayırarak hayatımızı
kolaylaştırabiliriz.

Yonca AKTAY
Fikirperest Dergi
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Uzun uzun saçlarım var benim
Bazen tarıyor annem bazen topluyor
Uçsuz bucaksız hayallerim var benim
Dinliyor annem, dinledikçe ağlıyor...
Ellerimin çok narin olduğunu söyler annem
Gözlerimin çok güzel olduğunu anlatır uzunca
Çok güzel gülüyor muşum ben
Bir de gözyaşlarım dökülmese susunca...
Hayatta hep gülmeyi hakettiğimi söylerdi
Haklarımı versenize bana!
Kadınların hakları olduğunu duymuştum
Haksızlığa uğrarken susmasanıza!
Rüyalar içinde büyüdüğüm evimden
Rüyalarımın kabus olduğu günlere geldim!
Hülyalarla dans ettiğim babamdan
Hülyalara kıyılan günlere geldim!
Birgün sokak ortasında darp ettiler beni
Birgün ellerinde sopalarla kovaladılar
Ellerinde yakıyor canımı sopaya ne gerek!
Çok mu zor kadın şiddetlerine dur demek
Kızımı korumaya çalışırken babasından
Herkes video çekme çabasında!
Kızım diz çöküp ağlarken acısından
Adam daha çok vurma çabasında!

Fotoğraf koymak istemedik!
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Ses verin artık kadınların sessizliğine
İnsanlık intihar etmenin eşiğinde!
Biz tutup kaldırırsak onların ellerinden
Hepsi kapımıza gelir, çiçeklerle..
Hepimiz bir kadınız aslında
İnsanlığa darbe vuruluyor şiddet faslında
Bir kişi tüm bedeli üstlenirken
Hepimize bedel yazılıyor semada
Biri çıkıp darp ediyor karısını
Biri ağlatıyor sokakta öz kızını
Biz bu vahşete ses çıkarmadıkça
Nasıl açacağız cennetin kapısını
Anne ölme çığlığı kadar acı bir durum
Bu feryadın bedelini ödeyemez hiçbir kurum
Gözyaşları düşerken ısıtır şakakları
Yarın sabah olmaz asla, karartır şafakları...
Ben artık rahat uyuyorum tahta tabutta
Tüm kötülükler geride kaldı
Siz artık bu vahşete izin vermeyin susupta!
Kadınların hayalleri yanında kalsın..
Abdulkadir ÜRKMEZ

Fotoğraf koymak istemedik!
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Türk Futbolu
Sizce Türk Futbolunda ki en büyük sorun nedir? Neden Şampiyonlar Ligi’ ne direkt katılan takım sayımız sadece 1? Biz niye
Avrupa’ da ki kulüpler gibi kendi genç yetenekli oyuncularımızı çıkartamıyoruz ortaya, çünkü düzgün bir altyapı sistemimiz
yok ve tabi ki taraftarlarımızda sabır yok. Altyapıdan oyuncu
çıkarıp onun gelişmesini beklemeye tahammül yok, bu yüzden
iyi kariyerli ama kariyerinin sonlarına gelmiş büyük futbolcuları alarak taraftarlarımızı mest ediyoruz. Böyle yaparak Türk
futbolu olduğu yerde sayıklıyor, ilerleme kaydedemiyoruz ve
Türkiye’nin yetenekli gençlerini kaybediyoruz. Bu olayın en güzel örneği yakın zamanda gerçekleşmiş olan Merih Demiral’dır.
Bilmeyenleriniz için Merih Demiral, Fenerbahçe altyapısında
olan bir futbolcuydu ve hayalleri vardı. Fenerbahçe’ den yükselemeyeceğini anlayınca Fenerbahçe’nin sunduğu teklifi kabul
etmeyip Portekiz 2. Ligine gitmiştir ve şu an İtalya’nın en büyük
kulüplerinden bir tanesi olan Juventus’ ta oynamaktadır. Böyle
binlerce oyuncumuz vardır.
Türkiye’ de herkes altyapı sorunu olduğunu biliyor fakat çözüm
aramıyorlar. Çözüm arıyor olsalardı emin olun bulurlardı. Bizim takımlarımızın Avrupa’ da başarılı olmaları için ve kulüplerin borç sahibi olmadan güzel bir takım oluşturmanın yolu genç
oyunculardan geçer. Elinizde genç yetenekli oyuncular olduğu
zaman onları sattığınızda yüksek kazançlar elde edersiniz hem
ekonomik olarak hem de başarı olanağınız artar. Keşke biz de
ülkemizin Avrupa’ da ki maçlarda başarılı olduğunu görebilsek
ve bunun devamı gelse.

Fikirperest Dergi
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Galatasaray UEFA kupasını kazandığı zaman tüm ülke sevinmiştir
ama neden devamı gelmedi? O başarı bizim için yeterli miydi, hayır kesinlikle değildi daha fazlasını yapabilirdik. Yapmamayı seçtik.
Bunların önüne geçilmeli, bu sorunlara çözüm bulunmalı. Herkes
sorunun farkındaysa neden çözümü bulunmuyor? Keşke bizler de
ülkemizin bu güzel takımlarını Avrupa’ da başarılı bir şekilde izleyebilsek. Umarım ilerleyen seneler de öyle olur…
Mert OK
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AY LA
Gerçek bir yaşam hikayesinin
anlatıldığı Ayla, 90. Oscar ödüllerinde ”Yabancı Dilde En İyi Film
Adayı” seçilmiş. Oscar adayı olan
Ayla’da aşırı sevgi yüklü bir film.
Ayla ne kadar Oscar alamayıp sadece aday olmakla kalsa da Türk
milletinin kalbinde Oscar’a uzandı bile. Biraz filmden bahsetmek
gerekirse ; 1950 Yılında Türkiye,
Güney Kore ve Kuzey Kore arasında çıkan iç savaşta taraf olarak
Güney Kore’ye asker gönderir. Bu
askerlerden biride Astsubay Süleyman’dır. Süleyman(İsmail Hacıoğlu), cephede arkadaşları ile araştırma yaparken öldürülen Güney
Korelilerin arasında ölen annesine
sarılarak ağlayan bir kız çocuğu
bulur. Süleyman, kız çocuğunu alır
ve korkudan konuşamayan çocuğa
Ayla ismini koyarak karargahta
bakmaya başlar. Süleyman Koreli
kız çocuğunu ay ışığında bulduğu
ve ay yüzlü olduğu için “Ayla” ismini koyar. Karargah ’da büyüyen
Ayla, Süleyman’a baba demeye
başlar ve ikili birbirlerine müthiş
bir sevgiyle bağlanırlar. 1951 yılında savaş biter ve Türk askeri dönüş hazırlığına başlar.

Süleyman, Ayla’yı da yanında götürmek ister ama Kore yetkilileri
müsaade etmez ve baba kız ayrılmak zorunda bırakılır… Benim
için en dokunaklı sahnelerden biriydi burası. Manevi olarak kısa
sürede birbirine bu kadar güzel
bağlanan baba-kızın birbirinden
kopması… Filmin savaş sahnelerinde Ayla’nın olduğu kısımlar
ustalıkla çekilmiş ve oynanmış
bence. Gerçeği birebir aktarmak,
o duyguyu seyirciye hissettirmek
kolay değil. Savaşta yaşanan asker-kimsesiz çocuk ilişkisinin
sevgi yumağına dönüşmesi, ben
ağlamam diyen en sert kalpleri
bile eritiyor farkına varmadan.
Süleyman Astsubay, Ayla ismini
koyduğu Koreli küçük kızı, Ayla’da Süleyman’ı öz babası gibi
seviyor. Bizim askerimiz merhametlidir, yüreği sevgi doludur. .
Kendinden yardım istendiği zaman canı pahasına dünyanın öteki ucuna gider. Kimsesizlere kol
kanat olur. 1950 Yılında Seul’ de
savaşta ailesini kaybetmiş Koreli
kimsesiz çocuklar için ”Ankara
Bakım Evi” altında yurt açmışız
ve onların umudu olmuşuz.
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O günleri yaşayan çocuklar, şimdinin büyükleri Türk askerine minnettarlıklarını her yerde anlatıyor ve çocukken yurtta öğrendikleri ”Ankara Marşını” ezbere söylüyor. Bu büyük bir gurur bizim için. Filmin
ana fikri, şu cümlede saklı ”Savaşlar olmasın, çocuklar ağlamasın.”
Sözün özü: Ayla filminde, kendine verilen her görevi en iyi şekilde yapan kahraman Türk Astsubayının, aynı zamanda merhamet ve sevgi
dolu bir yüreğinin de olduğu üstüne basa basa anlatılırken ”Astsubay
ordunun bel kemiğidir, onlar olmazsa ordu olmaz” vurgusu yapılıyor.
Filmin sonunda, hikayenin yaşayan kahramanları Süleyman Astsubayın ve Ayla’nın gerçek görüntülerine de yer veriliyor. Gerçek görüntüleri gördükten sonra filmin ne kadar gerçeğe yakın olduğunu kolaylıkla görebilirsiniz. Türk sineması için bir milat olan Oscar adayı bu filmi
kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. İyi seyirler.
Nisa GÖKTEKİN
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Neşe, Dert, Aşk
Neredeyse tüm duygularımız yanında bir Neşet Ertaş türküsü barındırır.Kimi zaman dert ortağımız olur onun türküleri, kimi zaman
mutluluğumuzu paylaştığımız bir dostumuz ...
Peki nasıl oluyor da bütün duygularımıza bu denli içten eşlik edebiliyor ? Bu soruya Neşet Ertaş’ın şu cümlesiyle yanıt niteliğinde : “ Biz
çekmediğimiz derdin türküsünü yakmayız... “
Çekmediği, yaşamadığı, bilmediği duyguları,gönlünden geçmeyen
türküleri söylememiştir Bozkırın Tezenesi. Neşet Ertaş’ ın sinesinde
gizli ve derin bir yara küçük yaşta annesini kaybetmesi olmuştur. Ve
bu yara dillere pelesenk olmuş “Neredesin Sen” adlı türküyü meydana
getirmiştir.
“ Sinemde gizli yaramı kimse bilmiyor
Hiç bir tabip yarama merhem olmuyor
Boynu bükük bir garibim yüzüm gülmüyor
Gönlüm hep seni arıyor neredesin sen “
Merhemsiz yaralarını türküleriyle anlatmıştır Neşet Ertaş. Bazen sevda gitmiyor serde demiştir üstad bazen de cahildim dünyanın rengine
kandım demiştir. Duygularının ismi, hissiyatı değişmiştir yaşamı boyunca ama bu duyguların çoğunun ortak noktası insanlarca ezbere
bilinen, gönüllere dokunan türkülere dönüşmesidir. Bozkırın Tezenesi
“Bana öldü demeyin; yoruldu, gitti deyin.” Demiştir. Neşet Usta’yı yorgunluğunun 7. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz...
Metin Serhat DAVUL
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Sabır
Açlık mideme bir şeyler kazıyor
İnsanlar, onları öldürmüşüm gibi bakıyorlar suratıma
Güzel yazı defterime yazdığım
Çirkin harflerimi özlüyorum
Hayat, pazularını sıkmış bir dev gibi duruyor karşımda
Evimde, odamda, masamda matem havası var
Duvarlarıma umutsuzluk sinmiş
Penceremin ardında sanki aslanlar kükrüyor
Açılınca, rüzgar yüzümü savuruyor uzaklara
Kalbimdekiler, memeden yeni kesilmiş gibi
Sürekli ağlıyor
Uyurgezer gibi yaşıyorum
İki ayağım iki baston
Kollarımı bir gökten alıp diğerine savuruyorum
İçimdeki ölüleri gömecek bir mezar kazmaya gücüm yok
Ne özlemekten başka çarem var
Ne beklemekten gayrı bir çıkar yol
Koparılmış bir güle benzeyen bu beden
Her gün daha da soluyor
Ama yaşamaya pek hevesli
Bilse ki her doğan yaşamıyor
her ölü de gömülmüyor
Sabır konulu bir şiir bu
Sabretmeden hayat çekilmiyor
Belki de bir cin çekiyorum içime nefes diye.
Belki de hiç bakmadığım manzaralar,
Benden hıncını çıkarıyor
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Adalet, sarayında kalıyor ben evimde
Ulaşamıyorum sevdiğime
Hep mutlu olmaya gelmedim
Acının da âlâsına kâfi değilim
Ortalık yerdeyim
Parkta bir banka uzanmış yatıyorum
Göğsüme bastırmışım cüzdanımdaki fotoğrafı
Dışarısı soğuk
Göz kapaklarım işi bırakmış, çalışmıyor
Özgürlük için tüm yıldızları ezberlemem mi gerek
Bu gökyüzüne mahkumum
Öylece bakıyorum
İnsanlığıma sabrediyorum
Selim KUZİ

Fikirperest
Fikirperest
Dergi
Dergi
2426

DİYET VE SPOR

! Spor, ana öğünden 2-2,5 saat
sonra,

! Ara öğünden

1-1,5 saat sonra
yapılabilir

Beslenme bütündür ve sporcunun performansını en üst düzeye çıkaracak sihirli yiyecek ve içecekler yoktur. Önemli olan sporcunun, sporcu beslenmesi kuralları içerisinde,
yeterli ve dengeli beslenmesinin sağlanmasıdır.
ÖNCE DİYET SONRA SPOR MU?

! Diyete 1-2 hafta sporsuz bir şekilde başlanmalı sonrasına antrenman programınızda
kardiyo ve kuvvet egzersizleri mutlaka yer
almalı çünkü;

! Ağırlık antrenmanından hemen sonra tes-

tosteron hormonu önemli ölçüde artış gösterir. Testosteron hormonu kas dokusu hacminde artmaya ve yağ dokusunda azalmaya
neden olur. Ayrıca metabolizmayı hızlandırarak, gün boyunca DAHA FAZLA YAĞ YAKILMASINI sağlar.Buna AFTERBURN diyoruz tabi antrenman yoğunluğuna ve kişiye
bağlı olarak değişebiliyor bu etki.

! Yine ağırlık çalışınca büyüme hormonu

artıyor ve bu da yağ yakımını destekliyor.

! Kadınların korkusu erkeksi görüntüye de

açıklık getirelim kadınlar dışardan herhangi
bir ek takviye almadığı müddetçe asla erkeksi görüntüye ulaşamazlar.
Fikirperest Dergi
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! Ağırlık çalışmaktan bu yüzden korkmayın bacaklarınız kalınlaşmaz

bundan da korkmayın aksine daralır çünkü doğru diyetle yağlarınız gider, kaslarınız güçlenir çok daha şekilli bir vücut elde edersiniz.
SPOR ÖNCESİ İÇİLEN KAHVE YAĞ YAKIMINA DESTEK VERİYOR
Kafein sayesinde spor sırasındaki performansı artırır ve yağ yakımına
destek verir.
EN ETKİLİ SPOR ZAMANI NEDİR?
Sabah, öğle, akşam hiç farketmez yeter ki spor yapın ama herhangi sağlık sorununuz yoksa hipoglisemi ve hipotansiyon gibi, sabah aç karnına
SPOR ÖNCESİ VE SONRASI
Öncesi;

! Karbonhidrat ve protein içeriği yüksek besinler
Sonrası;

! Protein içeriği yüksek besinler

‘’SİZ DEĞERLİSİNİZ, ATTIĞINIZ HER ADIM ÖNEMLİ,
SAĞLIKLA KALIN…’’
Melek TAMMİS
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GELECEĞİMİZ KİTAPTA
Kasım 2017’ de üniversite öğrencileri tarafından başlatılan köy okullarına kütüphane kurma projesi bugün itibariyle 25 okula ulaşmıştır. İncelemek için sosyal medya hesaplarını
ziyaret edebilirsiniz.

Gidilen okul sayısı: 25
Toplanan kitap sayısı: 10873
Götürülen kitap sayısı: 9675

Sosyal medya ve mail adresi :
Mail adresi: gelecegimizkitapta@gmail.com
Instagram: @gelecegimizkitapta
Twitter: @GKitapta
YouTube: Geleceğimiz Kitapta
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http://devamlilikhatasi.blogspot.com/2018/04/ahlat-agacna-3-farkl-afis.html
http://www.haber7.com/muzik/haber/929142-asik-mahsuni-serifin-neset-ertas-anisi
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Alıntı Köşesi

Oğuz ATAY

Peyami SAFA

Ne kadar çok insana içerliyorum bir
bilseniz.

Biraz gül yahu değmez vallahi bu dünya.

Mustafa Kemal ATATÜRK
Ey Türk gençliği! Birinci vazifen Türk
istiklâlini Türk Cumhuriyetini ilelebet
muhafaza ve müdafaa etmektir.

Reşat Nuri GÜNTEKİN
Memleketin ancak okuyup yazmakla kurtulacağına inananlardanım.

Can YÜCEL
Yalnızım. Çünkü herhangi biriyle değil beklediğime değecek kişiyle devam
etmeyelim bu yola.

