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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, fakru-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!
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2017 senesinde başlattığımız “Geleceğimiz Kitapta”
adlı köy okullarına kütüphane kurma projemizi 2 yıldır
sürdürürken ülkemizdeki genç yazarların ülkesine
seslenmesi için 2019 Ağustos ayı itibariyle Fikirperest
Dergi olarak karşınızdayız. Amacımız gençlerin hislerini
bu dergi vasıtasıyla yazıya dökmesidir. Keyifli okumalar
dileriz.
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Geleceğimiz Kitapta

SİZ DE YAZMAK İSTER MİSİNİZ?
2019 yılında ülkemizin gençlerinin isteklerini dile getirmek
için oluşturulan Fikirperest Dergi’ de siz de yazmak isterseniz
bizimle mail yoluyla iletişime geçebilirsiniz.

başlatılan
kurma
28 okula

Kasım 2017’ de üniversite
öğrencileri tarafından
köy okullarına kütüphane
projesi bugün itibariyle
ulaşmıştır. İncelemek için
sosyal medya hesaplarını
ziyaret edebilirsiniz.

Geleceğimiz Kitapta
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YILDIZ KENTER’LE
AYNI SAHNEDE OLMAK

FİKİRPEREST - Mayıs

Üniversite yıllarımda Resim-İş Öğretmenliği
bölümünde okurken aynı zamanda üniversitenin tiyatro kulübünde faaliyet gösteriyordum.
Dekordan kostüme, oyunculuktan yönetmenliğe birçok alanda kendimi renklendirmeye çalışıyordum. Üniversitemizin tiyatro
kulübünde çok ciddi çalışmalar içinde yer
alıyor ve aldığımız görevleri büyük bir titizlikle yerine getirmeye gayret ediyorduk. Her
yıl ulusal düzeyde tiyatro festivali düzenliyor
bu vesile ile ülke genelinde önemli bir etkileşim ağı kuruyorduk. Festival zamanlarında
sahnemize bazen ünlü tiyatrocuları konuk
ediyor onlarla yakından vakit geçirme şansı
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yakalıyorduk.
Bir keresinde festivalimize onur konuğu
olarak Yıldız Kenter’i davet etmiştik. Nezaket gösterip programımıza katılmayı kabul
etmişti. Sahnemizde ulu bir çınarı ağırlamak
için büyük bir heyecan içindeydik.
Yılların sanatçısı geliyordu tiyatromuza hem
tek kişilik oyununu sahneleyecek hem de
bizimle söyleşi yapacaktı.
Bizim gibi henüz yolun başında tiyatro aşığı
gençler için Yıldız Kenter ile karşılaşmak
müthiş bir fırsattı.
Hazırlıklar yapıldı.
Geriye sayım başladı ve günlerdir beklediğimiz Yıldız Kenter sahnemize gelmişti.

Tuğba ÇELEBİ
başkanının gözleri ile “Hadi acele et!” temalı baskıcı
bakışları arasında dolanıyordum.
Yıldız Kenter selamını verip dekorların arkasına doğru
gidince, bir anda sahnede buldum kendimi. Tam
konuşmama başlamıştım ki sağ tarafımdaki dekorun arasından Yıldız Kenter’in bakışlarıyla göz göze
geldim.
O anda yanlış bir şey yaptığımı anlamıştım ama ne
yaptığımı anlayamamıştım. Kendisini plaket ve çiçek
takdimi için sahneye davet etmiştim ama o gelmiyordu. Gözlerini kırpmadan gözlerimin içine bakıyordu.
Ağzım başka şeyler söylüyor, beden dilim başka
şeyler anlatıyor, kalbimden tarifi mümkün olmayan
duygular geçiyordu. Sahnenin ortasında gülmekle
ağlamak arasında sıkışıp kalmıştım.
Yıldız Kenter zorda olsa sahneye geldi, çiçeğini, plaketini aldı ve hızlıca kulisine gitti.
Bende peşinden gidip “Hocam acaba sizi istemeden
üzecek bir şey mi yaptım?” diye sordum.
Gözlerini açıp “Sen benim alkışımı kestin” dedi.
Ne dediğini anlayamamıştım.
“Ben oyun sonunda selam verip kenara çekilirim alkış seslerini bir süre dekor arkasından dinlerim sonra
tekrar selama çıkarım. Bu benim selamlama şeklimdir ama bugün bunu yapamadım.” dedi.
Ne diyeceğimi bilemedim.
Ayakta öylece kaldım.
O şekilde ne kadar durdum bilmiyorum. Sonra özür
diledim kendisinden.
Ve sahneye çıkma zamanını benim belirlemediğimi
dile getirdim.
Çok üzülmüştüm.
Onun gibi büyük bir sanatçıyı istemeden de olsa
incitmiş olmak beni çok yaralamıştı.
Şimdi düşünüyorum da Yıldız Kenter o gün kesinlikle
haklıydı.
Çünkü bir oyuncu en büyük enerjisini sahne alkışlarından alır.
***
Aradan yıllar geçti.
Mevsimler değişti.
Ve
Yıldız Kenter isim evi olan, gökyüzüne uçtu.
Yıllar önce istemeden kestiğim o alkışları, satırlarımın
arasına ekleyip bir buket gibi gönderiyorum ona.
Dilerim güzel ruhu hisseder
O’nu anlatırken klavyemden yükselen alkış seslerini.
İyi ki bu topraklara bir Yıldız düşmüş.
İyi ki sahneler Yıldız Kenter’in ışığını görmüş.
Teşekkür ederim.
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Artık nasıl bir beklenti içerisindeysem Yıldız Kenter’i
kot pantolon ve tişörtle görmek bende biraz şaşkınlık
yaratmıştı. Neredeyse seksen yaşındaydı, çok zayıftı
ve asistanının koluna girip yürüyebiliyordu. Konuşurken yavaş bir ritimle ve kısık bir ses tonuyla konuşuyordu.
İçimden “Nasıl sahneye çıkıp 2 saat oyun oynayacak?” diye geçirmiştim.
Zira oldukça yorgun ve fersiz görünüyordu. Yıldız
Kenter’in bendeki ilk izlenimi böyle olmuştu.
Bu yüzden oyundan beklentimi düşük tutmuştum.
Arkadaşlarla günün kritiğini yaparken düşüncelerimde yalnız olmadığımı anlamıştım.
Meğer çoğu arkadaşım benimle aynı fikirdeymiş.
Hayat hikayesini anlatmıştı uzun uzun.
Yaşadığı zorlu günleri
Geçtiği dönemeçleri.
Tiyatro aşkını.
Ve çok daha fazlasını paylaşmıştı bizimle.
Aklımda hala aynı şey dolanıyordu.
Yarın ki oyunu nasıl oynayacaktı?
Bir de tek başına çıkacaktı sahneye.
İki saat boyunca tek başına kocaman bir sahnede ne
yapacaktı?
İnanılır gibi değildi.
*
Oyun günü geldiğinde, tiyatro severler salonu tıka
basa doldurmuştu. Ben bu kalabalıkta Yıldız Kenter’i
en önden izleyen şanslı izleyicilerden biri, aynı zamanda oyun sonunda Yıldız Kenter’e çiçek ve plaket
takdim konuşmasını yapacak kalbi pır pır atan bir
festival sunucuydum.
Işıklar kapandı oyun müziği duyuldu Yıldız Kenter
sahnede bambaşka biri olarak yürümeye başladı.
İlk an, o sahneye çıktığı ilk anda beni (bizi) etkisi
altına almıştı. Arkadaşlarımla birbirimize bakıp aynı
şaşırmış yüz ifadesiyle “Nasıl olur?” der gibi gülümsüyorduk. İki saat boyunca hiç sıkılmadan ve gözümüzü
kırpmadan izledik muhteşem oyunculuğunu. Sanki
20 yaşında genç bir tiyatrocuydu sahnede salınan.
Oyunda bir anda ölmek üzere olan yaşlı biri, bir anda
küçücük bir lösemi hastası oluyor, farklı kimlikleri
saniyeler içinde o zayıf bedenine sığdırabiliyordu.
Ona olan hayranlığım bir kere daha artmıştı. Yıldız
Kenter’in sahne performansı sadece beni değil bütün
salonu etkisi altına almıştı.
İki saatlik oyunun sonunda festival sorumlusu daire
başkanımız hemen sahneye çıkmamı söylemişti.
Yıldız Kenter tüm zarafetiyle seyirciyi selamlarken,
coşkulu kalabalığa bakmaktan kendimi alamıyordum.
Bir yandan seyircinin güçlü alkış sesleri, bir yandan
Yıldız Kenter’in kuğu gibi eğilişi, bir yandan da daire

ÖMÜR DEDİĞİN
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ADA VAPURU YANDAN ÇARKLI

70’li yılların başı, İstanbul’un Avrupa yakasında bir
tiyatroda iki dost ve meslektaş hararetli bir hazırlığın içindeler. Rahmetli Savaş Dinçel hava raporunu
almış, kuliste hazırlıkları kontrol eden Müjdat Gezen’in yanına heyecan içinde koşuyor. Müjdat! Kar
fırtınası patlamış, tüm vapur seferleri iptal edilmiş.
Ya gelemezse bu akşam, oyunu iptal etsek mi? Ne
dersin?” Müjdat Gezen sakin yaptığı işlerine devam
ederek; “Gerek yok gelir o” diye karşılık veriyor
Savaş Dinçel’e. Savaş Dinçel akşama hazırlanmak
için odasına dönüyor. Saatler birbirini kovalıyor. Kar
fırtınası gerçekten şiddetini arttırıyor. Her şeye rağmen çalışan bir iki tane yolcu motoru da seferlerini
durdurmak zorunda kalıyor. Anadolu yakasından
Avrupa yakasına geçmenin imkânı yok. Artık oyunun başlamasına bir saatten az zaman var.
İki kişilik bu oyunun oyuncuları ise Savaş Dinçel ve
Perran Kutman. Savaş Dinçel zaten tiyatroda. Ancak
Perran Kutman evinde ve evi Anadolu Yakasında.
Savaş Dinçel biraz erkenci salona gelen ilk seyircileri görünce panik halinde Müjdat Gezen’in yanına
koşuyor ve “Ben sana dedim bu akşam oyunu iptal
edelim diye bak Perran ortalarda yok. Seyirciler de
salona gelmeye başladı şimdi ne olacak. Ben hayatta çıkıp söylemem sen söylersin oyunun iptal olduğunu.” Müjdat Gezen yine çok sakin: “Rahat ol, benim bildiğim Perran oyun kaçırmaz. Gelir mutlaka”
deyince Savaş Dinçel patlıyor: “Nasıl gelecek? Hiçbir
tekne çalışmıyor, sordurdum çocuklara imkânı yok
gelemez, rezil olduk seyirciye.” Müjdat Gezen içten
içe biraz olsun huzursuzlansa da Savaş Dinçel’e belli
etmiyor. Yine tekrarlıyor: “Benim tanıdığım Perran
ne yapar eder oyuna gelir. Sen sakin ol yeter” diyor.
Bu arada Perran Kutman çoktan sahilde ama karşı6

ya geçebileceği hiçbir tekne yok. Heyecan içinde ne
yaparım diye düşünürken yakınlardaki balıkçı kahvesi aklına geliyor. Koşar adım kahveye yöneliyor kapıyı açıp selam verdikten sonra beni karşıya geçirecek
birini arıyorum normal ücretin üç mislini öderim
diyor. Bir balıkçı razı oluyor. Tam tekneye binecekler: “Emin misin kardeşim diyor hava çok sert.”
Perran Kutman bir an bile düşünmeden tekneye
atlıyor: “Haydi diyor, hayat memat meselesi, hemen
hareket edelim.” Bata çıka Avrupa yakasına varıyorlar. Sahile çıkar çıkmaz atlıyor bir taksiye. Bu esnada
salon tıklım tıklım doluyor, oyunun başlamasına beş
dakika var. Savaş Dinçel korkunç bir stresle kulisten
seyirciyi izliyor. Müjdat Gezen yanına geldiğinde
“Hadi!” diyor “Çık söyle bakalım seyirciye, oyunun
başlama saati geldi çattı Perran yok. Üstelik ilk rol
onun.” Lakin cümlesi adeta ağzına tıkılıyor. Salondan bir alkış kıyamet kopuyor. Perran ilk repliğini
söyleyip oyuna başladığında Müjdat Gezen haklı bir
gururla Savaş Dinçel’e dönüyor ve “Ben sana Perran allem eder kallem eder oyuna gelir demedim
mi? Haydi koş geç kalma oyuna” diyerek patlatıyor
kahkahayı. Perran Kutman tam zamanında salona
yetiştiği için ne kostümünü giyebiliyor ne de makyajı yapılabiliyor. Günlük kıyafetleri ve kar fırtınasından dağılmış ıslanmış saçlarıyla önce sahneye çıkıp
oyunu başlatıyor.
Bu hikâyeyi Müjdat Gezen, Ahmet Şerif İzgören’le
birlikte ziyaretine gittiğimizde anlatmıştı bize. Büyük
bir üstadın kendisinden böyle bir anısını dinlemek
çok değerli. Şöyle demişti Perran Kutman için: “Ben
biliyordum ki Perran gerekirse yüzerek karşıya geçer
ama oyunu kaçırmaz.” Ömür dediğiniz şey an’lardır.
An’larda verdiğiniz tepkiler (duygu ve düşünceler)

Zafer ERBAŞLAR

ve elbette kararlardır. An’ların bileşkesi karakterimizi (kişilik) oluşturur. O da insanlar üzerinde bıraktığımız izlenimi belirler. Buradan hareketle ömür
= an demek de mümkündür. An’ları iyi ve doğru
değerlendirirsek iyi ve doğru bir ömür yaşayabiliriz.
Önemli olan an’ların farkında olabilmek. Böylece bir
ömrü farkında olarak yaşama şansı elde edebiliriz.
Bunun için doğuştan gelen donanıma hepimiz sahibiz. Onu kullanıp kullanmamak bize kalmış. Yaratılıştan ne gibi donanımlara sahip olduğumuzu öğrenmenin yolu meraktan geçiyor. Kendimizi ve içinde
olduğumuz dünyayı tanıma merakı. Rahat olun,
bu da standart donanım. Kullanıp kullanmamak
size kalmış. Doğuştan her bireyin üzerine yüklenen
standart bir donanım var derken çok iddialı bir çıkış
yapıp hepimiz eşit şartlardayız demek istemiyorum.
Aslına bakarsanız Yunus Emre’nin “Geldi Geçti Ömrüm Benim” şiirindeki bir mısra tam da buna açıklık
getiriyor bence. Bakın ne demiş Yunus Emre: “Miskin âdem oğlanını benzetmişler ekinciye, kimi biter
kimi yiter yere tohum saçmış gibi”

Dedim ya ömür dediğin bir an; uyudun uyanmadın olacak kim bilir nerde, nasıl, kaç yaşında. Yani
sevdiklerinize daha çok sarılın. Hissettiklerinizi
ifade edin. Bir yudum suyu kana kana için. Bir çiçeği doya doya koklayın. Bir sabah erken kalkın ve
orada bir yerlerde cıgırdayan kuşları can kulağı ile
dinleyin. Ya hoş bir seda olup asılı kalacağız kostümlerde, dekorların üzerinde, perdenin bir ucunda ve iyilikle, vefa ile yad edileceğiz ya da unutulmuşlar değirmeninde öğütülüp gideceğiz. Tepkisiz
kalmayın, sağlıcakla kalın.

Öneri: Cesaret nedir diye bir gerçek uzmandan dinlemek isterseniz Ruhan Maral’ın Cesaret Yönetimi eğitimini Vizgo.net üzerinden izleyebilirsiniz.
7

fikirperestdergi.com

Evet, dünyaya gelen her birey toprağa atılan tohuma benziyor sanki. Düştüğümüz toprağın verimi,
o bölgenin ne kadar yağış aldığı falan filan birçok
bileşen sayabiliriz. Bununla birlikte üzerine düştüğü
toprağın verimine aldırmadan büyük bir emek ve
çaba ile yetişen, büyüyen, gelişen, çiçek açan, meyve veren, olduğu yeri güzelleştiren cefakâr* bitkiler
de vardır. Çölde bile çiçek açabilen Kana Çiçeği gibi
en zor şartlarda bile yeşeren ayrık otu gibi olabilir
insan. Bulunduğunuz çevrenin, şartların hiç önemi

yok demiyorum ama
bunlar tembelliğin,
adam sendeciliğin nedeni olamaz. Peşinen
mağlup olmayı an’lara
verdiğimiz tepkilerin
yetersizliğine, kaypaklığına mazeret olamaz
diyorum sadece. İş
hayatı, özel hayat diye
ayırt etmeyi sevmiyorum. Bir tane karakteri, kişiliği olur insanın.
İşte başka insan evde
başka insan oluyorsan
an’ları kaçırıyorsun,
menfaate odaklanıyorsun demektir.
Veyahut an’ları, menfaatin için kullanıyorsundur.
Öyle yapıyorsan Müjdat Gezen de en az Savaş
Dinçel kadar paniklerdi. İhtimal ki oyunu o gece
iptal etmiş olurdu. Oysa ki Perran Kutman mesleğine bu kadar titizlenirken özel hayatında vurdum
duymaz umursamaz olabilir mi? Biliyorum ki aynı
hassasiyeti özel hayatında da gösteriyor. Hiçbir
randevusuna geç kalmıyor kimseyi bekletmiyor,
bekletilmek istemiyor. Biliyor ki an’lar değerli. O
an’lar ki ömrümüzü oluşturuyor. Dünyamız 4,5
milyar yaşında, çağdaş insan tanımına uyan en eski
fosiller ise 195 bin yıl yaşında. Peki ortalama insan
ömrü eh o da iyimser bir yaklaşımla 75 yıl. Deve
de kulak bile değil öyle değil mi? Bu kısacık zamanı
ya heba ederiz ya da olabildiğince dolu dolu fark
ederek, iyilikle yaşarız. Toprağa düşen o tohumu
yeşertmek, çiçek açtırmak elimizde. Yapmamız gereken biraz çaba, biraz emek ve çiçek açacağımıza
inanmak.

Öteki Edebiyat Öğretmeni ve 30 Yıl
Sonra Gelen Aydınlanma
FİKİRPEREST - Mayıs

Yıllar önceydi. Yaşım henüz 16, bilemedin
17. Mardin’in Kızıltepe ilçesinde aynı adlı
lisede öğrenciydim. Babamın tayini nedeniyle yaklaşık 5 yıl önce Kayseri’den gelmiştik buraya. Gelmeden önce, 11 yaşlarındayken, buralar hakkında o kadar “derin”
bilgim vardı ki; babam “Mardin’e tayinimiz
çıktı” dediğinde sevinmiş, haritayı açıp
Akdeniz’in doğu kıyılarında gideceğimiz
yeri aramıştım. 11 yaşımda Kızıltepe’de bir
Kayseriliydim artık. Aslında birden “batılı”
oluvermiştim. Çünkü Ankara’ya anneannemlere tatile gittiğimde, oradaki çocuklara göre “doğuluydum”.
O zamanlarda oluştu, “sakıncalı” siyasi fikirlerimiz. Tabi, memleketi biz kurtarmasak
kim kurtaracaktı ki? Bir yandan “Gülünün
Solduğu Akşam”ı okur, Denizler’e yanarken;
diğer yandan onun hümanizmine hayranlık
duyardık. Öte yandan da insanları “bizden”
ya da “değil” diye kategorize ederdik. Sırf
gitar çaldığı için “lümpen”; Marlboro içtiği
için “işbirlikçi” ya da memleketinden ötürü
“bağnaz” kategorisinde onlarca kişi vardı
kafamızda.
Başarılı bir öğrenciydim. Edebiyata, okumaya meraklıydım. Kendime “entelektüel”
derdim. Aslında inektim ama popüler bir
sosyal inektim desem daha doğru olur.
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Kayseri şivemle tıpkı bir “batılı” gibi konuştuğum için ilgi de çekiyordum. İnsan
ilişkilerim iyiydi.
Bir edebiyat öğretmenimiz vardı. Bağışlasın, adını hatırlamıyorum. Yozgatlı’ydı. Sırf
memleketten dolayı kategori yiyordu. O kadar ki, gördüğünüz gibi memleketini hatırlıyorum ama adını hatırlamıyorum. Bir gün
derse girdi, selam verdi ve durduk yere;
“Yeis öyle bir bataktır ki düşersen boğulursun,
Sımsıkı sarıl ümide, seyret bak ne olursun.”
dedi.
Hece ölçüsü ve tam kafiyesi nedeniyle kulağa çok hoş geliyordu ama ne alakası vardı
şimdi bunun? Bir de eski sözcükler vardı
içinde, hem de “Yozgatlı” okuduğu için
kesin “bizden” değildi zaten. O da üzerinde
durmamış, başka da bir şey demeden dersin olması gereken konusuna dönmüştü.
Ama nasıl olduysa olmuş ve beynime kazınmıştı bu iki mısra. Dersten sonra hemen,
önce “yeis” ne demek onu araştırdım.
Umutsuzluk demekmiş. Ya da tam olarak;
“umutsuzluktan doğan karamsarlık”. Sonra
da kimin yazdığını araştırdım, dememi
umuyorsunuz ama hayır. Onu 30 yıl sonra
“hemen” dün araştırdım.

Selim TOSUN
Bu iki mısrayı ilk duyduğum o yaşlardan bu zamana
30 yıl geçti. Bu 30 yılda da başımdan, beni umutsuzluğa sürükleyecek pek çok olay. Hep aklımda ve
içimde bu iki mısra oldu. Hep beni çıkardı o bataklardan. Ve çıktıkça hepsinden, daha çok inandım bu
iki mısranın gücüne.
Ve karantina günlerinde kötümser kişilikler “Sonumuz geldi.” feryatları atarken ben yine içimden
“Yeis öyle bir bataktır ki...” diyordum. Hatta dün
sesli dile getirdiğimde eşim “ne kadar güzel. Kim
yazmış?” dediğinde 30 yıl sonra farkına vardım
bunu hiç araştırmadığımı. Bence bu, Yozgatlı lise
edebiyat hocasına aitti çünkü. Neden araştırmadığımı bilmiyorum. Belki de bilinçaltımda öğrenmek
istememek de vardı. Çünkü bizim edebiyat hocası
okuyorsa, bunun yazarının “bizden” olmama ihtimali kuvvetle muhtemeldi.
Bu utanç ile yaptığım araştırmada öğrendim ki bu
iki mısra Mehmet Akif Ersoy’un 14 Mart 1913’te
yazdığı “Atiyi Karanlık Görerek Azmi Bırakmak”
şiirinden alınma iki mısra imiş ve hatta tam olarak
da şöyleymiş;
“Ye’s öyle bataktır ki; düşersen boğulursun.
Ümîde sarıl sımsıkı, seyret ne olursun!”
Şiirin tamamını okuduğumda, 20 yıllık insan kaynakları meslek hayatımda gördüğüm en iyi umut
aşılayan motivasyon metniyle karşılaştım. Diyor ki;
“Ümidini asla kaybetme. Işık bulamıyorsan sen ışık
ol. Korkma, vazgeçme, mücadeleyi bırakma. Duyarsız olma. Kendine güven.”
Kim bilir “aydın önyargılarım” daha nice eserden
mahrum bırakmıştır beni. Kendim gibi düşünenler
beni ancak daha haklı yapmış ama daha aydın olmak için perdemin kalkması 47 yılımı almış.
Bu kadar bahsedip de şiirin tamamını sizden esirgemek olamazdı kuşkusuz. Buyrun efendim. Mehmet
Akif Ersoy. 14 Mart 1913. Atiyi Karanlık Görerek
Azmi Bırakmak.
Âtiyi karanlık görerek azmi bırakmak...
Alçak bir ölüm varsa, emînim, budur ancak.
Dünyâda inanmam, hani görsem de gözümle.
İmânı olan kimse gebermez bu ölümle:

His yok, hareket yok, acı yok... Leş mi kesildin?
Hayret veriyorsun bana... Sen böyle değildin.

Âtiyi karanlık görüvermekle apıştın?
Esbâbı elinden atarak ye’se yapıştın!
Karşında ziyâ yoksa, sağından, ya solundan
Tek bir ışık olsun buluver... Kalma yolundan.
Âlemde ziyâ kalmasa, halk etmelisin, halk!
Ey elleri böğründe yatan, şaşkın adam, kalk!
Herkes gibi dünyâda henüz hakk-i hayâtın
Varken, hani herkes gibi azminde sebâtın?
Ye’s öyle bataktır ki; düşersen boğulursun.
Ümîde sarıl sımsıkı, seyret ne olursun!
Azmiyle, ümidiyle yaşar hep yaşayanlar;
Me’yûs olanın rûhunu, vicdânını bağlar.
Lânetleme bir ukde-i hâtır ki: çözülmez...
En korkulu câni gibi ye’sin yüzü gülmez!
Mâdâm ki alçaklığı bir, ye’s ile şirkin;
Mâdâm ki ondan daha mel’un daha çirkin
Bir seyyie yoktur sana; ey unsur- îman,
Nevmid olarak rahmet-i mev’ûd-u Hudâ’dan,
Hüsrâna rıza verme... Çalış... Azmi bırakma;
Kendin yanacaksan bile, evlâdını yakma!
Evler tünek olmuş, ötüyor bir sürü baykuş...
Sesler de: ‘Vatan tehlikedeymiş... Batıyormuş!
Lâkin, hani, milyonları örten şu yığından,
Tek kol da yapışsam demiyor bir taraftan!
Sâhipsiz olan memleketin batması haktır;
Sen sâhip olursan bu vatan batmayacaktır.
Feryâdı bırak, kendine gel, çünkü zaman dar...
Uğraş ki: telâfi edecek bunca zarar var.
Feryâd ile kurtulması me’mûl ise haykır!
Yok, yok! Hele azmindeki zincirleri bir kır!
‘İş bitti... Sebâtın sonu yoktur! ‘ deme, yılma.
Ey millet-i merhûme, sakın ye’se kapılma.
9
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Ey dipdiri meyyit, ‘İki el bir baş içindir.
Davransana... Eller de senin, baş da senindir!

Kurtulmaya azmin neye bilmem ki süreksiz?
Kendin mi senin, yoksa ümîdin mi yüreksiz?

Derya CORUK

FİKİRPEREST - Mayıs

DERDİM KENDİMLE
Hayatıma kattığım en güzel iyikilerim; tartışmasız
seyahatlerimdir. İçime yolculuğu en net hissettiğim
zaman dilimi tek başıma yaptığım seyahatlerdir.
Tren, araba, otobüs, uçak fark etmeksizin. İlk tek
yolculuklarıma üniversiteyi kazandığımda başladım. Şehir dışında okumaya başlamıştım ve otobüsle gidip gelirken aslında çok mutlu olduğumu
fark ettim. Sevdiklerimden ayrılmanın hüznünü
yaşıyordum ama içimde anlam veremediğim bir
mutlulukta oluyordu. Sonradan bunun sebebini
fark ettim sınırlarımı, içsel yolculuğumu ve özgürlüğümü gerçek anlamda tatmaya başlamıştım. Derya
neler yapar, nelerden hoşlanır, ne olmak istiyor,
neden bu dünyada? vs. Sonra ilk yurtdışı deneyimimi yaşadım ve bunu tek başıma yaptım. Sonrasında
yine yurtdışına seyahatleri olsa da bu seyahatin
bende hissettirdikleri çok farklı. Sanırım ilk olmasının ayrıcalığı olabilir. Gaza gelerek yapmıştım belki
ama iyi ki dedim döndüğümde. Gittiğimde uçaktan
inerken içim içime sığmıyordu kendimi ifade etmeye çalışmam, bunu yaparken deli gibi çaba sarf
etmem, beni çok zorlamasına rağmen mutluluktan
sarhoş ediyordu. Sınırlarımı zorluyordum yarım
bırakıp gitmek yerine başarmayı öğretiyordum. Ve
yurtdışı seyahatlerinin en sevdiğim yanı ne iş yaptığım, ailem, sorumluluklarım, Türkiye’de ki hayatım kimseyi ilgilendirmiyordu. Beni yalnızca Derya
10

olarak tanıyorlardı. Kahve mi içerim çay mı, şekerli
mi şekersiz mi, yürümeyi mi seviyorum koşmayı mı,
müzeleri mi doğası mı? Yarını düşünmeden anda
kalan Derya’yı tanıyorlar sadece. Yargılamadan.
Arınıyorsun yapmak zorunda olduğun rutin işlerinden, o gün günlerden ne bilmiyorsun saat umrunda değil tadını çıkarıyorsun yalnızca oh be diyorsun “Oh be dünya varmış özgürüm işte!” Yepyeni
insanlar tanıyorsun farklı kültürden eğlenceli vakit
geçiriyorsun. Yeni yerler keşfetmenin mutluluğu ile
yorulmak ne bilmiyorsun. İşte bu keşifleri yaparken
soruyorsun kendine kimim ben, neden buradayım,
ne yapmak istiyorum şimdi, kim olmak istiyorum?
Elbette net cevaplar gelmiyor ama adım adım
bulmaya çalışıyorsun soruların cevaplarını buldukça seviniyorsunda, korkuyorsunda. Kendine dürüst
olmaya başlıyorsun. Korktuğun şeylerden neden
korktuğunu bulmaya, korkularınla yüzleşmeye başlıyorsun. Aslında bu düğümleri çözmeye başlayınca
sonrası için kendine yatırım yapmış oluyorsun.
Cesaret seninle olmaya başlıyor. Yapamam dediğin
ne varsa çok basit görünüyor gözüne. Seviyorum
bu ruhumu. Özümü kaybetmeden ömrümün sonuna kadar bu ruhumla bu şevkimle seyahat etmek
istiyorum. Sevgiyle kal güzel ruhum asla kendini
kaybetme!

Dinçel LAÇİN

MEVLANA İLE KENDİNE VARMAK

Ve o yine her zamanki bilgeliğiyle bir gün kulağıma
eğilip şunları söyledi bana: “Can konağını aramadaysan cansın, bir lokma ekmek arıyorsan ekmeksin,
bir damla su arıyorsan susun, zulmün peşindeysen
zalimsin, aşkı arıyorsan aşıksın, gönlün neye kapılmışsa O’sun sen.
Şu nükteyi biliyorsan, işi biliyorsun demektir: Neyi
Arıyorsan O’sun Sen.
Al işte seni ilmek ilmek ören bir cümle daha. Ah bir
de “aradığında seni arar” cümlesi var ya; işte orada
da teslimiyetin başlıyor ve yaşamsal yolculuğuna artık kalp gözünle devam ediyorsun ve ne muazzam
bir dönüşümdür ki o, her aradığını bulduğuna artık
şaşırmıyorsun.
Sahiden de insan NEYİ ARARSA ONU BULUR, ondan
sebep, aradıklarımız da saklıyız hep, kendini tanımak isteyen, önce aradığının ne olduğuna baksın ve
önünde sonunda hamurundaki esaslı mayanın farkına varsın.
Ve son olarak şu cümleyi de yeniden anımsayalım; “dünle beraber gitti cancağızım, ne kadar söz
varsa düne ait. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım…”

11

fikirperestdergi.com

Mevlana’yı anlayabilmek, sözlerindeki manaya erebilmek benim için hiç de kolay olmadı, çünkü bazı
cümlelerin sırrına ermek, Mevlana ile kendine varmak O’nu hayatında bizzat yaşayınca oluyor.
Mesela bir keresinde hayatım mahvolmuştu benim
ve o bana sanki karşımda durup sakince şunları söylüyordu; “Düzenim bozulur, hayatımın altı üstüne
gelir diye endişe etme, nereden biliyorsun hayatın
altının üstünden daha iyi olmayacağını?” diyordu.
Gençken anlayamamışım bu cümleyi fakat yıllar içinde fark ettim ki o yaşadığım hayatın içinde ben küllerinden yeniden doğan bir Anka Kuşu oluyormuşum.
Bu aslında hepimiz için de geçerli, zira bu konuda
şunu der canım Mevlana Hazretleri; “Her şeye canını sıkma ey gönül, ne bu dertler kalıcı, ne de bu
ömür.” Al bu cümleyi, öp başına koy şimdi, şifa gibi
sanki, deva gibi.
Hem demiyor muydu yine o; “sevgi şifadır, sevgi
güçtür, sevgi DEĞİŞİMİN MÜHRÜDÜR.” diye, daha
ne desin ki? başımıza gelen her şey değişimimiz için
gerekli.. Bu cümlelerle başladı işte benim değişimlerim; sonra çok zaman kendimi aradım durdum yollarda, her yerde..

FAKAT BORCUN YAŞAMAKTIR

FİKİRPEREST - Mayıs

Kimi uç durumlar vardır ki insan sadece iki seçenekle karşı karşıya kalır: Yaşamak ya da ölmek.
Bu uç durumlarda, o anda yapılabilecek en doğru
seçimin ne olduğunu en iyi bilen kişi, o seçenekle
yüz yüze kalan kişidir. Bu kişi gerçek anlamda bir
savaştaysa, inandığı bir dava, idealler ve değer
verdikleri için hayatını feda etmeyi tercih ederse,
ölümü sonrasında ona değer verenler tarafından
kahraman ilan edilir. İsmi zihinlere ve gönüllere kazınır. Destanlara, öykülere, kahramanlık menkıbelerine, romanlara, filmlere, şarkılara, şiirlere konu
olur. Resimleri göğüslerde taşınır, duvarlara asılır.
Heykelleri meydanları süsler. Gurur duyulur, örnek
alınır, baş tacı edilir. Bunlar tabii ki onca yıkım ve
savaştan sonra hayatta kalan, onu hatırlayan ve
ismini bilen varsa mümkündür ancak.
Oysa gerçek savaş durumlarında adı da kahramanlığı da bilinmeyen çok kişi vardır. Çoğunluğu
oluşturan, hayatını kaybeden ya da feda etmeyi
tercih eden bu gruba da, haksızlık olmasın diye,
meçhul asker ya da isimsiz kahramanlar denir. Kimi
durumlarda farkı yaratanlar adları bilinenler olsa
da en az onlar kadar önemli olanlar ve asıl zaferleri
kazananlar aslında bu meçhul askerler ve isimsiz
kahramanlardır.

ya da yaşamayı tercih edenler kendilerini daha az
önemli, daha az değerli görürler. Kendilerini suçlu
ve borçlu hissedebilirler. Borçluluk ve belki de kendini feda etmemiş olma duygusu yüreklerini yakıp,
vicdanlarını kanatıp, zihinlerini alt üst edebilir. Oysa
yaşamak da en az kendini feda etmek kadar kutsaldır, eğer yaşatmayı da içeriyorsa.
Keşke insanoğlu daha barışçıl bir varlık olsa da bu
ikilemlerde kalmasa ve başkalarını da buna benzer uç seçimlere itmese. Ne yazık ki insanlık tarihi
savaşlar tarihidir ve barış iki savaş arasında kalan
kısacık sürenin adıdır. İnsanlık tarihi barışın değil
savaşın, sıradan insanın değil, kahramanların tarihidir daha çok. Tarih ise durmadan yeniden yazılır ve
birisinin kahramanı bir başkasının canisidir.
Büyük dedeleri, amcaları, dayıları, onlarca arkadaşı
ve öğrencisi şehit ya da gazi olan birisi olarak bu satırları yazarken aslında düşünmüyor değilim “kutsal
olanı mı sorguluyorum” diye. Elbette farkındayım
yaşadığı toprağı vatan bilmenin ve vatan yapmanın
yolunun kendini feda etmek de dahil birçok şeyi
içerdiğini ve gerekli kıldığını. Mithat Cemal Kuntay’ın “Bayrakları bayrak
yapan, üstündeki kandır
/ Toprak, eğer uğrunda
ölen varsa vatandır”
dizelerini her zaman çok
sevdim.

Tarihin yazılmasında en az ölenler kadar etkili olan
bir grup vardır ki onlara da yaşayanlar derler. İsterseniz ölmek zorunda kalmamış olanlar da diyebilirsiniz onlara. Genellikle kahraman olarak adlandırılmazlar. Zaten hayatın akışı içinde yarattıkları küçük
farklar çoğu durumda kaybolur gider. Hayatını feda
eden, etmek zorunda kalan ya da sadece savaşta
olduğu için hayatını kaybedenlerin kutsandığı ve
yüceltildiği ortam ve dönemlerde, hayatta kalan

Kuleli Askeri Lisesi’nde
okuduğum yıllarda, 19
Mayıs törenlerinde bu şiir
eşliğinde, boru-trampet
sesleri, sis bombaları ve
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Zafer Parlak
çılgın alkış sesleri arasında yüzlerce arkadaşımla
İnönü Stadyumu’na girerken ve tören boyunca yaşadığım gururu unutmam kesinlikle mümkün değil.
O anlarda düşünürdüm ki ülkemin en vatanseveri
bendim ve hazırdım varlığımı armağan etmeye.
İleride bir subay olarak da ne yapıp edip şehit
olacaktım. Gerekirse şehit olmak için en tehlikeli
ortamlara girmeli, her türlü gözü karalığı yapmalıydım. Kesin kararlıydım. Yapacaktım. Yıllar içinde, ülkemi sevdiğimi kanıtlamanın bedenimi feda
etmem dışındaki şeylerle de mümkün olabileceğini
yaşayarak öğrendim. Şanslıydım ki Orhan Veli Kanık
ile tanıştım. O, yıllar önce ölmüştü ama kitapları ile
ölümsüz olmuştu. O şekilde tanıştık. Bıraktığı iz ve
bıraktığı söz beni ona götürdü. Kim bilir neler yaşamış, ne çok “vatansever” görmüş ve ne kadar hayal
kırıklığına uğramıştı ki o kısacık “Vatan İçin” şiirini
yazmıştı. Çok kısa ve açıktı mesajı:
“Neler yapmadık şu vatan için!
Kimimiz öldük;
Kimimiz nutuk söyledik.”

İtiraf etmeliyim ki Kuleli’deki edebiyat öğretmenimizin tüm şevkine rağmen Tevfik Fikret’in
“Promete” şiirini lise yıllarında pek de anlamadan
okumuştum. Anlamadığım bir dilde, Osmanlıca
yazıldığı için, her bir
dizedeki Arapça ve
Farsça sözcükler için
sözlük kullanmam
gerektiği için pek
sevememiştim belki
de ateşi (bilgiyi) çalan
ve insanlara veren
Promete’yi. Ama Tevfik
Fikret’in kendini “Fikri
hür, irfanı hür, vicdânı
hür bir şâirim” diye
tanıttığını ve bu sözlerin Mustafa Kemal Atatürk
tarafından öğretmenlere “Fikri hür, vicdanı hür,
irfanı hür nesiller” yetiştirme görevi olarak verildiğini tesadüfen öğrenmem Tevfik Fikret ile tekrar
tanışmama yol açtı. İşte o zaman bir kez daha
okudum Promete’yi. O zaman anladım insanlara bilgiyi ve bilginin ateşini verdiği için ne kadar
büyük bir bedel ödediğini, kıskanç ve korkak Zeus
tarafından cezalandırıldığını, bir dağın başında zincire vurulduğunu, karaciğerinin her gün bir kartal
tarafından yenildiğini, insanlar tarafından kadri
kıymeti bilinmese de onun hiç pişmanlık duymadığını… Ben de bir eğitimci olarak fikri, vicdanı ve
irfanı hür nesiller yetiştirmek için çaba göstermeli,
en azından bu yolda “yaşamalıydım”. Bu yolda çok
küçük de olsa adımlar atabildim mi bilemem ama
Kâbe’ye giden karıncanın öyküsündeki gibi yolda
olmak bile iyi geldi hep.
İnsanlığın yazılı tarihinin başladığı bu topraklar en
çok savaşın yaşandığı, en çok kan ve göz yaşının
döküldüğü ve dolayısıyla ölümün en çok kutsandığı topraklardır aynı zamanda. İnsanlığın yazılı
tarihinin başladığı bu topraklar en çok savaşın
yaşandığı,
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Eminim ki gerekirse ölürdü. Ama o, nutuk söyleyerek değil üreterek ve
yaşayarak hizmet etmeyi
savunanlardan olmuştu yaşadıkları ve tanık
oldukları şeyler sonrasında. Özde değil de sözde
vatansever olanların nutuklarından bıkmıştı belli
ki. Boş nutuklar yüzünden
cepheye gönderilenlerin
toprağa düşmelerine, o
fidanların kök salan yüce
ağaçlara dönüşememelerine çok üzülmüş, kadir kıymetlerinin bilinmemesine de kahrolmuştu mutlaka.
Çok gençti Orhan Veli en güzel şiirlerini yazarken.
Otuz altı yaşındaydı. Belediyenin açıp da kapatmadığı bir çukura düştü ve beyin sarsıntısından öldü.
Hem de nutuk söyleyenlerin en çok olduğu kentte,
yani başkentte. Onu öldüren o kapatılmamış çukur
değil, o çukurlardan daha büyük boşlukları içeren
nutuklardı aslında. Samimiyetsizlerin ve sözleri cömertçe harcayıp icraata yönelmeyenlerin iş kalitesizliği de diyebilirsiniz siz.
Orhan Veli yaşayarak da ülkeme faydalı olabileceğimi ima ediyordu bu şiirinde ve bu düşünmeye yöneltmişti beni. Ama asıl dersi veren, üstelik tam da
duymak istediğim gibi veren kişi Tevfik Fikret oldu.
Aradan yıllar geçmişti. Ben artık genç ve idealist bir

öğretmendim. Sadece öğretmen değil, öğretmen
subaydım. Öğrenciyken kendi oturduğum sıralarda
oturan öğrencilerimin öğretmeniydim artık. Kürsüde dersimi anlatırken bile kendimi hala aynı o sıralarda oturan öğrencilerden biri olarak görüyor, işimi
daha çok ciddiye almam gerektiğini düşünüyordum.
Rol model olmak gibi bir kavramdan tam olarak
haberdar değildim; ama nasıl olmamam gerektiği
konusunda fikirlerim vardı.
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en çok kan ve göz yaşının döküldüğü ve dolayısıyla
ölümün en çok kutsandığı topraklardır aynı zamanda. 1897 Osmanlı-Yunan savaşında kahramanlık
şiirleri yazan Tevfik Fikret vatan için ölmenin ne
kadar kutsal olduğu teslim ediyor, ama “Küçük Asker” isimli şiirinde de bir başka mesaj veriyordu her
yaştan okurlarına:
Vatan senden hayat umar,
Sen yaşarsan o canlanır;
Vatan için ölmek de var,
Fakat borcun yaşamaktır.
Tevfik Fikret ölmeyi ve kendini feda etmeyi kesinlikle küçümsemiyor, ama yaşamayı da en az ölmek
kadar kutsallaştırıyordu. Bunu bir borç olarak gösteriyordu. Nasıl yaşanması ve borcun nasıl ödeneceğiyle ile ilgili fikirlerini de şiirin diğer dizelerinde
açıklıyordu.
Vatan borcunu ölerek ödeyenlerin bizlere bıraktığı
görev ise ölmekten daha zor aslında. Yaşamak. Ama
nasıl ve ne için? Sadece gıdayı ve havayı dönüştüren
biyolojik ve fizyolojik bir makine olarak mı? Satın
almak, sahip olmak, el
koymak için mi? Tüketmek, daha çok, daha
daha çok tüketmek,
“tüketiyorum; öyleyse
varım” diyebilmek için
mi? Kendi biricikliğimizi ve bireyselliğimizi çok
fazla yüceltip kutsadığımız bir dünyada daha
fazla “ben, benim, bana”
diyebilmek için mi?
Hırslarımız için birilerine bedeller ödetmek için mi?
Kendimizi, aidiyetlerimizi ve kimliklerimizi
göklere çıkartırken
başkalarını ötekileştirmek için mi? Hiç “kokmadan” ve kimselere
“bulaşmadan”, başımızı
ağrıtmadan, üç maymunu oynamak için mi?
Bir kanser hücresi gibi
sadece kişisel gelişmek
için mi?
Yaşamak en zor olan.
Ölmekten daha zor bir şey yaşamak. Cahit Külebi’nin “Yurdum” şiirinde olduğu gibi “yurt için
ağlıyor, yurt için gülüyorsan” ve o yurda “Öpüp
başıma koyduğum / Ekmek gibisin” diyorsan yaşa14

mak zor. Cahit Sıtkı Tarancı gibi “Memleket isterim
/ Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun;/Olursa bir
şikâyet ölümden olsun” diyorsan, yaşamak zor. “Güzel bir iz, güzel bir söz” bırakmak istiyorsan işin zor.
Zor olacak elbette. Varsın olsun. Çok kolay olan ve
kolay olduğu için de değerli olan ne var ki dünyada? Ödenen bedelin büyüklüğü, gösterilen çabanın
ve dökülen terin miktarı ile doğrudan alakalı değil
mi verilen değerler? Zor olacak elbette. Ama her
zorluk da aşılmak için değil midir?
“Vakit tamam. Önemli olan yolda olmak. Borcumu
ödeme ve yola çıkma zamanım geldi. Yaşayacağım.”
diyorsan, Yunus Emre’yi unutma ne olur. Hani
“hepisinden eyice bir gönüle girmektir” diyor ya.
Rehberin olsun bu sözler çıkacağın yolda. Mutlaka gönüllere gir. Madem ki yaşayarak ödeyeceksin
borcunu ve amacın hiç karşılık beklemeden iyilik
yapmak, sana kolay gelsin. Borcunu hayatını feda
ederek ödeyenlerin kıymetini bil ve layık ol onlara. Ama yaşayarak ödeyenlerin kıymetini bilmeyi
de sakın ihmal etme. Çok cömert ol takdirde. Yola
çıkınca etrafına çok dikkatle bakarsan mutlaka
görürsün borcunu yaşayarak ödeyenleri. Güzel insanlardır onlar. Onları iyi bil ve tanı. Dost ol onlarla,
yoldaş ol, sırdaş ol, gönüldaş ol. Güven onlara ve
güvendir kendine de. İsimsiz kahramanlarla ve fark
yaratanlarla dolsun yanın, yören.
Unutma: “Vatan için ölmek de var / Fakat borcun
yaşamaktır.”

Ömrün uzun, bahtın ve yolun açık olsun.

Nazım Can GÜLDAL

DERSİMİZ CORONA
Aslında o kadar çok ders çıkartabileceğimiz bir
konu ki bu,yediden yetmişe herkes şapkasını
önüne alıp düşünmeli belki de. Dünya bu günlerde genel anlamda dışarı çıkması zorunlu olmayan
insanların dışında yaklaşık iki aydır evlerinde ve
dışarı zaruri bir durum olmadığı takdirde çıkmıyor.
Çıkarılacak dersler derken neden böyle bir virüs
çıktı,bu virüs çıktıktan sonra dünya da neler yaşandı ve yaşanmaya devam ediyor,bundan sonrası için
neleri değiştirmeliyiz sorularına tek tek samimi bir
şekilde cevaplar vermek istiyorum bu yazımda.

düşünmeden denizi dinlemenin, ara ara da olsa
uzun zaman da olsa görüşemediğin arkadaşlarınla
buluşup hasret gidermenin...Her şeyin değerini
şimdi daha iyi anlıyoruz. Bundan sonra umarım
eski hayatlarımıza döner ve her şeyi dolu dolu bu
sefer kıymetini bilerek yaparız.
Karantina günleri başladığında maske satışı kadar
artan bir şey varmış: İnternet başvurusu. Evinde
interneti olmayan herkes evinde vakit geçirebilmek
için internet başvurusu yapmış. Ben de bunlardan
biriyim ama şimdi sorguluyorum gerçekten evde
vakit geçirebilmek için internet şart mı? Hiç olmasın demiyorum ama internete bu kadar bağlı olmak
zorunda mı insanlar? İnternetin iyi yanlarının
olduğunu inkâr etmiyorum ama kötü yanlarından
bir hususa dikkat çekmek istiyorum. İnsan kendini internete bıraktığı zaman inanılmaz bir şekilde
vaktini öldürüyor. Bakın harcıyor demiyorum öldürüyor diyorum. Sosyal Medyalar, (internet)dizileri
vs. sadece bunlarla harcanan günler öldürülen
zamandır. Evet sosyal medyamız olabilir ve orada
vakit geçirebiliriz (ve faydalı bir şekilde.) Evet dizi,
film izlemek çok güzel bir şey (her anlamda kültürel şekilde.)Ama bunlar sizin kontrolünüzde olduğu
takdirde yoksa siz bu işin bağımlısı olmuşsunuz
demektir.

Bu yeryüzünde sadece insanın yaşamadığı her
şey sadece insan için olmadığı başka başka yaşamaya hakkı olan canlıların olduğu her türlüsüne
kadar dersini almamız gerekiyor. Bundan sadece
bir hayvan yendi ve virüs ortaya çıktı diye çözüp
atamayız. Eğer ki insan olarak yaşadığımız dünyaya
saygı duymazsak onun havasından, suyundan, toprağından ve hayvanlarına kadar saygı duymazsak
ve onlarla zarar verici düzenlerle yaşamaya devam
edersek bu kurduğumuz düzenlerin kendi kendine
insana ve dünyaya zarar verdiğinin farkına varmamız gerekiyor. İleride daha büyük sıkıntıların daha
büyük virüslerin olmayacağı ne malum? Bu gidişle
olmayacağı ihtimali de oldukça az gözüküyor. Anla
artık insanoğlu doğa ile savaşırsan kazansan da
kaybedeceksin.

15
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İnternet kadar kitaplarla da vakit geçirdiğiniz zaman hangisinin daha eğlenceli olduğunu ne demek
istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Sağlıklı bir şekilde sahillerde, parklarda yürümek ve özlediğimiz
insanlarla buluşmak, sarılmak hasret giderebilmek
dileğiyle... Esen kalın.

Bizlerin hepimizin bir birey olarak da kendi kişisel
hayatımız bakımından dersler çıkarmamız gerekir.
Öncelikle aslında ne kadar güzel ve önemli olduğunu fark etmediğimiz, bizim için rutin şeyler olduğu
için kıymetini bilmediğimiz şeylerin değerini anladık. Sahile gidip deniz kenarında oturup hiçbir şey
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‘’Eline geçen bir İngilizce kitabın içinde şu sözler yer
alıyordu; ‘’all my clothes had other people in them.’’
diyordu; ‘’bütün giysilerim içinde başka insanlar vardı.’’ demek benim gibi çok var başkalarının elbisesi
içinde büyüyen…’’ diye belirtiyordu Naci Bey’in dördüncü çocuğu olan kızı.
Naci Bey, bir Osmanlı Beyefendisi olan ve Ayan
16

Meclisi Ayanlığı’na kadar yükselmiş Mehmet Galip Bey’in oğlu. Birinci Dünya Savaşı sırasında Glasgow’da okuyan Naci Bey mühendis olacaktır; ama
dünyayı içine çeken bu savaş Naci Bey’in de öğrenim hayatını yarıda bırakmasına neden olur. Her ne
kadar İstanbul’a dönmek istese de Naci Bey; babası
istemez. Oğlunun İngiltere Londra’ya gitmesini sağ-

Cengiz YOZBATIRAN

tıpkı kayınvalidesinin gözünde olduğu gibi ‘’yabancı
gelin’’dir. Vekalet, hariciye memurlarının yabancılarla evlenmelerine onay vermeyeceklerdir. Bu kararla Ahmet Naci Bey çok emek verdiği mesleğinden
ayrılmak zorunda kalacaktır. Bu sıkıntılar arasında
1928’de dünyaya gelir dördüncü çocukları Yıldız ve
Yıldız dört yaşındayken de son çocukları Müşfik dünyaya gelir.
Ahmet Naci Bey bu olayı gururuna yediremez ve
kendisini alkole verir, Nadide Hanım İngiltere’den
gelen çocuklarını getir burada yetiştir, yardım edelim
sana talebini kabul etmez, çok sevdiği kocasının gururunun daha fazla kırılmaması için. Çok zorlu yıllar
17
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lar, Londra Temsilciliği’nde de
hariciye memuru olarak iş bulmasına vesile olur. İşte bu kararla belki de çok farklı hayatlar birbirlerine bağlanıyordur
kim bilir.
Olga Cynthia… Olağanüstü
bir kadın… Babasını erken yaşta kaybedip annesinin başkasıyla evlenip Yeni Zelanda’ya
yerleşmesinden sonra babaannesi ile yaşamaya başlar. Babaannesi 16 yaşında evlendirir
Olga’yı ve kocası Birinci Dünya
Savaşı’na katılmak için cepheye koşar. Kocasının cepheden
ölüm haberi gelir; ama bir durum vardır ki belki de en zorudur. Olga hamiledir. Olga’nın
sonradan Jack ismini vereceği
bir çocuğu dünyaya gelir.
Bir arkadaş toplantısı ve tanışan iki genç; bir yanda Osmanlı
soyundan gelen Ahmet Naci
Bey, diğer yanda ailesi tiyatro ile uğraşmış, bir noktadan
sonra ise hayatta yalnız kalan
Olga Cynthia. İlk tanışmada
bir bağ kurulur aralarında,
sonralarında gerçekleştirdikleri buluşmalarda bu bağ git
gide kuvvetlenir. Hatta o kadar
kuvvetlenir ki tutucu ailelerine
rağmen birinin Müslüman diğerinin Hristiyan olması veya
Olga’nın oğlu Jack’in 3 yaşında
olması engel olmaz birbirleriyle evlenmelerine.
1920’de çiçeği burnunda yeni
evli çift İstanbul’a gelirler. Ahmet Naci Bey’in annesi ısınamaz gelinine ve tutucu
olduğundan dinini kabullenemez. Olga hemen din
değiştirir ve çok sevdiği kocası Ahmet Naci Bey onu
ender bulunan bir çiçeğe benzettiği için adı artık
‘’Nadide’’ olmuştur. Nadide ile Ahmet Naci Bey’in
Nedim, Güner, Mahmut isimli üç çocukları olur. Bu
arada Naci Bey hariciye memurluğunda çok önemli
görevleri de yerine getirmektedir. Hayatlarında her
şey çok güzel giderken 1927 yılında Hariciye Vekaleti
Teşkilat Kanunu’yla her şey bir anda altüst olur. Her
ne kadar Olga İstanbul’a gelir gelmez dinini ve milliyetini değiştirmiş olsa da Hariciye Vekaleti gözünde,
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Cengiz YOZBATIRAN
bekliyordu bu aileyi. Önce
bir süre İstanbul’da tutunmaya çalışırlar, olmayınca
Ankara’ya giderler, kendilerinden ayrı olan babalarının
yanına. Ankara’da küçük bir
ev tutarlar. Yaşamaya başlarlar evde hep birlikte. Anne
Nadide Hanım İngilizce dersi
vererek katkı sağlamaya çalışır ailesine. Çocuklar eski
gazetelerden kese kağıtları
yaparak satıp eve gelir elde
ederler. Yıldız ise komşulara
temizliğe yardıma gider.
Yıldız… Dört yaşındadır
Müşfik dünyaya geldiğinde…
Annesi al bu senin bebeğin
deyince hiç indirmez kucağından. Sokağa çıkartır onu
herkese gösterir bebeğini,
yanağını, burnunu sıkarken ağlatır Müşfik’i, annesi
bağırır pencereden ‘’Getir
kız Müşfik’i.’’ diye. Korkudan sokağın ortasına bırakır
Müşfik’i kaçar. Akşama kadar gelmez, mecbur çok acıkınca dayak yeme korkusu
olsa bile döner tekrar eve.
Evin tüm temizliğini yapar
Yıldız. Her ne yaparsa yapsın çok titizdir. İlkokulu’nu
İltekin İlkokulunda okur. Bir
gün konuşurken arkadaşıyla
ona şöyle der Yıldız; ‘’ Shirley Temple gibi olmak istiyorum.’’ Keza da ilkokul ve ortaokulu bitirdikten sonra; Cebir, Geometri ve Kimya
dersleri çok kötü olduğundan dolayı Lise1’de sınıfta
kalır. Sınıfta kaldıktan sonra ailesinin karşı çıkmasına
rağmen konservatuara kayıt yaptırır. Konservatuar
nasıl gidiyor diyenlere de; ‘’Kulisin tozu ve boya kokan havası benim hayatım.’’ der. Gerçekten de hayatı olur Yıldız’ın kulis ve sahne. Yıldız Kenter olarak
ismini tüm ülkeye ve dünyaya duyurmayı başaracak.
Hocaların hocası olacak ve minik bebeği Müşfik ile
birlikte, ülkemizde tiyatronun gelişmesinde Kenter
kardeşler olarak çok büyük rol alacaklardır. Kim bilir
belki de Mehmet Galip Bey, 1914 yılında oğlu Ahmet
Naci Bey’in İstanbul’a gelmek istemesini reddedip
Londra’ya göndererek (Yıldız sayesinde) hepimizin
18

hayatını birbirine bağladı. Bir Yıldız olarak ülkemizde
parlayacaktır o her zaman ve O’nun yetiştirdiği öğrenciler; her ne kadar büyük ustamızı 2019’da kaybetsek de, her zaman onun emanet ettiği meşaleyi
daha da ileriye taşıyacaklardır elbette.
Her rolde bambaşka bir karakter olan usta oyuncu
Yıldız Kenter belki de okuduğu şu sözle kendi hayatını çok net tanımlamıştır;
’’Eline geçen bir İngilizce kitabın içinde şu sözler yer
alıyordu; ‘’all my clothes had other people in them.’’
diyordu; ‘’bütün giysilerim içinde başka insanlar vardı.’’ Demek benim gibi çok var başkalarının elbisesi
içinde büyüyen…’’ diye belirtiyordu Naci Bey’in dördüncü çocuğu olan kızı.’’

Deniz KUŞ

KENDİMİ DÖNÜŞTÜRÜYORUM
		

İlim ilim bilmektir
İlim kendin bilmektir
Sen kendini bilmezsin
Ya nice okumaktır
Yunus Emre

İçsel yolculuğumuz kendimize sorduğumuz birtakım
sorularla başlıyor:
Hayat amacım ne?

Yıl 2014… Benimde bu soruları kendime sorduğum
yıl. İşimde gayet mutluyum, bir evladım var, huzurum
yerinde ama içimde bir şeyin eksik olduğunu hissediyordum, yukarıdaki sorular cevapsız kalıyordu. Eksik
olanın peşine düştüm. Bunun içinde çocukluğuma
gitmem gerekti. Nasıl bir çocuktum? Neler yaşamıştım? Önemli kavramlar nelerdi?
Denizci bir babanın ve ev hanımı bir annenin üç çocuğundan ilkiydim. Üçümüz de kız çocuğuyduk. Babamın sürekli görevde ve seyirde olması sebebiyle
annemden öğrendiğim üzere kendimi daima güçlü
ve ayaklarımın üzerinde durmak zorunda hissediyordum. Çocukluğumdan hatırladıklarıma baktığımda
ellerim bellerimde yapılan haksızlıklara kafa tutuyor19
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Merhaba Canlar…Sevgili Yunus Emre’nin de söylediği
gibi işin sırrı “Kendini Bilmek”. Ben de bu sırra vakıf
olmak üzere kendi yolculuma çıkmış bir canım. Yolculuğum esnasında en çok zorlandığım soru ise “Nasıl”
sorusu. Genelde ne yapmamız gerektiği söyleniyor
ya da yazılıyor ancak nasıl yapacağımız sorusu cevapsız kalıyor. Bu sebeple bu köşede sizlerle nasıl sorularına bir ipucu sunmak adına kendi yolculuğumu ve
bu yolculuk esnasındaki farkındalıklarımı paylaşarak
bir nebze olsun katkıda bulunmak istiyorum.

Bugüne kadar neler yaptım?
Bu yaptıklarım beni nereye getirdi?
Şu anda neredeyim?
Kendimi ne kadar buldum?
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dum. Her şeyin doğru, dürüst ve adil olması gerektiğine inanıyordum. Hiç kimse bana her doğrunun her
yerde söylenmeyeceğini öğretmemişti ve ben her
doğrunun mutlaka söylenmesi gerektiğini düşünüyordum. Liseyi bitirip üniversite tercihi yapmaya geldiğimde kendime “Ben dürüstlük istiyorum. Peki dürüst bir meslek nerede bulunur?” sorusunu sordum,
cevaben de üniformalı bir mesleği gözüme kestirdim.
Askerler dürüsttür ve ben asker olmalıyım. Babam da
denizci bir askerdi, belki de büyüdüğüm çevre böyle düşünmeme sebep olmuştu. 2014 yılında almaya
başladığım koçluk eğitimleri ile bu kavramların benim temel değerlerim olduğunu, bu değerlerin hayatı yaşama şeklimizi, kabullerimizi ve tepkilerimizi
belirlediğini öğrendim. İşte hayatıma da bu değerler
çerçevesinde bir yol çizmiştim. Öğrendim ki değerlerimiz bizi biz yapan unsurlar ve çok etkililer. Kendinizi tanımak istiyorsanız işe değerlerinizi belirleyerek
başlayabilirsiniz.
Önümde üç seçenek vardı: Kara Harp Okulu, Deniz
Harp Okulu ve Hava Harp Okulu. Üçünün de müla20

katlarına davet edildim. Deniz ve Hava Harp Okulu
mülakatlarına girmeye karar verdim. İlk önce Deniz
Harp Okulunun mülakatı başlıyordu. Okula ilk adımımı attım. Böyle bir güzelliği ilk kez görüyordum.
Okulun içine doğru ilerledikçe sağ tarafımda harika
bir peyzaj, çim halı sahalar sol tarafımda ise yatlar,
yelkenliler bana eşlik ediyordu. Adım Deniz’di ve gördüğüm bu manzara beni bir mıknatıs gibi kendisine
çekiyordu, burada kalmalı, bu okulu bitirmeliydim.
Öğrendim ki gezmek, görmek çok önemli ve vizyonumuzu genişletiyor, kararlarımızda etkili oluyor. Bu
noktada gençlere şunu söylemek istiyorum: Fırsat
buldukça gezin, yeni yerler görün, kabuğunuzun içinden çıkın. Siz sevgili anne ve babalar lütfen çocuklarınızın elinden tutun ve onları değişik mekanlara
götürün, gezdirin, vizyonlarını genişletin.
Hayatımdaki gerçek zorlukların da bu okulla başladığını gördüm. Bu zorluklar içerisinde beni en çok etkileyenlerden birincisi okulumuzda kızların sayısı çok
az (bir sınıfta yaklaşık 300 erkek 14 kız öğrenci düşünün) olması ve erkek öğrencilerin çoğunluğu tarafın-

Deniz KUŞ

Okul bitti, mezun olup mesleğe başladım. Yıllar devam ettikçe hep bir şeyler olmak için çalıştım, hala
da çalışıyorum. Oluyorum oluyorum yetmiyor, hep
daha fazlası isteniyor. Kim istiyor? Cevabınızı duyar
gibiyim. Evet ailemizin, çevremizin, toplumun bizden
istedikleri ve beklentileri var. Bir türlü yeterli olmuyoruz onlara. Önce okul kazan, okulu bitir iş bul, hadi
bir yüksek lisans yap, yüksek lisansı bitir doktora yap
ya da iş buldun hadi şu makama yüksel, şu pozisyonu
al… Bir türlü yeterli hissettirilmiyoruz. Öğrendim ki
yeterlilik bizim özümüzde ve bunun farkına varmamız gerekiyor. Farkına varmak için de önce kendimizin ne istediğini bilmek gerekiyor. Yaptığımız şeyi keyifle ve huzurla yapıyorsak kendi isteğimizdir.
Bu keşifler benim için çok önemliydi. Yaşam yolum
öğrenmek. Ben öğrenmek için gelmişim dünyaya,
inanılmaz bir aşk duyuyorum öğrenmeye karşı. Her
geçen günüm bir sürü farkındalıkla sürüp gidiyor. Öğrendikçe ve deneyimledikçe sizlerle paylaşmak dileğiyle sevgiler…
21
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dan kabul görmekte zorlanmamızdı. Çünkü onlar Deniz Lisesini kız öğrenci olmadan okumuşlar, oradaki
zorluklara da göğüs germişlerdi. Harp Okuluna geçtiklerinde ise karşılarına kız öğrenciler çıkmış, bu işte
biz de varız, biz de yaparız diyorlardı. Daha önce hiç
böyle bir durumla karşılaşmamıştım. İkincisi, okulda
3 tür eğitim birden alıyorduk: Mühendislik eğitimi,
askeri eğitim ve denizcilik eğitimi. Tüm bu eğitimleri alabilmemiz için her saatimiz planlıydı, kendimize
vakit ayırdığımız süreler oldukça sınırlıydı. Üçüncü
olarak sürekli yapılan denetlemeler ve hazırlık süreçleri oldukça zorluydu. Peki tüm bunlarla nasıl başa
çıkmıştım? Başa çıkma stratejim bu günlerin geçici
olduğunu ve mutluluğun hep geleceğini düşünmekti.
Bu durum beni güçlendiriyordu ancak kaçırdığım bir
nokta vardı. Mutluluğun geleceğini düşünmek. Esas
sorun da burada başlıyordu. Her sabah mutluluk
bugün bana gelebilir diye keyifle uyanıyordum ama
akşam olduğunda mutluluk bana gelmemişse bir hüzünle sona eriyordu. Öğrendim ki mutluluk anlardan
ibarettir ya o anı mutlu yaşamak ya da hüzünle geçirmek sizin seçiminizdir.
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ADALET(Mİ?)
Hayatın adil olmadığı yadsınamaz bir gerçektir. Bu
gerçek öyle büyük ve kapsamlıdır ki adil şey nerdeyse bulamazsınız. Çünkü hayat dediğimiz şey zaten
hepsini kendinde toplamıştır. Adil kelimesi Arapça
kökenli bir kelimedir ve dengeyi gözeten adaletli
olan anlamı vardır. Peki denge nedir? Yahut adalet
var mıdır? Adaletin beraberinde getirdiği hak kavramı da var elbette. Öyleyse aynı zamanda iki kişinin
de haklı olduğu durumlar olamaz mı? Elbette olur,
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diyoruz ya, öyle bir durum ki herkes haklı. Velhasıl
adalet nerede o vakit. Adil nasıl olunur? Herkesin
hakkı nasıl gözetilir… Evet, farkındayım bir denemeden ziyade bir sorgu gibi olmakta yazım. Hedefim
de o ya, düşünmek, düşündürmek. Adalet konusu
da çok güzel paradokslar barındırır içinde hem
tüm tarafların haklı olduğu hem de tüm tarafların
haksız. İnceleyin, oluşturun, keyif alın efendim. Zira
yazının geri kalanında canınızı sıkacağım. Yalnızca

Tolohan TEMEL
kalıyor kravatın, ceketin! Öyle ki belirtmeliyim,
kıyafet konusunun iki makam açısından da hiçbir
anlamı yoktur. Zira bu ülkede kılık kıyafet özgürlüğü
vardır. Bu kıyafetler ki defalarca giyilmiş ancak suç
işlendiği zaman üzerinde olması gerekçe gösterilerek cezanın azaltılması ve hatta davacı tarafın suçlu
bulunması acınası bir durumdur. Öyleyse şu soru
sorulmaz mı, öncesinde neden yaşanmadı madem
tüm suç kıyafette ise? Çünkü suç kıyafette değil,
insan olamamış o kimselerdedir. Kıyafet konusu
ile ilgili gerekli araştırma ve istatistikleri de sizler
inceleyebilirsiniz.

Ben buradan herkesi empatiye davet ediyorum.
Hem de empatinin en uç noktasına. Kendinizi o
anların içine, o durumların içine koyduğunuzda
yahut sevdiklerinizi, bir bakın bakalım ne anlamı

Sevgi ile kalın. Kendinize çok mu çok dikkat edin
efendim.

Bu ayıp öyle büyük bir ayıp ki üstü kapanamıyor
efendim. Ne olur dikkatli olunuz. Bunu demek çok
üzücüdür ancak yine de söylemeliyim ki kendinizi
savunmayı lütfen öğreniniz. Haklarını iyi biliniz araştırınız ve bu insan olamamışlara göz açtırmayınız.
İnsan olan her daim insandır, insanlıktan nasibini
alamamışlar ancak aciz bahaneler arkasına sığınır.
Böylesi suçların bahanesi yoktur, olamaz. Eğer ki
siz böyle bir şeye tanıklık ederseniz engellemek için
elinizden geleni yapınız. Zira suç, müdahale edilmedikçe büyümeye mahkumdur.

Sağlıcakla,
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bir tarafın haklı olduğu konuyu gözler önüne getirerek.
Adalet ve adil olmak dedik, evet. Taraflar haklı olur,
haksız olur dedik, evet. Denge bile dedik. Ancak
öyle bir şey var ki efendim değil sadece Türkiye’de,
tüm dünyada önüne geçilemiyor. Adalet bir türlü
sağlanamıyor. Savunmacılar aciz ve komik bahanelerin arkasına saklanıyor çoğu zaman. E tabi eğer
sorguya çekilirlerse, buna kanaat getirilirse. Bu
insanların da çoğu var ya efendim, cezai bir işleme
dahi tabi tutulmuyor. Neyden mi bahsediyorum?
Cinsel tacizden ve istismardan, tecavüzden ve
bilumum benzeri pislikten. Burada iki taraf da
haklı olabilir mi efendim?
Bu nasıl bir saçmalık!
Suç makamının suçu
nasıl azaltılabilir yahut
az gösterilir, bu nasıl bir
riyakarlıktır. Riyanın dik
alasıdır hatta. Sorarım bu
davalara bakan hakimlere
ve savunan ceza avukatlarına, aynısı yapılsa evlatlarına ya da sevdiklerine,
bakarlar mı acaba bir
kravat ile takım elbiseye? Öyleyse efendim bu
riyanın dik alasıdır. Adalet
sisteminin bel kemiğinin
kırıldığı yer burasıdır.
Şükür çevremde kimse
bu illetten mustarip değil,
lakin bu asla olamaz
anlamına da gelmemekte. Çünkü istatistikler
efendim, istatistikler… Öyledir ki amaçları genelde
bizi yanıltmaktır bu istatistiklerin. Güvenemezsiniz
hangi kurum ya da kuruluş yapmış olursa olsun.
Ancak bu suç öyle bir ayıptır ki hep az gösterilmek
istenmiştir. Yani demem o ki incelediğiniz istatistik
her ne olursa olsun bu konu ile alakalı, aslında hep
biraz daha fazladır. Bir de verisi tutulamayanlar olduğu göz önünde bulundurulduğunda, işte dünyanın en içler acısı tablosu karşınızda demektir. Çünkü
maalesef bu tablo öyle bir tablodur ki dünyanın her
yerinde rastlarsınız buna.
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YILDIZ
Bir tiyatro salonunda koltukların en ön ve ortasındaki bana ayrılmış. Gidip oturuyorum. Tiyatro
severler iyi bilirler, tiyatro en iyi bu koltuktan izlenir.
Merakla, heyecanla bekliyorum perdenin açılmasını. Ankara Devlet Tiyatrosu’nda Antigone oynanacak. Bu yıllar için cennet gibidir tiyatro. Ruhunuzun
her ihtiyacını sunar size. Sizi anlatır, yaşadıklarınızı,
yaşananları, yaşanabilecekleri. Ben de aç ruhumla
sıranın en önünde bekliyorum şimdi.
Ve perde açılıyor,
oyun mükemmel. Bu
Antik Yunan tragedyası
müthiş bir şekilde can
buluyor. Oyuncuların
arasında gencecik bir
kız dikkat çekiyor. Yaşına
bakarsak konservatuarı
yeni bitirmiş olacak. Ama
oyunculuğu takdire şayan. O da ne ? Birden ışıklar
sönüyor. Ama kimse telaşlanmıyor. Derken perde ve ışıklar
yeniden açılıyor, yeni bir oyun
başlamış. Tanıyorum ‘Kıskançlar’
oyunu bu. Garipler yazmış yani Oktay Rıfat ve Melih
Cevdet. Fakat dikkatimi çeken oyuncuların içinde
yine aynı kız. Aynı yıl birden fazla oyunda oynuyor
olması, gerçekten inanılmaz. Birden sahneden
indiğini görüyorum. Seyircilerin arasına karışıyor
ve biraz daha olgunlaşmış şekilde sahneye yeniden
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çıkıyor. Elimdeki bilete bakıyorum “Elektra” yazıyor.
Yeniden Antik Yunan’ı getiriyor gözlerimizin önüne,
hayran kalıyorum. Üstelik tek oyunda da oynamıyor
o yıl. Elimdeki bilete bakıyorum. Bir iken tam yedi
tane oluyor bilet. O yıl Ankara Devlet Tiyatrosu’nda
o genç yeteneğin oynadığı tam yedi oyun sergileniyor. Belli ki okulundan hocalarını bırakmıyor, hakkını veriyor azim ve çalışkanlığıyla.
Sonra perde kapanıyor oyun arası
oluyor. On dakika ara için ayaklanıyor boş koltuklardaki seyirciler.
Ben bekliyorum yerimde. İkinci
perdeyi büyük bir merakla bekliyorum. Perde açıldığında yine
şaşkınlık, heyecan… Shaekspeare “On İkinci Gece”
oynuyor. Artık bunun üzerine bir performans olamaz
derken Gılgamış “Tanrılar
ve İnsanlar”, sonra Abdülhak Hamit “Finten’ine”
ne zaman geçtik anlayamıyorum bile. Sahneye
büyülenmiş şekilde bakarken bir de kendime şaşırıyorum.
Ben bu kadar oyunu nereden tanıyorum?
Ankara maceram bitti. Elimde Almanya gurbetçilerinin tahta bavulu olduğu halde biniyorum trene.
Ama Almanya değil istikamet İstanbul. O yılların
eşsiz güzeli, incisi İstanbul. Türkiye nüfusu bile yirmi
milyonlardayken o zamanlar, İstanbul nereden

Perihan AKTAN

perdede, filmleri gösteriliyor. Otuzlu yaşlarından
seksenli yaşlarına kadar oynadığı onlarca film. Adını
andığımızda onunla özdeşleştirdiğimiz filmler de
çıkıyor karşımıza, “Bunda da mı oynamış?” deyip
şaşırdığımız hafızamızı zorlayan filmler de. Ve
filmler bittiğinde beyaz elbisesiyle ödüllerini alıyor
beyaz bir melek misali.
Gösteri bitiyor, perde yeniden açılıyor. Şimdi ben
varım sahnede, benim yerimde de o. Yani koltukların en ön ve en ortasında olanında oturuyor. Kafa
kağıdına sorsan doksan iki yaşında ama bana sorsan
yüzlerce vardır yaşı hesaplanamayacak. (Ne garip
benim yaşım hiç değişmiyor). Gözleri ışıl ışıl, yıldız
yıldız parlıyor tırnaklarıyla kurduğu sahneye bakarken. Ne söylüyorum bilmiyorum. Sesim hiç çıkmıyor
gibi geliyor bana. Ama onun gözlerinden bir an hüzün geçiyor, bir an heyecan. Bir an korkuyor gibi geliyor, sonra ışıkla gülümsüyor. Sanki beni izliyor da
hem de aslında o oynuyor tüm duyguları. Bu sessiz
karmaşadan öyle şeyler çıkarmış olacak ki alkışlıyor
beni. Sonra ben iniyorum sahneden, elinden tutup
sahneye çıkarıyorum, alkışlıyorum avuçlarımdan hiç
ses çıkmadan. Sahneye bakıyorum yüzlerce öğrencisi. Tam onlar nasıl sığdı sahneye diye düşünürken
koltuklara bakıyorum yüzbinlerce seyirci. Fuayeler
gazeteci dolu, gişede insanlar bilet kuyruğunda.
Sonra o, üzerinde beyaz elbisesiyle önce yükselip
hepimizi kuşbakışı görüyor sonra da ufacık yıldızlara
ayrılıp yüzbinlerce insanın üzerine yağıyor.
Ve ben yüzümde hüzünlü, gururlu ve coşkulu bir
gülümsemeyle; uyanıyorum rüyamdan.
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bilsin, şimdi bir ülke büyüklüğünde insanı doyuracağını? Haydar Paşa’ da iniyorum tabi ki, bir vapurla
karşıya geçiyorum. Hemen devlet tiyatrosuna gidip
bir bilet alıyorum, bavulum da tiyatronun emanet
bölümüne emanet. Yine Shaekspeare yazıyor bilette, bu sefer Hamlet. Tam, olmak mı olmamak mı
diye düşünürken yine o genç kızı görüyorum sahnede. Ama otuzlarında bir kadın olmuş aslında. (Ne
garip benim yaşım hiç değişmiyor). Nasıl da parlamış yıldızı, nasıl da olgunlaşmış oyunu, oyunculuğu.
Tam oyun bitip çıkarken elime bir broşür sıkıştırıyor
küçük bir oğlan çocuğu. Bakıyorum ‘Kent Oyuncuları’ yazıyor. Yeni bir tiyatro kurulmuş, merak ediyorum. Hemen broşürde yazan adrese yürüyorum.
Sonra broşüre dikkatle bakıyorum onun adı. Kardeşiyle kurmuşlar bu yeni tiyatroyu. Gişede, öğrenci
olduğu belli olan bir kızcağız karşılıyor beni, bileti
tutuşturuyor elime. “Anton Çehov Martı” diyor.
Şimdi o içerde sahnede. Artık olgun bir kadın olmuş
ellilerinde. (Ne garip benim yaşım hiç değişmiyor). Üstelik öğrencileri de varmış artık. Bu kutsal,
tapınılası mesleği öğretmeye de başlamış. Nasıl mı
öğreniyorum? Perde açıldığında Martı’yı izlemeyi
beklerken bir prova olduğunu görüyorum. Şimdinin
çok yetenekli oyuncuları o zaman daha öğrenci.
‘Hocam’ diyorlar ona büyük bir bilgi açlığıyla. Hoş
onun öğrencisi olmak insanın ömrünün sonuna
kadar gururla taşıyacağı bir unvandır aslında.
Derken perdenin üzerine beyaz bir perde iniyor.
Hızlı hızlı sekiz on tane oyun art arda gösteriliyor.
Hepsinde oynamış gururlanıyor. Şimdiyse beyaz

İrem Doğa DEMİRLİ
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DAHA FAZLA KAÇAMAYIZ
Yazmak, yazarak içini dökmek iyi midir sizce? Duygularımızı ifade etmekte ne kadar iyiyiz, yeterince
hissettiklerimizi yansıtabiliyor muyuz açıkçası bilemiyorum. Yine çoğu konuda emin olmadığım kafa
karışıklığımla karşınızdayım. Hoş geldiniz sevgili
dostlarım.
2 aydır biraz uzak kaldım sizlerden. Yazmak her
zaman iyi gelmiyor. Bastırdığımız duyguları açığa
çıkarıyor. İyi hissetmediğim ne hissettiğimden emin
olamadığım o dönemde kendimde dahil olmak
üzere sizlerin de kafasını karıştırmak istemedim.
Hayatta her zaman önceliği kendimize veremiyoruz,
daha çok etrafımızdaki insanları daha çok önemsediğimiz, kimsenin kalbini kırmamaya çalıştıkça en
büyük kötülüğü kendimize yaptığımızı fark ettim.
Kendimle baş başa kaldığım bu dönemde her şey
hakkında fazlaca düşünme fırsatı buldum. Bazı
konular için iyi oldu ama bazıları için ise pek de iyi
olduğunu söyleyemem. Anladığım kadarıyla bazı
şeyleri düşünmekten kaçıyordum. Nereye kadar
kaçabilirdim ki değil mi? Bir yerde karşıma çıkacaklardı ve bir şekilde aklıma gelecekti. İşte tam da
o zamandayım ya çok yanlış kararlar vereceğim ya
da kendim için en doğru kararı alacağım o vakitteyim. Düşünüyorum da karar eşiğinde olmak ya da
bir şeyleri yoluna koymak için atılan adımlar beni
fazlasıyla etkiliyor. Ve her seferinde aklım o diğer
seçenekte kalıyor. Ya farklı olursa?
Cevabı olmayan çok sorumuz var. İhtimallerin
peşini kovalayamayız her zaman. Belki de yaşayarak deneyim etmemiz gerekiyordur. En acısı da bu
sanırım. Keşke seçimlerimizin sonucunu bir film
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şeridi gibi gözümüzün önünden geçse de umut
ettiğimiz güzelliklerle karşılaşamayınca bu kadar
üzülmesek. Deneyimleyerek öğrenmek her zaman
iyi hissettirmiyor ne yazık ki. Geçen aylarda sizlere
ne olursa olsun sorularınızın peşinden gitmenizi ve
kafanızı netleştirmenizi söylemiştim. Aynı şeyi kendim yaptığımda pek iyi hissettiğim söylenemez. Çok
farklı şeyler hayal ederken gerçeklerle yüzleştiğim
o andan itibaren aslında bazı insanlara gereğinden
fazla değer verdiğimi ve gözümde çok büyüttüğümü
fark ettim. Evet çok büyütmüşüm çünkü benim o
olduğunu sandığım kişi aslında sadece hayal ettiğim, kafamda yarattığım kişiymiş. Gerçek onunla
tanıştım, gerçek değer ve yargılarıyla. Her birimiz
birbirimizden oldukça farklıyız. Bizi biz yapan zaten
bu farklılıklarımız değil mi? Ben sadece farklılıklarımızın bizi daha da yakınlaştıracağını göstermek
istemiştim. Zordu belki ama denemeye her zaman
değerdi. Neyse ki artık soru işaretlerim yok. İstediğim cevapları alamamış olsam da bir cevabım var
artık. O yüzden kaldığımız yerden devam edebiliriz. Yeni hayaller kurup yeni yolları keşfedebiliriz.
Yolumuz artık her zamankinden daha net. Yeni bir
yolcuğa çıkmamak için önümüzde hiçbir engel yok,
belirsizlik yok.
Hiçbir şey için geç kalmış değiliz. Gidin aklınızı
karıştıran o sorunun cevabını arayın. İhtimallerle
yaşayacak kadar fazla vaktimiz yok. Duygularınızı
daha fazla saklamayın işte o zaman gerçekten geç
kalmış olabiliriz. Hayata geç kalmayın sevgili dostlarım. Unutmayın fazla vaktimiz yok. Sevgi ve sağlıkla
kalın gelecek ay görüşmek üzere.

Elif GÜZEL

ÇOCUĞUM ve BEN

çocuklarımızın gösterdiği davranış bozukluklarının
altında yatan neden kendilerini ifade edemeyişleridir.
Bizler bu olumsuz davranışlar karşısında “neden böyle
davranıyor?” sorusunu sorarsak büyük bir hataya düşeriz. Aslında sorulması gereken soru “biz ne yaptık?” ve
“bu davranışın ortaya çıkmasında hangi noktada hata
yaptık?” soruları olmalıdır.
Belki de çocuklarımızı eğitmeye çalışmadık. Onları haz
noktasında fazla doyuma ulaştırdık. Çocuğu sadece
mutlu etme çabası, çocuğu ve yetişkini kısa vadede
mutlu edebilir. Uzun vadede ise karşımızda ne istediğini bilmeyen, mutsuz bireyler yetiştirmiş oluruz. John
Dewey’in de dediği gibi “Gerçek eğitim; çocuğun içinde
bulunduğu yaşam koşullarına uymasına yardımcı olmaktır.” Evet, onları hayata hazırlayarak, hayatı anlamalarına yardımcı olarak daha güçlü kişiler ve hayat içinde
yaşam çabasıyla birlikte mutlu bireyler yetiştirebiliriz.
Onlara karşı olan ilgilerimizi abartılı davranışlar ile değil
de bize ihtiyaç duydukları anda yanlarında olarak kendine ve insanlara karşı güven duygularını geliştirerek
göstermiş oluruz. Çoğu zaman çocuklarımızın söylediklerimizi yapmıyor olmasından yakınırız. Bunun sebebi
çocukların görsel algılarının sözel algılarından daha
güçlü olmasıdır. Söylediklerimizi değil yaptıklarımızı yaparlar. Çocuğumuzun yaşına uygun görsel anlatımlı bir
hikaye kitabıyla 6 yaş öncesinde çocuğumuzu eğlenceli
bir şekilde okumaya yönlendirerek bu işe başlarsak
ve bunu sürekli hale getirebilirsek amacımıza ulaşmış
oluruz. Artık çocuğumuzun hayal dünyasına girebilmiş,
ona bir arkadaş, bir rehber olabilmişizdir. Çocuğumuza sadece kuralları sıralamak ya da onları kısa süreli
mutluluklar ile oyalamak yerine onların yanında olarak
hayatı anlamlandırma çabalarına destek oluruz.
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Çocukların dünyaları yetişkinlerinkinden farklıdır.
Çocuklar tamamen kendilerine has algılayışa ve zihinsel
gelişime sahiptir. Onlar bizim minyatürümüz değillerdir.
Bu hassas noktayı kavrayabilirsek onların dünyasını da
anlamış oluruz. Bu küçüklüğü fiziksel olarak algıladığımız zaman bizim gibi düşündüklerini sanarak büyük
bir yanılgıya düşeriz ve onlarla aramıza tuğlalar örmüş
oluruz. Bu durumda karşımızda bizi dinlemeyen, yemek yemeyen, kendini anlatmayan ve tepkisini olumsuz davranışlar sergileyerek dikkatleri üzerine çekmeye
çalışan çocuklar çıkar. Çocukların olumsuz davranışlarından sürekli bahsedersek onları günah keçisi yaparız.
Çocuk bu olumsuz söylemlerden etkilenir ve bu durum
çocuğun karakterine yansımaya başlar. “Neden beni
dinlemiyor?”, “Neden beni anlamıyor?”, “Neden yemeğini yemiyor?” gibi suçlayıcı sözler çocuğumuzun en
kritik döneminde, onun tam da karakterinin şekillenmeye başladığı zamanlarda bir travma olarak ilerideki
bütün hayatını etkisi altına alır.
Neden beni dinlemiyor? Çünkü sen onun anlayacağı
dili kullanmıyorsun.
Neden beni anlamıyor? Anlaşılmadığı için seni anlamlandıramıyor.
Neden Yemek yemiyor? Çünkü ona karnım acıktı deme
fırsatını vermiyorsun.
Çocuğumuz “Ben artık doydum.” dediği zaman “hayır
tabağını bitirmek zorundasın” deriz ve ona doyma hakkını dahi vermeyiz. Ne zaman doyacağına kendi karar
vermeli çocuk. Siz yemeğinizi yediniz ve doyma hissine
ulaştınız ama birileri ikinci tabakla karşınızda hem de
elinde kaşıkla sizi yemeye zorluyor. Böyle bir durumda
ne hissedersiniz? Bazı noktalarda yetişkinlerle olan ilişkimizde dahi empati yeteneğimizi kullanarak karşı tarafı tamamen olmasa da yüzde elli anlamış oluruz. Ayrıca
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ÖZGÜRLEŞMEK İSTEYEN BİR PARÇA(MIZ)
Özlemişim, insan tadını çıkarmaya hasret kalabiliyormuş, küçük sevinçlerin, elinde olup farkında olmadığı basit ve küçük imkanların bile. Halbuki küçükken fark edememişiz birçok şeyi, anlayamamışız
kıymetini. Buna sebep; doğduğumuzdan beri güneş
tepemizde, çiçekler bahçemizde, yapraklar evimizin önünde, bembeyaz kar önce çatıda sonra her
yerdeydi. Nasılsa bizim onlara dokunmamıza bir
anne-babamız karşı gelebilirdi. Bazen bizi bazense
evin temizliğini korumak için. Lakin hiçbir zaman
tam uzak kalmazdık, en zorlayıcı ihtimalle kaçardık
sokağa, oynardık gönlümüzce annemiz fark edene
veyahut babamız eve gelene kadar. Kaçamak olması
hoşumuza da giderdi tabii. Çocukluk işte, hakkımızı –oyun oynama, eve kirli gelebilme hakkı- almıştık, mutluyduk. Canımızın istediği gibi davranmaya, özgür olmaya çok düşkündük. Halbuki zaten biz
dünyanın en özgür çocukları olarak, en güvenli şekilde büyümüştük. Bunu sonradan anlayacaktık. Ve
önce büyüdük, sonra anladık, artık kabuldeyiz. Ne
çok şeyi fark etmeden almış, büyütmüş, sahiplenmişiz. Bu sebeple olsa gerek bize yasak denilene meylimiz. Çünkü ‘özgürüz’ biz, ‘yasak’ ne demekmiş?
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O yoldan yürümek istediysem; yürürüm. Ve sonra fark etmeye başladık; bazen yasaklanan durum,
özgürlüğü kısıtlamak için değil, bizi özgür kılmak
içinmiş. İnsana yasak konularak da insan özgür kılınabiliyormuş.
Bizim insanımızın yasaklardan çok çektiği; yasakların, kuralların özgürlüğe kilit vurduğu çok zamanlar olmuş elbet. Yasaklar sizin düşüncelerinize
kadar kural koymuş. Öyle düşünemezsin çünkü yasak. Öyle konuşamazsın, yasak! Öyle giyinemezsin,
yasak! Öyle bir tercih yapamazsın çünkü toplum
seni dışlar, toplumda yasak! Sen böyle bir ailenin
çocuğusun, bu şekilde davranman; ailede yasak! Ve
sonunda yasak güzel bir manaya, anıya çekilemeyen
bir sözcük oluvermiş. Bizimkiler durur mu yasakları zorlamış ondan güzel bir olay çıkarmak için!
Olduğu da olmuş, olmadığı da. Sonra ne mi olmuş
bizimkiler, bedelini ödeyeceğini bildiği halde özgürce yaşamayı seçmiş. Mutsuz yaşamaktan, mutlu
ölmeye... Kimisinde acı, hüzün, keder; kimisinde
öfke, bunalım, geçmiş, kimisinde acı, gülüşle beraber yara, bereler oluvermiş yasağın anlamı. Acaba
diyorum yasak kelimesini değiştirsek ne olur. Artık

Asya Alin ARSLAN

incitmeden yaşamayı başarmaya çalışsak.
Bana kalsa döndürüp dolaştıracağım, bambaşka konulara değineceğim lakin sonuca bağlamak gerek bazen her olayı. Sevdayı, kavgayı, sevgiyi tüm duyguları.
Görüp hissedemediğimiz bir yasaklının getirdiği yasakta, kalemim de özgürleşmek istedi. Belli ki yasaklının da vardı bir başkaldırısı. Belki o da yüzyıllarca
kilitli kalmıştı. Kendi tutsaklığının ve doğa kardeşinin
gördüğü eziyetin bedelini ödetmek için koydu dünyayı tutsak. Diyorum ya artık kötü gördüğümüzü de
anlayalım, sevelim istiyorum. Gerçi konuşsak belki
anlaşabilirdik onunla da. Zamanında biz onu görmezden gelmişiz, sıra onda. O da bizim körlüğümüze bürünmüş. Yeter diyor, tüm sevdikleri için. Aslında karşımızdaki de biz gibi, bizim yansımamız gibi. O bizle
barıştığında biz de birbirimizle barışalım olur mu?
Kocaman sarılalım, önce özümüze, sonra birbirimize.
Bunu okuyan, okuyacak olan ve hiç haberi olmayan
kardeşlerime; ‘unutmayalım ruhumuz hep özgürdür
bizim, henüz ona ket vurabilecek bir buluş yok. Kalemimiz; kuşandığımız en güçlü başkaldırımız olacak
düşünce hürriyetimiz, akıl sağlığımız için.’ Sevgi ve
özlemle...
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insanlara acılarını, yaralarını hatırlatmasak. Mesela ‘yasak’ yerine ‘müsait değil’ desek. Bu davranışın
için annen müsait değil, ortam müsait değil, memleket müsait değil. Bu müsaitlik bazen değişebilir ama
şimdilik böyle. Lakin arkadaşının canı yakılmak için;
bankalar soyulmak için; dersler kaçmak için hiç müsait olmayacak. ‘Ama ailen biraz zaman sonra istediğin bu davranış için müsait olabilir; toplum seni anlayabilecek müsaitliğe bir ay veya on yıl sonra gelebilir.’
desek. Sizce de bir iyileşme olur mu? İnanın bir olayda
artık o kadar bakış açısı var ki! Sağdan bakana göre
gördüğü; yukarıdan bakana göre de gördüğü, herkes
baktığı yere göre, inanışlarına, yetiştirilişine, yasaklarına göre haklı olabiliyor ve yargıyı kabul etmiyor. Ve
yol çıkmaz sokağa giriyor. Lakin bence müsait zamanları beklersek, o vakit gelmese bile kavga etmeyiz sanki demek, geliyor içimden. Çünkü ben iyi, kötü, cahil,
okumuş, entel, fakir zengin herkesi severek gitmek
istiyorum bu diyardan. Bence hiçbirimiz bu diyardan
kırgın, kızgın, kırılmış ayrılmak istemeyiz gibi geliyor
bana. Hem ne demiş üstadın biri ‘İncinme incitenden,
kemalde noksan imiş, incinen, incitenden.’ Madem
kemal kişinin harcıdır, incinmemek. Biz incinmeden,
29
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ÜZÜLME CAN!

Ne zaman birinden bir darbe alsam, ne zaman iyiliklerimin karşılığında bir pişmanlık duysam, ne zaman
üzülsem, kırılsam, ağlasam bu güzel söz gelir aklıma.
Hemen kendime gelirim, bütün olumsuz duygularımı kenara bırakır ve şu sözü tekrarlarım içimden
‘’ Sen başkasının yaptığı olumsuzluklara onlar gibi
tepki verirsen o kızdığın kişilerden farkın kalmaz’’.
İyiliğin sözlük karşılığını eminim herkes bilir. Ama
bendeki karşılığı şudur; ruhumu tok tutan davranışlar, kalbimi doyuran her şey…
Eğer bir insanın ruhu açsa dünyada onu doyuracak
tek şey iyiliktir. İyilik=insanlıktır. Bir kimseye, bir canlıya yoksa bir faydamız olur muydu yaratıktan bir farkımız? İnsanlığın özüdür iyilik. Mayasıdır iyilik. Doğduk, büyüdük, yaşadık. Yaşlanacağımız bile meçhul.
Yarın bu saatlerde akıbetimiz ne olacak bilen var mı?
Karamsarlık oluşturmak değil niyetim. Diyorum ki bir
an önce doyuralım ruhumuzu. Dünyada var olmak
başka bir şey, yaşamak başka. Her varlık yaşıyor mu
yaşadığını mı zannediyor? Hey sen! dostum sence?
Ne hissettin şu an? kendini hangi alanda buldun? Ne
yaptın insanlığa? Ağaç bile durduğu yerde durmuyor, çalışıyor dünya için. Havamızı temizliyor, kökleri
öyle bir sarıyor öyle bir sarıyor ki, anavatanı olan
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toprağı asla bırakmıyor. Yeşilliği can verirken doğaya,
gölgesi yetiyor insanlara…
Ya bizler ne yapıyoruz birbirimiz için. İyilik yapanlar
yargılanır oldu. ‘’Kesin bir beklentisi vardır, bir çıkar
peşindedir, bu devirde kim kime iyilik yapar.’’ denir
oldu. Bu nedenle ruhlarımız aç kaldı, kalbimizi karalar sardı. Bir anda unutuldu bir olmak, insan olmak.
Dünyanın telaşı öyle bir sardı ki herkesi gözümüzün
içine bakanları bile görmez olduk çoğu zaman. Ama
bizim aslımız bu değil. Biz komşusu açken tok yatan
bir millet değiliz.
İnsan olduğumu hatırlatan bir hikayemi paylaşmak istiyorum. Ben bir sağlık personeliyim. İşitme
ölçümü yapıyorum. Bir hastam var. Adı Sevgi. Adını
bilmeyen biri gözlerini görünce tahmin eder zaten.
Öyle bir güzel bakıyor ki eritiyor karşıdakini. Şimdi
15 yaşında ama zihinsel ve bedensel engeli yüzünden 8 yaş civarında görünüyor. Ben onu 6 yıl önce
yani 9 yaşında tanıdım. Özel eğitim için heyet raporu
almaya gelmiş annesiyle. Annesi onun küçük bedenini bebek arabasına sığdırmış. Sevgi konuşamıyordu sadece adını söyleyebiliyordu. Konuşamadığını
yıllarca zihinsel engelinden dolayı zannetmiş ailesi
ya da onlara öyle denmiş o kısmını hatırlamıyorum.

Hatice ÇEVİK ERDAL
Hiç işitme testi yapılmamış. O kadar ürkek o kadar
masum görünüyordu ki
ben annesiyle konuşurken kalbim acıdı resmen.
Ben Sevgi’nin bilgilerini
annesine sorarken çaresiz gözlerini bir bana bir
annesine döndürüp duruyordu. ‘’Yapamaz ama
raporuna faydası olsun bir
değer bulunabilirse.’’ dedi
doktor arkadaşlar. İşitme
kayıplı hastalara ortalama
20-25dakika yaptığımız
testi Sevgi’de 55 dakikada
yaptık. Hem biz çok yorulduk hem Sevgi. Ama yaptı
en azından işitmesi hakkında bilgi verecek verilere ulaştık. Acı gerçek burada
ortaya çıktı. Aslında Sevgi zihinsel engelinden değil
işitme engelinden dolayı konuşmayı öğrenememiş.
Aile gariban, baba gündelik işlere gidip ekmeğini
kazanıyor. Düşünün cep telefonunu geçtim sisteme
kayıt edecek ev telefonu bile yoktu. Sevgi’nin annesi
ilkokula bile gitmemiş okuma yazma bilmeyen bir
çoban kızı. Kimsede ellerinden tutup yol göstermemiş. Ahhh Sevgi ahhhh kalbimi acıtıyorsun sen
benim. Durumu anlatmak çok zor oldu. Anne bunca
yıl çocuğunun zihinsel engelinden dolayı konuşamadığını düşünürken aslında erken yaşlarda işitme
cihazıyla bu işin çözülebileceğini anlayınca yığıldı
kaldı oracığa. Sonra kendini topladı ‘’Ne gerekirse
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yaparım yeter ki çocuğum bizi duysun.’’ dedi. Evet
işitme cihazıyla duyabilirdi ama bildiği kelimeler
dışında konuşması normale dönmeyecekti. En azından kardeşlerini, annesini, babasını ya da bir tehlike
anında gürültü sesini duyabilecekti. Hemen cihazlarının hangi özellikte olması gerektiğini belirledik,
raporu hazırlandı. Anne gitti… Eee benim kalbimin
acıması gitmedi. Her iki kulağına bu cihazı alacak durumları var mıydı? Arasam sorsam telefon yok. Nasıl
olsa cihazdan fayda görüyor mu diye ölçüme gelecekler. O zaman sorarım. Ama ya alamazlarsa Sevgi
hep sessizlikte gömülü kalırsa… offf kalbim acıdı
yine. Sırf para yok diye sağır dilsiz kalır mı bu güzel
insan. Hani hepimiz insan olarak eşit yaratılmıştık.
Evet eşit yaratıldık ama dünya hırsımız eşitliği bozdu.
Asıl sağır her şeyi duydum diyenler, asıl dilsiz
her lafın doğrusunu ben konuştum zannedenler oldu. Belki bir şeyler yapabilirdik dünyadaki
varoluş amacımız olan insanlık adına. Etrafımdan ‘’Aman sende, buraya bir sürü böyle hasta
geliyor hangi birine yetişeceksin. ’’ şeklinde
tepkiler aldım. Evet bizim işimiz hep hastalarla
ama herkesin güvencesi var bu tür hastalar
nadir geliyor. El ele verilse neler yapılır. Kendi
adıma kalbimi karartmaya niyetim yok. Yapabildiğim kadar. Allah’tan en büyük duam kimse
kimseye muhtaç olmasın. Ben çocukluğumdaki
günlerimi hiç unutmadım bizi unutmayıp iyilik
edenleri de unutmadım. İnsan olmak; eli, ayağı,
gözü, kulağı olmak mı? İnsan olmak; nefes
almak, konuşmak mı?
Neyse birkaç ay sonra işe geldim. İşte beklediğim güzellik karşıda bana bakıyordu. Beni
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hemen tanıdı annesine gösterdi. Yanına gittim sarıldım sımsıkı. İlk işim annesinden ev adreslerini almak
oldu. Cihazları almışlar Sevgi hemen kulaklarını
gösterdi neşeyle. Ohh çok şükür dedim içimden. Birazını yeşil kartlı oldukları için devlet ödemiş birazını
da kenarda biriktirdikleri son kuruşlarıyla ödemişler.
Anne nasıl mutlu çünkü Sevgi’nin yüzü hep gülüyor.
‘’Çocuklarımın gülüşü olsun, başka ne isterim?’’
diyor. Ah bütün dertlerine derman bulunsa da bir
de yürüdüğünü görsem. Annesinin ağzını yokladım
skolyoz (kamburluk) omuriliğe çok yakınmış. Anestezi tehlikeli olur diye ameliyat edilemiyormuş. Ama
artık duyuyor bu bile büyük mutluluk.
O günden sonra dost olduk. Ben arada bir evlerine uğrayıp ziyaret eder oldum. Kapı zilini duyup
emekleyerek hemen kapıya gelmesi beni acayip
sevindiriyordu. Bir gün yine uğradım. Sevgi suratı
asık, üzüntülü bir şekilde kulaklarını gösterdi. Cihazları yoktu kulağında. Annesine sordum ‘’cihazları
bozuldu tamire verdik aylardır yapamadılar’’ dedi.
Velhasıl cihazların kullanılacak tarafı kalmamış. Bu
çocuk aylardır yine sessizliğe gömülü yaşıyor. Aman
Allah’ım yine kalbim acıyor… yenisi çok para ve belli
bir yıl dolmadan bir kısmının devlet ödemesi de
olmayacak. Eve nasıl geldiğimi bilmiyorum. ‘’Allah’ım
ev kredisi çekmemiz şart mıydı? Bir sürü borcum
var bu çocuktan daha mı önemli borçlar? İki cihaz
alamıyorsam yazık benim insanlığıma.’’ Bu sorular
bütün gün beynimde dolaştı. Akşam bu halimi gören
eşime durumu anlattım. O da benden beter oldu.
Birkaç gün sonra iş yerimde cep telefonum çaldı.
Geçen yıl tam da bu zamanlar ramazan ayındaydık
yine. Müjde, müjde diye bağırıyordu eşim. ‘’ Sevgi’nin annesini ara akşam üstü hazırlansınlar işitme
cihazı almaya gidiyoruz.’’ dedi. Sonra sakince başladı anlatmaya. İş yerinde bir arkadaşı var eşimin.

Çok zarif çok naif bir bayan. İçinin güzelliği yüzüne
vurmuş. Birkaç ay önce yaşlı annesi rahmetli olmuş.
Vefatından bir süre sonra kardeşlerle birlikte annelerinin evine gitmişler. Etrafı temizlerken annesinin
rahmetli olmadan önce yattığı yastıkta bir ağırlık
fark etmişler. Bir bakmışlar bir sürü para. Dokunamamışlar harcamaya kıyamamışlar. Biz bu parayla
bir hayır yapalım annemizin ruhu rahat etsin diye
düşünmüşler. Ertesi gün eşime gelip durumu anlatmış arkadaşı. ‘’ Eşiniz hastanede çalışıyor ona sorar
mısınız durumu iyi olmayan işitme cihazı ihtiyacı
olan biri varsa biz alacağız.’’ demiş. Bir dakikada kaç
kere şükrettiğimi hatırlamıyorum. Meğer rahmetli
teyze Sevgi’nin duyacağı sesi olabilmek için bilmeden biriktirmiş o paraları. Bu mucize değil de ne?
Yürekten isteyince mucize bile oluyormuş yemin
ederim oluyormuş. Yeter ki iste…
Komşusunun telefonunu aradım çağırttırdım.
Telefonda durumu anlattım. Nasıl sevindi annesi.
Hemen akşam üstü gittik. Yanımızda 12 yaşındaki
kızım da vardı. Sevgi’nin cihazları takıldığı an görmeye değerdi. Sesleri duyunca yerinde duramadı
ağladı hepimizi ağlattı. Kızımla ikisi bir güzel çikolata yediler. İki kulağına son model cihazlar alınmış
üstüne bayram harçlıkları bile kalmıştı. Ohhh kalbimin acıması bir anda geçti, ruhum doyuverdi. Kızım
boynuma sarıldı ‘’Anne sizi çok seviyorum.’’ dedi o
da çok duygulandı çünkü... Cihazları alan arkadaşımız kendini aileye hiç tanıtmadı. ‘’ Bilmesinler,
minnet duymak zorunda kalmasınlar, annemin ruhu
rahat etsin’’ dedi. Onları evlerine bıraktık. İftara çok
az vardı ama ruhum o kadar doymuştu ki hiç açlık
hissetmiyordum. Ben bir şey yapmadım sadece dua
ettim ve onun bile ne kadar büyük bir iyilik olduğunu anladım. Bir de MUCİZE diye bir şey varmış
valla…. İyiliklerle dolu bir ömür dilerim….

Mevlana: Doğruysan zarar gördüm deme, bil ki iyiler mutlaka kazanır.
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Meryem ÇAYCI

MUTLULUKSA
fazlasını…
Ama etrafınıza baktığınızda sadece mutsuz olabileceklerinizi seçiyorsanız, o zaman her şeyi çok eksik
görüyorsunuzdur. Ve kendi mutsuzluğunuzun kapılarını, siz kendi kendinize açıyorsunuzdur.” demiş.
İşte seçim sizin. Herkes biliyor ki hayat denilen bu
yolculukta tökezlemeyen, düşmeyen yoktur. Ve hiçbir dert, sıkıntı zamanın süzgecinde daimi kalmıyor.
Geçip giderken de bize birçok şey öğretip gidiyor,
bu sebepten seviyorum dertlerimi. Dertlendiğimde
diyorum ki; “Hayat okulunda bir şeyler öğrenme
vakti gelmiş.” Yani mutsuzluğumuzla ödüllendirmek yerine, mutlulukla başarmayı seçiyorum. Hem
zaten şu koca evrende, gökyüzüne, denize, çiçeğe
yani yaratılmış her bir şeye bakıp bakıp da bu kadar
mutsuz olmayı başarabilen birinin, mutlu olmayı aslında çok daha kolay başarabileceğini düşünürüm.
Çünkü mutsuz olabilmenin, mutlu olmaktan daha
zor olduğu biliyorum. O halde tarafımız kolaydan
yana, mutluluktan yanaysa,
Ey dertler, tasalar, mutsuzluklar! Hepiniz, biz gökyüzüne bakana kadarsınız.
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Kimler dertlerini seviyor desem. Dertler sevilir mi?
Ya mutlu olmak nedir? Ya da mutsuz olmak?
Ne çok soru soruyorum değil mi? :) O zaman gelin
hikayemizden alalım cevaplarımızı;
“Yaşlı bilge, biraz soluklanmak için köy meydanındaki kahveye girmiş. Geçmiş bir masaya oturmuş,
çayını içerken dinlenmeye başlamış.
O sırada ahalinin konuşmalarına kulak misafiri olmuş. Bir bakmış her biri ayrı ayrı dertlerden tasalardan bahseder, bin türlü mutsuzluk anlatırmış.
Sonunda dinlediklerine dayanamamış, seslenmiş:
-Ey ahali, sözlerime kulak verin.
Herkes susmuş, dönüp bu tanımadıkları adama
bakmışlar. Bilge, devam etmiş: “Aslında mutluluk
sevmek gibidir. Hiçbir nedeni olmadan da mutlu
olabilirsiniz. Ama mutlu olmak için pek çok gerekçeniz varsa; onlar olmayınca da mutsuzluğunuz
olur. Mutluluğu hep birtakım gerekçelere bağlıyorsanız-şöyle olursa, böyle olursa ancak o zaman
mutlu olurum diye-o zaman mutluluğu yakalamanız
çok zor. İnanın ki, mutsuz olmak için ne kadar çok
neden bulabiliyorsanız, mutlu olmak için de o kadar
çok neden bulabilirsiniz. Hatta belki de çok daha
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“İŞARET DİLİ”

İşitme engellilerin karşılaştığı birçok sorunun temelinde iletişim problemi yer alıyor. Bizlerin bu sorundaki rolü çok büyük. Gelin hep birlikte işaret dilinin
tarihini, dil yapısını ve “acaba benim elimden ne gelir?” sorusunun cevabını bulmaya çalışalım.”
İşaret Dili Tarihi
İşaret dili işitme ve konuşma engellilerin aralarında
iletişim kurabilmek için el hareketlerini, yüz mimik34

lerini ve beden dilini kullanarak oluşturdukları görsel bir dildir. Tarihi, Eski Mısır’da Koller Papirüsü’ne
kadar dayandığı bilinmektedir. Eski Mısır’da işaret
dili kullanan işitme engellilerin bir tür kutsal kişi olarak görüldüğünü bilinmekle birlikte, Antik Yunan ve
Roma döneminde bireyler toplum dışı olarak görülmüştür. Eflatun’un “Kronik hastalar ve sakatlar devlete yüktür.” Galen’ in “Konuşamayan ve işitemeyen
eğitilemez.” düşünceleri döneme hâkim olmuştur.
Orta çağ ve yeni çağda konuşamayan ve işiteme-

Sevgi YÜKSEL
yenler günahkâr olarak görülmüşlerdir. Fransız ihtilali
sonrasında L’Epé “eğitimin her vatandaş için bir hak
olduğu” ilkesini savunmuş Fransa’da bir okul kurmuş,
işitme engellere bu okulda eğitim verilmiştir. Okulun
dördüncü kuşak mezunu olan Ferdinand Berthier,
“sağır” kelimesini ilk defa kullanıp sağır ve dilsizlerin
tarihini araştıran ilk bilim insanıdır. Fransa’ da bulunan bu okulun etkisiyle ABD’de dil yayılmış ve birçok
çalışmanın yapılmasına sebep olmuştur. 19. yüzyılın
sonuna doğru İşaret dili aleyhtarı çalışmalar, 1881’de
Milano’da işaret dilinin yasaklanmasıyla sonuçlanan
bir konferansın toplanmasını sağlamış, dudak okunması ile eğitimin verilmesi (oralist yaklaşım) gerekliliği
savunmuş. İşaretlerin gereksiz olduğuna dair görüşler
benimsenmiştir.
1902 yılında II. Abdülhamit zamanında işitme engelliler için kurulan okulda Türk işaret dilinin temellerinin
atıldığı tahmin edilmektedir. Fatih Sultan Mehmet’in
ve Kanuni Sultan Süleyman’ın halka hitap ederken
yanlarında tercüman bulundurduklarına dair bilgiler
bulunmaktadır. I. Dünya Savaşı, II. Dünya Savaşı derken
sosyal haklar ve insanların tek tipleştirilmemesi gerektiğine dair mükemmel ırk kavgası duradursun; Oralist
yaklaşımın işitme engelli eğitiminde fayda sağlamadığına dair düşünceler ortaya çıkmıştır. Türkiye’de de
Cumhuriyetin ilk yıllarında okul kurulması sağlanmıştır. 1950’lerde işaret dili yasaklanmıştır. Günümüzde
işaret dili teşvik edilmekle birlikte işitme engelliler için
açılan okullar yetersiz kalmakta, işaret dili bilmeyen
eğitimcilerin de öğretmenlik yaptığı görülmektedir.

MERHABA
Sağ el düz ve
parmaklar bitişik
tutup başa değdirilir ve ardından çekilir.
NASILSIN
Sağ ve sol el göğüs hizasındadır.
Parmak uçları
açık ve avuç içi
aşağı bakacak
şekilde tutulup,
avuç içleri yukarı
bakacak şekilde
hareket ettirilir.
SENİ
SEVİYORUM
Sağ el sol omuz
hizasında düz
tutulup, avuç içi
yüze bakacak şekilde karnın sağ
tarafına çekilir.
YARDIM
Sağ el açık avuç
içi sol kola dokunur.

İşaret Dili Yapısı
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GÖRÜŞÜRÜZ
Her iki el göğüs
hizasında, ellerin
işaret ve orta
parmağı açık,
diğer parmaklar
kapalıdır. Parmak
uçları birbirine
yaklaştırılır.
SORU
Sağ el işaret parmağı açık, diğerleri kapalıdır. Sağ
el soru işareti
şekli yapar.
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İşaret dili, Türkçenin gramer yapısıyla farklılık göstermekle birlikte kendi gramer yapısına sahiptir. Kelimelerin işaretleri bölgesel olarak farklılık gösterebilmektedir. Örneğin nasıl ki İzmir’de çekirdeğe, çiğdem
deniliyorsa; işaret dilinde de kelimeler bölgesel olarak farklılaşabilmektedir. İşaret dili harflerin şekillerinin, parmaklar aracılığıyla ard arda yapılmasıyla oluşan kelimeler değildir. Sözcüklerin el, yüz ve beden
diliyle karşılıkları olan bir dildir. “Merhaba” demek
istersem, sağ elimi düz ve parmaklarımı bitişik tutup
başıma değdirmem gerekir. “Seni seviyorum” demem
için “Sağ elimi sol omuz hizamda düz tutup, avuç içim
yüzüme bakacak şekilde karnımın sağ tarafına çekmem gerekir.” gibi birçok örnek verilebilir. Sadece
özel isimler harflerle teker teker yazılır. Sağır ve dilsiz
biriyle konuştuğunuzda size mutlaka bir işaret adı verirler. Bu şekilde harflerden ziyade isminizin bir işaret
karşılığı olabilir.

Sevgi YÜKSEL
İşaret Dili nasıl öğrenebilirim?
İşaret dilini öğrenmeye başlamak çok kolay.
Birçok ücretsiz
eğitim veren
kurs merkezi
bulunuyor. Örneğin online olarak İstanbul İşletme Enstitüsü’nden
eğitim alabileceğiniz
gibi farklı eğitim platformlarından da bu dili öğrenebilirsiniz. Halk eğitim merkezleri ve belediyelerin kurslarından faydalanabilirsiniz. Şarkı çevirileri izleyerek
öğrenmek eğlenceli olsa da yanlış yönlendirebildikleri
için bir kurstan faydalanmanız daha iyi olacaktır.
İşaret dili bilmiyorum. Fakat yardıma ihtiyacı olan birini gördüm ne yapmalıyım?
Kendisiyle konuşmaya çalıştığınızı anlaması için omzuna dokunarak ya da el ile işaret ederek size bakmasını
sağlayabilirsiniz. Dudaklarınızı okuyabildikleri için hızlı
konuşmadan yavaşça söylemek istediklerinizi söyleyebilirsiniz. Ya da yazarak anlaşabilirsiniz. Birkaç basit
işaret dili kelimesi de öğrenebilirsiniz. “Merhaba, işaret
dili bilmiyorum, sana nasıl yardım edebilirim? Adın ne?
Seni seviyorum vb. kelimeler size yardımcı olabilir.
Konuşurken “seni seviyorum” demekten de korkmayın. Sırf ona yardım ettiğiniz için bu işareti yapabilirler.
Siz de karşılık vermeyi ihmal etmeyin. Bakın bakalım
dünya o anda nasıl da güzelleşecek.
…
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Türkiye’de yaklaşık olarak 4 milyon işitme engelli buluyor. Yaşadıkları sorunların tamamı da aslında ülkemize
yurtdışından gelen turistlerin yaşadığıyla aynı. Problem
engel değil, dil ayrılığı. Toplumsal hayatta zorluk çekmemeleri adına hepimizin elinden gelen mutlaka birkaç kelimelik bir şeyler olabilir mi?
Bu dili öğrenmemizdeki engeller; biraz empati, biraz da
sağduyudur belki de.
Sağlıcakla…
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SEN
Sağ el göğüs
hizasında işaret
parmağı açık,
diğer parmaklar
kapalı, açık parmak karşıyı gösterecek şekilde
hareket ettirilir.
YAZMAK
Sağ el göğüs
hizasında işaret
ve baş parmağın
uçları birbirine
değecek ve diğer
parmaklar açık
biçimde el sağa
sola hareket
ettirilir.
TEŞEKKÜR
İşaret parmağı
ve başparmağın
uçları birbirine
değecek ve diğer
üç parmak açık
biçimde, el boğaza götürülür.
Ardından el ileri
doğru açılır.
AD
Her iki el göğüs
hizasındadır. Sağ
el işaret parmağı açık kıvrık,
diğer parmaklar
kapalıdır. Sağ elin
kıvrık parmağının
üstü sol elin avuç
içine değdirilir.
İYİ
Sağ el göğüs
hizasındadır.
Parmak uçları
birbirine birleşik
ve yukarı bakacak şekilde bilekten aşağı yukarı
hareket ettirilir.

Engin MUTLU

GENÇLİK
yani özetle genç olunabildiğini göstermiştir bizlere.
Voltair “Gençlik, şarapsız sarhoşluktur” diyerek
gençleri bekleyen tehlikelere çeker dikkati. Potansiyelin ve beklentinin bu kadar yüksek olması nedeniyle, bir anlık gaflet gençliği her türlü kötülüğün
ve karanlık fikrin hedefi, sonrasında da savunucusu
ve hatta tetikçisi haline getirebilir. Çünkü Hitler’in
tabiriyle “gençliğe sahip olan geleceğe sahip olur”.
Karanlık fikirler de gençliğin gücünü kullanarak ivmelenmek hedeflerine ulaşmak ister. Bilir ki gençlik
önünde durulamaz bir çağlayandır ancak yönü daha
küçük bir ırmakken değiştirilebilir. Bu nedenle uyanık kalmalıdır gençler; daha çok araştırıp okumalı,
en temiz, en doğru kaynaklardan beslenme arayışında olmalıdır. Siyahı beyaz, kötülüğü iyi olarak
göstermelerine müsaade etmemelidir. Aksi halde
ne hainler kahraman, ne dahiler cahil, ne cahiller
alim olur gencecik dimağlarında...
Mayıs ayı gençlik ayıdır, cıvıl cıvıl, yemyeşil, umut
doludur. Belki de bu nedenle Nutuk’ta her şey 19
Mayıs’la başlar ve Gençliğe Hitabı ile biter Ata’nın.
Bu nedenle 19 Mayıs gençlere armağan, Türk İstiklâl ve Cumhuriyeti de gençlere emanet edilmiştir.
Herkes bilir ki bir gün bu emanet tehlikeye düşerse,
yine bir 15 Mayıs’ta çıkar bir genç, çıkar bir Hasan
Tahsin “Olamaz, böyle ellerini kollarını sallayarak
giremezler” der ve bir adım öne atıp ateşler hürriyet’in fitilini... tekrar... ve tekrar...
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İlkbahar, yenilenmeyi, gençliği temsil eder tarihin
her döneminde. Mayıs ayı ise ilkbaharın en görkemli dönemidir, gençlik ayıdır. Mayıs ayı gibi,
gençlik de sonunda yazı getirir. Bu nedenle “Türk
gençliği ülkesine seslenmek için yazıyor” cümlesidir Fikirperest dergisinin parolası. Çünkü “Gençler,
benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmeyi üstlenen gençler! Bir gün bu memleketi sizin gibi beni
anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok
memnun ve mesudum” demiştir Mustafa Kemal
Atatürk. Peki nedir bu gençlik?
Türkçe’de karşılığı; gelişimi devam eden, yaşı ilerlememiş olandır. Farsça’da ise genç sözcüğü hazine
demektir. Bu tanımları biraz daha açacak olursak;
yaşam enerjisidir gençlik, gelişime ve değişime açık
olmaktır. Üretkenliktir gençlik, yeniliktir. Yapamazsın, olmaz, hayal diyenlere rağmen yola koyulacak
enerjiye sahip olmaktır. Tek başına neyi değiştirebilirsin dediklerinde önce kendimi, sonra çevremi,
daha sonra da makus kader dediğimiz her şeyi ve
hatta belki dünyayı cevabını verebilmektir gençlik.
Atatürk’e göre gençlik yaş sınırından öte, fikri bir
mânâ taşımaktadır ve “Genç fikirli demek, doğruyu
gören anlayan gerçek fikirli demektir”. Bu nedenle
de bütün umudu gençliktedir Ata’nın. İnsan, yaşına
bakılmaksızın gelişebildiği oranda gençtir. Mesela
yakın bir zaman önce kaybettiğimiz Toprak Dedemiz
Hayrettin Karaca 97 yaşında da üretken umut dolu
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RASTGELE YALNIZLIK KULÜBÜ
Güzel bir güne başlamanın verdiği umutla açıyorum
bugün gözlerimi. Yüksek sesli bir şarkı eşlik ediyor
günlük rutinime, ilk başta yüzümü yıkıyor ardından
balkona çıkıp kitaplarıma sarılıyorum. İçimde yeni
bir hayatın ve yeni bir günün verdiği kocaman bir
umutla merhaba diyorum bu güzel güne. Rastgele
Yalnızlık Kulübü’ne hoş geldin sevgili yalnız. Bazen
sorularımızı, bazense umutlarımızı paylaşacağımız
yeni bir sayıya hoş geldin.
Bu virüs süresince en çok da kendimle baş başa
kaldım sanırım. Bu da her zamankinden daha çok
düşünmeme neden oldu. Arkamızda bıraktığımız
sorulara dönüp bakmak zorunda kaldık aslında.
Baktıkça bazen canımız sıkıldı bazense hatıralar
güldürdü bizi. Şu dönem de sanırım insana en iyi
gel şey mutlak yalnızlığımızı anlık unutturan güzel
insanlar oldu.
Yine de kaçamıyor insan hasret duyduklarından.
Bazen düşünüyorum şu yirmi küsür yıllık yaşantıma
yeniden başlama şansım olsaydı neleri değiştirirdim acaba diye. Sonra vazgeçiyorum. Kızıyorum
kendime çünkü ben olmak istiyorum bu hayatta.
Her şeyimle ben olmak istiyorum. Üzüldüklerimle,
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sevdiklerimle, sevindiklerimle ya da hasret çektiklerimle… Yani kısacası Kazım KOYUNCU’nun şarkısında seslendirdiği gibi; “Ben sadece ben olmak
istiyorum.”
Hep derdik ya hani: “Hiç vaktim yok. Olsa neler
yapardım neler.” Şimdi çoğumuzun o kadar çok
vakti oldu ki, acaba bunu gerçekten değerlendirebildik mi? Hep okumak isteyip de okuyamadığımız
kitapları, hep izlemek isteyip de izleyemediğimiz o
filmleri, izledik mi?
Aslında bu virüs hepimize şunu gösterdi. Bir şeyi
istiyorsan ertelememelisin. Geçen aylarda konuştuğumuz gibi eğer seni seviyorum demek istiyorsan
bir arkadaşına ya da kendinden bile çok değer verdiğin o şanslı insana, demelisin hemen şimdi seni
seviyorum diye! Eğer o kitabı okumak istiyorsan,
okumalısın! Çünkü bu dünyadan göçüp gittiğinde
sadece kitaplığında toz toplayacak. En azından o
da bir kere okunmayı hak ediyordur ne dersin?
Belki de yeni başlangıçlar yapmanın tam zamanıdır.
İçimizde hiç fark etmediğimiz, daha önce bulmaya
bile korktuğumuz yeteneklerimizi ortaya çıkarmanın tam zamanı diye düşünüyorum. Bunun için

Mehmet Akif YARDIM
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le, kendine iyi bak sevgili yalnız!.. Sevgiyle kal!..
Yaşamak şakaya gelmez,
büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın
bir sincap gibi mesela,
yani, yaşamanın dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden,
yani bütün işin gücün yaşamak olacak.
Yaşamayı ciddiye alacaksın,
yani o derecede, öylesine ki,
mesela, kolların bağlı arkadan, sırtın duvarda,
yahut kocaman gözlüklerin,
beyaz gömleğinle bir laboratuvarda
insanlar için ölebileceksin,
hem de yüzünü bile görmediğin insanlar için,
hem de hiç kimse seni buna zorlamamışken,
hem de en güzel en gerçek şeyin
yaşamak olduğunu bildiğin halde.
Yani, öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı,
yetmişinde bile, mesela, zeytin dikeceksin,
hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil,
ölmekten korktuğun halde ölüme inanmadığın
için,
yaşamak yanı ağır bastığından.

fikirperestdergi.com

korkularımızla yüzleşmeye hazır mısınız?
Peki neden mi hareket etmeliyiz? Yıllarca süren
hayatlarımız boyunca hep erteledik durduk. Peki ya
masum bir kedinin başını usulca okşamadan, onun
usul usul gidişini izlemeden ya da güzel ülkemizi
karış karış gezmeden, sakin bir gece ufak bir sahil
kasabasında gözlerimizi kapatıp denizin kendisiyle
olan kavga sesini dinlemeden, yahut gördüğünüzde
kalbinizi yerinden çıkartacak diye düşündüğünüz insana seni seviyorum diyemeden bu dünyadan göçüp
gittiğinizde yaşadım diyebilecek misiniz?
Yaşadım diyebilmek için geç kalmadan ayağa kalkmanın zamanı sence de gelmedi mi artık? Haydi gelin bu ay hep birlikte bir adım atalım sevgili yalnızlar!
Belki bir çocuğun bir gülümsemesine sebep olalım
belki de kendi gülümsememize neden olalım! Yani
bir adım atalım sevgili yalnız, çok geç olmadan bir
adım atalım. Sevdiğimiz insanlarla birlikte yeniden
mutlu bir şekilde rahatça gezebileceğimiz günler
dileğiyle. Bu ay sizleri yaşamayı belki de en güzel anlatan şairlerden bir tanesiyle, Nazım Hikmet’le baş
başa bırakıyorum. Onun birkaç satırıyla sizlere bu
aylık elveda diyorum. Gelecek ay görüşmek dileğiy-

DUVAR
Bir şiir yanaşır pencereme.
Nefesim kesilir en derinden…
Gözlerim…
Gözlerim dalıp geçmişi yoklar.
Memleket semasında mor bulutlar,
Söz alır göğün gürültüsü.
Kaçışır duvar dibinden karıncalar.
Damla damla keder,
Buram buram hasret soluklar.
Yorgunum…
Umudum omzumdaki en ağır yük.
Solgunum…
Derdim, küçük dağlardan büyük.
Dayandım duvara çaresiz.
Avucumun içi duvar izi,
Parmak uçlarım boynu bükük.
Bırakırım fakirin ekmeğini, olsun diye kırıntı
Duvar dibi döküntü, mazi hep takıntı.
Unutmak bilmekten yeğdir.
Ben saf hasretim.
Sahi, vuslat nedir?
Bugün ıssızım.
Bir o kadar karanlık.
Bekleme benden tatlı dil
Çıkardıklarımı deliğine tık.
Susuzum...
Bırak yansın yüreğim.
Ben, ben göz yaşımı da içerim.
Umudum mu?
Bırak yatsın toprağın bağrına,
İhtiyacım olmayacak.
Uyuşuk dizlerim yürümeye doyacak.
Kararlar karanlıktan beter.
Yüzümde soğuk iki üç damla ter.
Bilmem, belki yağmur belki göz yaşı,
Ardına bakmadan beni terk eder.
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Kaynamaz olur ocakta aşım,
Boynuma yük şu kara başım,
Yabancı bana bu yaşım,
Duvar bana ben duvara yoldaşım.
Bugünden umudum yok,
Yarınlarda buluşalım.
Özgür AKTAŞ
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2017’den itibaren faaliyetlerimize başladığımız zamandan bu yana geçen sürede bir çok gönüllü iş yapmış bulunmaktayız ve hedefimiz daima hep daha fazla insana ulaşmak olmuştur.
Belirli bir noktadan sonra artık daha fazla insana ulaşmak maliyet gerektirmekte ve gelir kaynağına ihtiyacımız bulunmakta. Bu yüzden dolayı Web sitemizin hosting domain masrafları,
İnstagram, Facebook ve daha farklı platformlardaki Fikirperest Dergi, Geleceğimiz Kitapta ve
Bir Ömür Bir Hikaye projelerinin tanıtım masraflarını karşılamakta güçlük çekmemiz, reklam
ve sponsor arayışları içerisine girmemize sebep olmaktadır. Bizlere destek olmak isterseniz
reklam, sponsorluk, iş birliği yapabilir ve bizlere destek olabilirsiniz. Bu süreçte amacımız her
gün yeni bilgilerle çok daha fazla insana fayda sağlayabilmek ve farkındalık kazandırmaktır...
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Geleceğimiz Kitapta

Kasım 2017’ de üniversite
öğrencileri tarafından
başlatılan köy okullarına
kütüphane kurma projesi
bugün itibariyle 25 okula
ulaşmıştır. İncelemek için
sosyal medya hesaplarını
ziyaret edebilirsiniz.

@geleceğimizkitapta

Osman UZUNMEHMETOĞLU

2018 - Temmuz

Barış YÜKSEL

2017 - Mart

Bilgi ne garip şeydir. Şişede hapdesilmiş bir cin
gibi yıllarca duruyor,senin gelip kapağını açacağın
günü bekliyordu
Zülfü LİVANELİ

İki rayı gibiyiz bir tren yolunun,yakın olması neyi
değiştirir son istasyonunun.
Sunay AKIN

Ana,çocuğunu dokuz ay karnında taşır,yürüyebilecek hale
gelinceye kadar bir o kadar daha taşır. Ondan sonra bir yaşam
boyu kalbinde taşır.
Haldun TANER

Sizce kolay elde edilmiş mutluluklar mı?
Yoksa insanı yücelten acılar mı daha iyi?
Dostoyevski

