
Fikir, Sanat ve Edebiyat..

Nisan /2020
9.sayı

fikirperest.com



AY
I

O
C
A
K

 

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

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve cumhuriyetini 
kurtarmaktır!

Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asîl kanda, mevcuttur!

Ey Türk Gençliği,
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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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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.

Geleceğimiz Kitapta

Kasım 2017’ de üniversite 
öğrencileri tarafından 

başlatılan köy okullarına kütüphane 
kurma projesi bugün itibariyle 
28 okula ulaşmıştır. İncelemek için 

sosyal medya hesaplarını 
ziyaret edebilirsiniz.
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@fikirperestdergi

fikirperestdergi@gmail.com

Fikirperest Dergi

@geleceğimizkitapta

Geleceğimiz Kitapta
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İnsanlar… Her şeyi olup insan olamayan bizler. Şu 
dünyada her şeye yer ayırıp kendimize yer ayırama-
yan yine bizler. Sıcacık evlerinizde siz bunu kahve-
nizi yudumlayarak okurken 10 yaşında bir çocuğun 
sokakta tek başına soğuktan ellerinin donduğunu 
düşünebiliyor musunuz? 
Peki ya 3 yaşında bir çocu-
ğun sadece 3 yaşında bir 
çocuğun kumsalda yatan 
ölü bedeni. Aylan’dı adı, 
hatırladınız mı? En son ne 
zaman düşündünüz onu? 
Düşünmediniz değil mi? 
Rastgele Yalnızlık Kulübü’ne 
hoşgeldiniz sevgili yalnız 
dostlarım. Soruları değil 
insanlığımızı konuşacağımız 
yeni bir aya hoşgeldiniz.

Aylan… 3 yaşındaydı sa-
dece. Belki de bu hayatta 
tek suçu doğmaktı. Başka 
ne suçu olabilirdi ki onun, 
sadece 3 yaşındaydı. Daha 
yeni konuşmaya başlamış-
tı belki de. Ne işi vardı ki 
onun kumsalda. Kumdan 
kale yapmayacaktı oysaki. 
Peki ya abisi Galip… O da 5 
yaşındaydı sadece. Nere-
den bilebilirlerdi ki böyle 

olacağını. Belki de o bota binerken bunun sadece 
bir oyun olduğunu düşünüyorlardı. Belki de tek 
istedikleri ufacık bir odaydı şu hayatta. Bizim şıma-
rık isteklerimizin yanı sıra belki de onların tek isteği 
küçücük bir odada kendilerini güvende hissetmekti.

RASTGELE YALNIZLIK KULÜBÜ
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3 yıl geçti Aylan’ın küçücük bedeninin Bodrum 
sahilinde bulunmasının üzerinden. Hepimiz paylaş-
mıştık değil mi onu sosyal medyalarımızdan. Peki ya 
hissedebilmiş miydik onun hislerini ya da hissedebilir 
miydik yaşadıklarını? Deniz kıyıya vuruyor utanma-
dan hala. Ya biz? Utanmadan nefes alıyoruz halen. Şu 
hayatta story atınca her şeyi çözdüğümüzü düşü-
necek kadar acınası varlıklara dönüştük ve bunun 
farkında bile değiliz.

Neydi paylaşamadığımız 
şu hayatta? 3 yaşında 
Bodrum kıyısına cansız 
bedeniyle gelen Ay-
lan’dan önemli olan 
neydi? Para mıydı? 
Neydi? Ne önemli 
olabilirdi ki 3 yaşın-
daki ufacık çocuktan. 
Şimdi siz bunu okurken 
belki karşınızda çocuğu-
nuz olacak ve onun ufacık 
acısı sizi ne kadar üzecek. 
Peki ya Aylan’ın acısı. Tabii 
ya story atmıştık değil mi?
Siz sıcacık evlerinizde oturmaya devam edin. 
Nasılsa siz elinizden geleni yaptınız değil mi? Sahi ne 
yaptık bizler bu dünya için? Sizden bu ay tek isteğim 
var sevgili yalnızlar. Gözlerinizi kapatın ve Aylan’ı dü-
şünün. Onun yaşadığını… O şimdi 6 yaşında…Ailesiy-

le birlikte tatile gidecekleri için bavulunu hazırlıyor. 
Birazdan lüks arabalarına binecekler ve Bodrum’da 
kumsala sıfır bir otelde 3 gün boyunca tatil yapa-
caklar. Aylan otele geldiğinde kumsala adım atıyor. 
Hayal edebildin mi sevgili yalnız? Edemedin değil 
mi? Çünkü Aylan 3 yıl önce hiç suçu olmadığı halde o 
kumsalda hayata gözlerini yumdu.

Şimdi düşün sevgili yalnız. Ne istiyorsun bu hayattan. 
Ne katacaksın bu hayata? Ne için yaşayacaksın bu 
hayatı? ve nolur kızma şu hayata. Dön bak yaşadığın 
hayata. Dön bir bak. Eksik dediğin şeyler gerçekten 

eksik mi hayatında dön bir bak.

Bazı şeylerin farkında oldu-
ğumuz, düşündüğümüz, 
birbirimize sarıldığımız ve 
insan olabildiğimiz bir 

gelecek dileğiyle. 

Ben gidiyorum 
sevgili yalnız. Bir 

ayı daha geride 
bırakıyoruz seninle. 

Şimdi gidip gözümde-
ki yaşı silmem ve bir 

şeyler yapmam gereki-
yor insan olabilmek için. 

Kendine iyi bak sevgili yalnız dostum. 
Sevgiyle kal…

Mehmet Akif YARDIM
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Bundan 22 yıl önce dünyanın en çok mayın döşeli 
ikinci bölgesi İkiyaka Dağları’ydı. Ora nere diyen-
ler vardır içinizde eminim. Hakkari’nin Yüksekova 
İlçesinin Irak sınırına yakın bir yerler. Şimdi sırala-
mada nasıldır bilmiyorum. Aslına bakarsanız merak 
da etmiyorum. Zaten konumuz da bu değil. Sadece 
korkak cesaretle tanıştığım yer olduğu için konumu 
verdim bu tespiti yaptım. Şimdi gelelim korkak cesa-
retle nasıl tanıştığıma. 

98 yazıydı. Aylardan hangi aydı bilmiyorum ama 
yazdı işte. Gündüzleri hava sıcak, kavuran bir güneş 
ile yanıyordu. Güneş yüksek tepelerin ardına doğru 
yönelmeye başlayınca sıcaklık yerini insanın içini ür-
perten bir serinliğe bırakıyordu. Gece arazide, daha 
yükseklerdeyseniz işiniz biraz daha zor demekti. 
Hava sıcaklığı gününe, bulunduğunuz rakıma bağlı 
olarak 10 hatta 15 derece düşüyordu. Yani anlaya-
cağınız gündüz haki fanila terden sırılsıklam olurken 
gece neredeyse buz tutuyordu. O lanet sırt çanta-
sına kalın bir iki şey daha mı koymalıydınız yoksa 
fazladan bir şişe su mu? Verilmesi çok zor bir karar. 
Üstelik henüz eğitim danışmanlık sektörüne giriş 
yapmadığım için “Karar Alma Teknikleri” eğitimi de 
almamıştım. Hayat öğrenmek isteyene öğretiyor. 
Elbette biraz meşakkatli olmuyor değil. Yıllar sonra 
aldığım koçluk eğitimi sırasında fayda maliyet analizi 
ile çoklu seçenekleri eleyerek doğruya en yakın 
kararın nasıl verildiğini öğrendiğimde şaşırmıştım. 
Zaten bunu yapmıştım zamanında sadece tekni-
ğin adını bilmiyordum. Elbette tam yöntemini de. 
Detayda boğulmayalım. İkiyaka Dağları’na giderken 
o lanet sırt çantasına ne koymam gerektiğini öğren-

miştim. Bilmediğim ise İkiyaka Dağları’nda korkak 
cesaretle tanışacak olmamdı. 

Güneş sınırsız bir enerjiyle yeni günü ısıtmaya 
başlamıştı. Elbette biz ondan çok önce harekete 
geçmiştik. Erken kalkan yol alır demiş atalarımız. 
Sanmayın ki bu söz için alacakaranlık saatlerde yol-
lara pardon patikalara düşülüyordu. Yaptığımız işin 
doğası, kuralları gereği o saatlerde harekete baş-
lamak gerekiyordu. Tüm gece ayakta olmak, koyu 
lacivert gökyüzü ufuk çizgisinde ton ton açılırken 
bu değişimi izlemek harika bir duygudur. Üstüne 
üstlük güneşin uzak tepelerin ardından doğuşuna 
tanıklık etmek insanı dağlara aşık eder. Aynı deniz 
gibi vurulur, bağımlısı olursunuz. Bir yanda böyle 
muhteşem bir doğa olayı diğer yanda ise dünyanın 
en mayınlı arazilerinden birinde adım atmak. Her 
adımda bu son adımım mı diye düşünmek. Zor emin 
olun çok zor. İnsan gayri ihtiyari korkuyor. İşin ilginç 
yanı ne biliyor musunuz? Bu korku ölüm korkusu 
değil basar da sağ kalır mıyım korkusu. Şaşırdınız 
mı? Yo şaşırmayın sakın. Yani o mayınlı arazilerde 
dolaşmaya başlayınca hemen herkesin ortak korku-
su bu oluyor. Ölüm korkusu yerini, sakat kalma kor-
kusuna bırakıyor. Geçmiş örneklerden hepimiz çok 
iyi biliyorduk ki ölünce kurtuluyorsun bir bakıma. 
Lakin sakat kaldın mı bir iki gün seninle ilgileniyorlar 
sonra bir ömür acıyan hakir gören hatta ve hatta 
benim için mi sakat kaldın diyecek kadar ileri giden 
bakışlar. Kimse böyle bir ömrü yaşamak istemiyor 
anlayacağınız.
 
Sözün özü korkuyorsunuz kardeşim hem de deliler gibi 

KORKAK CESARET
KORKU NEDİR BİLMEYEN O DAĞLARIN ERLERİNE…
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Zafer ERBAŞLAR

korkuyorsunuz. Adınızın üzerinde yazılı olduğu o metal 
parçasına basmaktan korkuyorsunuz. Ölmekten de, 
sakat kalmaktan da korkuyorsunuz. Tıpkı şimdi Co-
vid-19’a yakalanmaktan da ölmekten de korktuğunuz 
gibi.  Lakin rahat olun Nazım Hikmet üstadın dediği gibi 
“Ne korkmak ayıp ölümden, ne de düşünmek ölümü.” 
Bununla birlikte bir ince çizgi var korku da üzülmek gibi, 
sevinmek gibi, kızmak öfkelenmek gibi insani bir duygu 
sadece. Diğerlerine yaptığınız gibi onu da kontrol edebi-
lirsiniz. Misal çalıştığınız şirketin sahibi yani patronunuz 
koyu Fenerli olsun, siz de Cimbomlusunuz 20 yıl sonra 
Kadıköy’de Feneri yeniyor Cimbom, şans bu ya sizde 
patronla berabersiniz. İçinizde sevinç kıyamet kopuyor 
ama patron anlamasın nolur nolmaz diye dışınızda hiç 
tepki yok. Oluyor bunun gibi durumlar değil mi? Çok öf-
keleniyorsun ancak o senin büyüğün. Yutuyorsun sanki 
hiç öfkelenmemişsin gibi konuşmaya devam ediyorsun. 
Hah işte korku da tam böyle çok korktuğun bir an kor-
kunun esiri olmuyorsan mesele yok. Korkunu kontrol 
altına alabiliyorsan ilk adımı başardın demektir. Hemen 
sevinmeyin bununla bitmiyor. Korkunun üzerine gide-
biliyorsan yani yapmak zorunda olduğun işi yapmaya 
devam edebiliyorsan ve üstelik bunu akıl ve mantığınla 
destekleyebiliyorsan süpersin. İşte bunun adına cesaret 
diyorlar. Artık cesur birisin gözün aydın. Dönelim bizim 
İkiyaka Dağları’na. Güneş başımızın üstünden devrilme-
ye başlamıştı. Başında olduğum takımın işgal etmesi 
gereken üs bölgesine doğru intikal halindeydik. Kimse 
bu bölgede takımın önünde yürüyen dedektörcünün 
izinden ayrılmak istemez. O ise bir elinde dedektör 
çubuğu diğerinde içi kireç tozu dolu bir kola şişesi sinyal 
aldığı yerlere kireç tozu dökerek ilerler. Arkasından 
gelenler ise kireç dökülen yeri bir arkadakine bildirmek 

zorundadır. Yani sağda 
kireç, solda kireç, önde 
kireç diye arkanızdan ge-
leni uyarırsınız. Dalgınlık-
la yanlış bir şey olmasın 
diye. İşte böyle bir yürü-
yüş kolunda ilerlerken 
takımın arkasını topla-
makla görevli   Astsubay 
Kıdemli Çavuş Orhan’ın 
yanıma geldiğini gör-
düm. Yürüyüş kolundan 
ayrılıp öne geldiğine 
göre önemli bir durum 
olmalı diye düşündüm. 
Biraz sonra arkalardan 
Uzman Çavuş Halil’de 
yanımıza geldi. Onlar 
daha öncede bu bölgeye 

geldikleri için hem arazi hem de hangi bölgelerde daha 
önce temas sağlanmış çatışma yaşanmış biliyorlardı. 
Orhan: “Abi üs bölgesi yapacağımız yere az kaldı. Ancak 
biz oraya gidene kadar hava kararmış olur. Daha önce 
o bölgede çatışma yaşamıştık. Biz önden gidip bölge-
nin durumuna bakalım emniyete alalım. Sonra size de 
haber göndeririz emniyetli şekilde intikal edersiniz. Ne 

dersin?” dedi. Aldığımız eğitim gibi, mantıkta bu yolun 
doğru olduğunu söylüyordu. Hemen bir tim oluştur-
duk. Şimdi sayıyı net hatırlamıyorum ama 5 ya da 6 
kişilik. Bölgenin hassasiyeti nedeniyle dedektörcüyü de 
yanlarına verdim. Onlar her ne kadar istemesede. Bizde 
yardımcısını çağırıp yolumuza devam ettik. Bir süre 
sonra yardımcı dedektörcü henüz askere gelmiş bu işi 
yapmaya pek alışık olmayan bir çocuk olduğu için sorun 
yaşamaya başladık. Düz bir rotada ilerleyemiyorduk. 
Sinyal seslerini duydukça tedirgin oluyor yönünü şaşırı-
yordu. Sürekli onu rotada tutmaya çalışıyordum. 

Üstelik sinyal aldığı bazı yerleri işaretlemeyi unutu-
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Öneri: Cesaret nedir diye bir gerçek uzmandan dinlemek isterseniz Ruhan Maral’ın Cesaret Yönetimi eğitimini Vizgo.net üzerin-
den izleyebilirsiniz.

BEN KİMİM?

yordu. Zavallı çocuk çok 
korkuyordu. Hem de 
korkusuna esir olmuş 
durumdaydı. Kısa bir 
çök emri verdim. Takımı 
riske atmak doğru değildi. 
Bütün bunlarla uğraşır-
ken Orhan Astsubay ile 
olan telsiz iletişimimiz de 
kesildi. Başlarına bir şey 
mi geldi yoksa mesafemiz 
açıldığı için bölük için 
haberleşmede kullanı-
lan telsizler yetersiz mi 
kalıyordu belli değildi. Üstelik belli bir zaman içinde 
üs bölgemizin emniyetini almış olmamız gerekiyordu. 
Daha fazla takımı orada bekletemezdim. Tekrar hareket 
ettik. Ancak yardımcı dedektörcü yine aynı ruh hali 
içindeydi. Ne yaptıysam onu sakinleştiremedim. Sonra 
üzerimdeki baskı artmaya başladı. Zaman daralıyor, 
Orhan’la iletişim kuramıyor ve dedektörcü ile adeta 
savaşıyordum. Bir anda patladım dedektörcüyü en-
sesinden tutup bir kayanın üstüne oturttum. Takımın 
başına uzman çavuş Ayhan’ı bırakıp onlara yeniden çök 
emri verdim. Sonra bütün o mayın korkusunu bir kenar 

bırakıp habercim Metin’i yanıma alıp üs bölgesine doğ-
ru ilerlemeye başladım. Asla bir çatışma riskini göz ardı 
etmeden azami dikkatle ilerledik. Her adımda korku 
her adımda cesaret. Bile isteye attığınız her adımda 
kozmik toz olmayı göze almak. Hem çok korkmak hem 
de akıl ve mantıkla o görevi ifa etmek. Böyle olunca 
bir süre sonra tüm o korkular kayboluyor. Yaptığın işe 
odaklanıyorsun. Başarı ve emniyetle işi tamamlamak. 

Şimdi dedektörcü olmadan nasıl emniyetli bir şekilde 
dediğinizi duyar gibiyim. Aslına bakarsanız o bölge-
de görev yapanların inandığı bir şey vardır. Herkesin 
adının yazılı olduğu bir mayın vardır. Kimse kimsenin 
mayınına basmaz derler. Doğrudur demiyorum. Bazen 
böyle şeylere inanmak istersiniz. Biz de o an Metin’le 
ona inandık. Üs bölgesine vardığımızda Orhan ve ekibi 
gerekli tedbirleri almış bizi bekliyorlardı. Sadece iki 
kişi görünce önce şaşırıp korktular. Onlar da ilerleme 
sırasında görüntü almışlar öyle olunca ilerlemeleri 
zaman almış. Yine de Orhan’a bize haberci göndermesi 
gerektiğini telsiz irtibatının uzun süredir kesik olduğu-
nu hatırlatınca haklısın abi dedi.  Ben de ona yardımcı 
dedektörcü ile yaşadıklarımızı anlatınca gülmekten 
yerlere yattılar. Ne yalan söyleyim bana da çok komik 
geldi. Bu arada takımın asıl dedektörcüsünü hemen 
geri gönderdik. Hızlıca takımın intikalini sağladık. Görev 
tamamlanmıştı. Herkes sağ salimdi. İlk nöbeti hep 
uzman çavuşum Ayhan’a bırakırdım. Gecenin ilerle-
yen saatlerinde ve sabahın ilk anlarında ayakta olmak 
hoşuma giderdi. Yerleştiğim mevzide sırt üstü uzanmış 
artan soğuğu umursamadan gökyüzünde yıldızların 
arasından kayıp giden uçakların ışıklarını izlerken Orhan 
yanıma gelip uzandı. Abi bir şey soracağım sakıncası 
yoksa dedi. Sor tabi dedim. Bugün dedektörcü olma-
dan bu arazide ilerlerken korktun mu? Biraz durdum, 
düşünmedim. Sadece durdum sonra evet dedim hem 
de çok korktum. Güldü aramıza hoş geldin dedi. Korkak 
cesurlardan biri olarak seni tebrik ederim. Sonra bir 
süre hiç konuşmadan yıldızların arasında kayıp giden 
uçakların ışıklarını izlemeye devam ettik. 

İşte böyle benim korkak cesaretle tanışmam. Belki bir 
gün bir yerlerde bize katılırsınız. 

Sağlıcakla kalın.     
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Belki bir dansçı, belki bir oyuncu. Kim bilir sokakta 
şarkı söyleyen mutlu bir insan. Bana kim olduğumu 
öğretilmeden önceki ben. Yaşadığımız hayatın ne 
kadarının bize ait olduğunu sanıyoruz. Çocukluğu-
muzdan bugüne bize ilk giydirilmiş olan kalıpların 
içinde belki de bir hapishanedeyiz. Zaman içinde 
kaybolmuş asıl kimliğimiz. Büyüklerimizi onurlandır-
mak için seçilmiş meslek ya da bize okulu bitirdikten 
sonra kısa sürede iş olanağı sağlayacak bir hayat. 
Koşulların bize sunduğu bir yol. Biz o yoldan içeri 
girer ve ikinci seçeneği bile düşünmeden yolumuza 
devam ederiz. Ama şu hayatta kaç insan bunu sor-
gular. Bize büyüdükçe hayal kurmayı unutturan şey 
neydi? Ne zaman vazgeçtik bulutları seyrederken 
onlardan şekiller üretmeyi? Gökkuşağının altından 

geçme hayalinden neden vazgeçtik? Neydi bizi ken-
dimize yabancılaştıran. Kendi yapmak istediklerimizi 
çocuklarımıza yaptırarak doyuma ulaşmak mı? Biz-
ler farkında olmadan büyüklerimizin istediği hayatı 
seçer ya da çocuklarımıza kendi yapmak isteyip de 
yapamadıklarımızı yaptırmak isteriz. Bizler aslında 
parkta ve sokakta oynayan,masallar dinleyen,hayal 
kuran mutlu çocuklardık. Oynarken kendimizi yara-
tan çocuklar. Sonra birileri gelip oyunumuzu bozdu. 
Bize nasıl oynamamız gerektiğini öğretti. Tam da 
bu noktada kaybettik asıl kimliğimizi. Bizler olma-
mız gereken kişiler değil, olmamız gereken görevler 
edindik. İşin en kötü tarafı da bunu yaparken kendi-
mizden ne kadar çok uzaklaştığımızın farkında bile 
olmayışımız?

BEN KİMİM?

Elif GÜZEL
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Bir varmış, bir yokmuş. Dünyanın herhangi bir 
yerinde, uzak mı yakın mı bilinmez herhangi bir za-
manda bir ülkede bir padişah yaşarmış. Halk yaşını 
başını almış padişahlarından pek memnunmuş. 
Padişahın da şikâyeti yokmuş halkından; ama büyük 
bir derdi varmış. Artık bir ayağının çukurda olduğu-
nu biliyor ve tacını, tahtını ve de ülkenin yönetimini 
biricik evladına, göz bebeği şehzadesine bırakmak 
istiyormuş. Ne var ki bunu bir türlü yapamıyormuş. 
Çünkü oğlunun ülkeyi yönetebileceğine hiç ama hiç 
inanmıyormuş. Neden derseniz; şehzadenin yüzün-
den düşen bin parçaymış her zaman. Arpacı kum-
rusu gibi düşünür dururmuş. Sanki Karadeniz’de 
gemileri batmış gibi melül, mahzun bakarmış hep. 
Hiçbir yere çıkmaz, oturduğu yerden kalkmaz, ağzı-
nı bıçak açmazmış. Kırk yılda bir açtığı ağzından lafı 
halatla çekmek gerekirmiş. Ağzı var dili yok derler 

ya, işte tam öyleymiş bizim şehzade. Kendi hiçbir 
şey sormaz, soranlara da cevap vermezmiş. Sura-
tından düşen bin parçaymış hep. Yediği önünde, 
yemediği ardındaymış. Bilinen bir derdi de yokmuş 
ama sanki dünya yıkılmış da altında kalmış gibi 
dururmuş hep. Yüzü hiç gülmezmiş. Onu görenin içi 
kararırmış. Derdinin ne olduğunu bilen de yokmuş 
hiç. Bilinmeyen derdin dermanı da yokmuş elbette.
Padişahın uykularını kaçıran, ona ahir ömrünü 
zindan eden şey de buymuş işte. Artık günden 
günde güçten düşüyormuş ama ülkeyi kendine bile 
hayrı olmayan şehzadesine bırakmaya da gönlü 
razı olmuyormuş. Öyle ya, kendine hayrı olmayanın 
başkasına hayrı olur mu hiç? Bir yandan da korku-
yormuş padişah; ya şehzadem iyileşmeden göçer 
gidersem bu dünyadan diye. Kimselere bir zararı 
yokmuş şehzadenin. Zararı yokmuş ama zerre kadar 

YÜZÜ GÜLMEYEN ŞEHZADE
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bir faydası da 
yokmuş. Kok-
madan, bulaş-
madan, sadece 
nefes alıp gıda 
öğüterek yaşayıp 
gidiyormuş yani. 
Ne varlığı bel-
liymiş yaşarken 
ne de yokluğu 
belli olurmuş bir 
gün giderse bu 
dünyadan.
Çok bunaldığı 
günlerden birin-
de baş vezirini 
çağırmış padişah 
ve demiş ki: “Ey 
vezir, sana üç 
gün mühlet. Ya 
oğlumun derdi-
nin dermanını 
bulur ve onu 
iyileştirirsin ya da 
ölümlerden ölüm 

beğenirsin.”
“Ulu hünkarım,” 

demiş vezir “Siz de 
biliyorsunuz ki oğlunu-

zun derdinin ne olduğunu 
bile öğrenemedik yıllardır. 

Belki bir eksiği, ihtiyacı, arzusu, 
gönlünün muradı vardır diye düşündük. O 

daha söylemeden her şeyi hazır ettik. Ama yetmedi 
bilirsiniz. Ne olduğu bilinmeyen bir derdin der-
manını ararız bunca zaman. Danışmadığımız he-
kim, denemediğimiz ilaç, yazdırmadığımız muska, 
yedirmediğimiz büyülü meyve, gitmediğimiz hoca 
kalmadı. Ne efsunlar yaptırdık ne büyüler bozdur-
duk ne muskalar yazdırdık ne tütsüler tüttürdük... 
Denemediğimiz ne kaldı efendim? Ben nasıl bula-
yım bilinmeyen bir derdin dermanını. Evlatlarımın 
başı üstüne bağışlayın canımı hünkarım.” 
“Sus,” demiş padişah. “Sana üç gün mühlet. Ya 
canım evladımın yüzü güler ya canın gider.”
Ne yapsın zavallı vezir? Can tatlı. Vedalaşmış eşi ve 
çocuklarıyla. Atlamış atına, mahmuzlamış hayvanı 
ve başlamış kaçmaya. Bir yandan atını mahmuzlu-
yor, bir yandan da geriye dönüp bakıyormuş sık sık. 
Aklında hep ölüm korkusu. Ardından gelecek cellat-
ları, ona uygulayacakları işkenceleri ve canını nasıl 
alacaklarını düşünüyor, korkudan tir tir titriyormuş. 

Neredeyse bir gün hiç durmadan yol almış vezir. 
Atı rüzgâr olsun uçsun istiyormuş. Aklında da hep 
ölüm ve ölüm korkusu varmış. Ölümün celladın 
kemendiyle mi, ateşe atılarak mı, kazanda kayna-
tılarak mı, derisi yüzülerek mi, kırk katırla mı, kırk 
satırla mı geleceğini düşünüyormuş durmadan. 
Artık mahmuzlanmaktan karnında yaralar oluşan 
ve koşmaktan köpükler içinde kalan atı da kendi de 
neredeyse düşecek hale gelince biraz soluklanmak 
için durmuşlar mecburen.
Vezir durdukları uçurumun kenarında inceden, zayıf 
bir ses duymuş. Nereden geldiğini anlamaya çalış-
mış ama etrafta hiçbir canlı görünmüyormuş. İnsan 
dese, insan değil; hayvan dese, hayvan değilmiş 
sesin sahibi. Ses tekrar gelince uçurumdan aşağıya 
bakmış vezir. Uçurumun dibinde bir de ne görsün? 
Daha birkaç günlük olduğu melemesinden belli, 
minik, sevimli, kar gibi bembeyaz bir kuzucuk. Çok 
şaşırmış vezir bu kuş uçmaz, kervan geçmez yerde 
öyle bir kuzunun olmasına. Öyle de yanık meliyor-
muş ki kuzu. 
“Zavallı” demiş vezir “kurda kuşa yem olacak. Anası 
da yok galiba garibin. Kurtarsam mı acaba?” Bunu 
der demez de atını bağlamış bir ağaca ve başlamış 
uçurumdan aşağı inmeye. Uçurum deyip geçmeyin. 
Çok sarp bir uçurummuş bu. Keskin kayalar ellerini 
ve ayaklarını parçalamış vezirin. Taşlardan yuvar-
lanmış. Çalılar ve dikenler yara bere içinde bırakmış 
her yerini. Aşağı inmiş inmesine de çıkmak daha 
zor olmuş elbette. Almış minik kuzuyu omzuna ve 
başlamış tırmanmaya. Korkmuş olan kuzu debelen-
dikçe vezirin dengesi bozuluyor çıktığı yerden geri 
düşüyormuş. Kan revan içinde kalmış vezir. Saat-
lerce uğraşmış, canını dişine takmış ama sonunda 
uçurumdan çıkmayı başarmış. Düze çıkar çıkmaz da 
derin bir “ohhh” çekmiş, biraz soluklanmış.
“Ohhh” demiş demesine ama bunu derken de 
birden yüreğinin ferahladığını, kuşlar gibi hafifledi-
ğini hissetmiş. Önce kuzuya, uçuruma, paralanmış 
kıyafetlerine, kan revan içindeki ellerine bakmış; 
sonra da gökyüzüne bakıp derin bir nefes daha 
almış. “Buldummmmm” diye bağırmış göğsünü 
yırtarcasına. “Şehzadenin derdinin dermanını bul-
dummmmm.”
Atlamış atına, kuzuyu da arkasına almış ve adeta 
uçarak geri dönmüş saraya. Büyük bir sevinçle 
çıkmış padişahın huzuruna. “Hünkarım” demiş, 
“Müjdeler olsun. Şehzademizin derdinin dermanını 
buldum.”
“Neden geldin” diye sormuş padişah. “Canına mı 
susadın? Hepimiz de biliyoruz ki evladımın derdinin 
dermanı yok. Bunca yıldır bilinmeyen bir derdin 

Zafer Parlak 
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dermanını ararız hep.”
“Hünkarım, müsaade buyurun anlatayım size her 
şeyi” demiş ve anlatmaya başlamış vezir bütün olan 
biteni. “Sizden ve gazabınızdan çok korkmuştum 
hünkarım. Madem derde derman bulamıyorum 
bari canımı kurtarayım dedim. Atladım atıma ve 
kaçmaya başladım. Kaçarken aklımda ardımdan 
göndereceğiniz cellatlar ve ölüm korkusundan baş-
ka bir şey yoktu. Aklım fikrim uğrayacağım işken-
celerde ve bana uygun bulacağınız ölüm şekillerin-
deydi. Ama ne zaman ki nefeslenmek için durdum 
ve bir uçurumun dibinde meleyen şu yanımdaki 
kuzuyu gördüm; ne zaman ki onu kurtarmak için 
uçurumdan aşağı indim ve çıktım; işte o sürede, 
hünkarım, aklıma ne gazabınız ne cellatlarınız ne de 
ölüm korkusu geldi. Aklım fikrim uçurumdan kuzuy-
la birlikte sağ salim çıkmakla meşguldü.”
“Eeee? Şehzademin derdiyle ne alakası var şimdi 
celladın, uçurumun, kuzunun? Bunun için mi gel-
din?” diye kükremiş padişah.
“Müsaade buyurun, devam edeyim hünkarım” 
demiş vezir. “Demem odur ki oğlunuzun bu dün-
yada her şeyi oldu. Bütün ihtiyaçları her 
zaman ve fazlasıyla karşılandı. Bir dedi-
ği iki olmadı. Bir tek şey dışında. Onun 
varlığını kendine ve başkalarına anlamlı 
hale getirecek, yaşamasını gerekli kılacak 
bir sorumluğu, bir hayat amacı olmadı hiç. 
Bence hayattaki tek eksiği odur. Dilerseniz 
hünkarım, şehzademize bir sorumluluk 
verelim, bir hayat amacı olsun. Başkala-
rının dertlerini görsün, onlara derman 
olmaya çalışsın hele bir. Bakın o aslında 
hiç olmayan derdini nasıl da unutacak o 
zaman. İnanın, başkalarının derdine der-
man olmaya çalışırken kendi derdine de 
derman bulacak. Ferman buyurun küçük 
bir kasabanın yönetimini verelim şehza-
demize. Düzelmezse durumu, boynum 
kıldan incedir, hünkarım.”
Son bir umut, padişah kabul etmiş bu 
teklifi. Şehzadeye küçük bir kasabanın 
yönetimini vermişler. Hayatında ilk defa 
sorumluluk alan, ilk kez başkalarının dert-
lerini gören, ilk kez kendisinden dertlere 
derman olması beklenen şehzade biraz 
şaşırmış önce. Ama saraydan çıkmak, 
halka karışmak, sorumluluk almak, dertle-
re derman olmak da iyi gelmiş şehzadeye. 
İnsanların yüzünü güldürürken kendi yüzü 
de gülmeye başlamış. Onun yüzü gülünce 
etrafındaki gülen yüzler de çoğalmış. Mut-

lu ederken mutlu olunabileceğini görmüş şehzade. 
Gelecek hayalinde mutlu bir ülkenin mutlu insan-
ları varmış artık şehzadenin. Hayat amacını bulan 
şehzade aslında hiçbir zaman olmayan dertlerini de 
unutmuş bu arada. Faydalı olmaktan başka hiçbir 
şey düşünmez olmuş.
Biricik evladının gülen yüzünü gören padişahın yü-
zünde de güller açmaya başlamış. Çok geçmeden, 
tacını, tahtını ve bütün ülkenin yönetimini evladına 
bırakıp huzur içinde çekilmiş bir kenara.
Çok geçmeden Bilge Padişah olarak bilinir olmuş bi-
zim şehzade. Şöyle nasihat vermeye başlamış kendi 
evlatlarına da: “Mutlaka bir gelecek hayaliniz ve 
hayat amacınız olsun. Gelecek hayali gündüzleri gü-
neş, geceleri kutup yıldızı gibidir evlatlarım. Bazen 
görünmez olsalar da hep orada olduklarını bilmek-
tir bizi kaybolmaktan koruyan, doğru yolda tutan. 
Hayat amacı da gözündeki ışıktır insanın. Kendi var-
lığını anlamlı kılmaktır. Başkalarının hayatına güzel 
dokunuşlar yapmaktır karşılık ve vefa beklemeden. 
Mutlu olmak için çabalamakta değil, mutlu etmek 
için sorumluluk almaktadır asıl mutluluk.”

Zafer Parlak 
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Aslında ben bu evde kalma işini sevdim. Karantina 
gözüyle bakmıyorum bu işe mesela. Çünkü yal-
nızken de kendime yetebilmeyi seviyorum. Evde 
kaldığım günleri kendime dert edip sıkıntı yapmak 
yerine, ah böyle günlerce evde dursam da yap-
mak istediğim ne varsa yapsam diye söylendiğim 
günlerin acısını çıkarmaya başladım. Kendi içime 
yolculuk, yoga, resim, bol bol kitap okumak, yeni 
film ve diziler keşfetmek, alarmsız uyanmak, hiçbir 
işi yetiştirmek için koşturmamak, aramak isteyip de 
vakit bulamadığım dostlarımı aramak... 
 
Aslında daha sayabileceğim bir sürü şey var. Tabi ki 
hastalık bir an önce bitsin ve arkadaşlarıma, aileme 
kavuşayım doya doya sarılayım istiyorum. Yaz geli-
yor çimlere doyasıya yayılayım, cıvıl cıvıl öten kuş-
ların sesini dinliyeyim istiyorum. Ancak yaşanan bir 
gerçek var ve keşke böyle olmasaydı, keşke şöyle 
olsa demek yerine geçmişe ve geleceğe takılmadan 
anın tadını çıkarmak daha güzel geliyor bana.  
 
Çok zamandır istediğim ancak bir türlü vakit ayırıp 
yapamadığım yogayı daha profesyonel bir şekilde 
yapmaya başladım. Dinginlik, nefes almanın önemi, 
bedenimin bana sunduğu sayısız imkan, içimdeki 
karşılıksız ve sonsuz sevgi bir bir anlam kazandı.  
 
Okudukça daha fazla okuma isteği, yeni kitaplar, 

yeni hikayeler... 
Ukulele çalmaya başladım mesela hala çok başın-
dayım ama musmutlu hissediyorum buna vakit 
ayırabildiğim için.  
 
Ben de çok özlüyorum; içimi içime sığdıramayıp 
kendimi doğaya atmayı, korkusuz bir şekilde ter-
temiz nefes almayı ama bunların bile kıymetini 
kaybedince anlayabildiğimiz için şu an evde kalmak 
bana iyi geliyor. Evde kalma işi bolca şükretmeyi de 
öğretti böylece. Sahip olduğum şeylerin kıymetini 
bilmeyi, değerini idrak edemediğim zamanların 
değerini bilmeyi öğretti. 
 
Bir psikolog arkadaşım Merve Otçeken canlı yayı-
nında şöyle demişti; &QUOT; yaşadığımız şeylerin 
ceza olduğunu düşünmüyorum ceza sistemi çokta 
benimsediğim bir şey değil bedel ödemek olarak 
adlandırıyorum bu yaşadıklarımızı.&QUOT; O kadar 
benimsedim ki bu söylediği sözü yaptığımız şeyle-
rin bedelini ödüyoruz kimimiz daha ağır atlatıyor 
bu süreci kimimiz daha hafif.  
 
Bilinçli veya bilinçsiz yaptıklarımı düşünüyorum ve 
şu an evde olmam gerekiyor biliyorum. Bedelini 
ödüyorum ama bunu kendime zehir etmiyorum. 
Hala çokça özgür hissediyorum!

Derya CORUK

BEDEL
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HAYALLER ÜZERİNE
Hayaller, hayaller…. 
 
Yaşadıkça öğrendim ki hayal etmekte gerçekçi 
olmalı, 
 
Yaşadıkça öğrendim ki hayaller içinde bir bedel 
olmalı, 
 
Yaşadıkça öğrendim sihirli değnekle olmuyor hiç-
bir hayal, 
 
Çocuktuk büyümek hayaldi büyüdük; işe girmek 
hayaldi 19. yılımı çalışıyorum, evlilik çocuk hayaldi 
iki kız annesiyim gurur duyuyorum. Bir zamanlar 
bunlar hayaldi, oldu. Olmasa hayallerde kalırdı 
oldu, gerçek oldu. Hayallerde gerçekçi olmalı, 
hayaller içinde bir bedel olmalı. Hokus pokusla çok 
denedim olmadı. Ne demiştik bir bedeli olmalı. 
Bazen para, bazen zaman, bazen sağlık, bazen 

ailen. Tabi bunlara rağmen olmayınca olmuyor. O 
zaman da ‘’olduğu kadar olmadığı kader’’ inan-
cı devreye giriyor. ‘’ Vardır bunda da  bir hayır’’ 
deniyor.  Vardır mutlaka olmayanda da bir hayır. 
Öyle olsun, böyle olsun, şunu isterim, hayallerim 
var benim demeyle olmuyor.  Önce hayalini oluş-
turacaksın, yolunu açacaksın, yürüdüğün yolda 
dikenlere dikkat edeceksin, göremediğin ayağını 
kanatacak, saracaksın, canın acıya acıya devam 
edeceksin.  Bedelini   ödeyeceksin ama   mükafatı-
nı da alacaksın sonunda.  
 
Bizim ikinci el bir arabamız var. Markası çok bilin-
dik ünlü tutulan bir marka. Bizimki eski modeller-
den. Paramızın yettiği cinsten. Yeni modelleri ha-
rika. Ama çok zor onları almamız. İki memur anca 
hayatı yakalamaya çalışıyoruz. Ama o modelleri de 
çok beğeniyorum.   Çocukların yanında da sanırım 
fazla dillendirdim onlarda babaya baskı yapıyorlar. 
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Hatice ÇEVİK ERDAL

‘’Ne olur baba o arabadan alalım annemin istediği 
arabayı al annem mutlu olsun’’ diye yalvarıyorlar. 
Bunun olmayacağını daha öncelikli ihtiyaçlarımızın 
olduğunu anlattım. ‘’ Anne sen hayal et belki olur 
o zaman hani sen bize hayalleriniz olsun onlara 
ulaşmaya çalışın dersin ya işte sen de hayal et 
olsun’’ dediler.  Bende böyle bir hayalin bedel 
ödemeden olmayacağını anlatmak için markanın 
Japonya’daki  fabrikasına bir mektup yazdım ve 
hayalimi anlattım mümkünse ve bir gün hediye 
araba vermek isterlerse talipli olduğumu söyledim  
tam bir hafta sonra çok özenle yazılmış bir mail 
geldi.  Yazdıklarım ve güzel dileklerim için teşekkür 
etmişler ama bu fikrimi Türkiye firmasına muhak-
kak iletmem gerektiğini  belirtmişler. Çocuklar bu 
sefer de yazalım diye tutturdular biz boş hayallere 
devam ettik. Yazdık cevap yok altı ay sonra tekrar 
yazdık. Günler sonra bir telefon geldi yarı dalga 
geçer bir sesle bayan sekreter ‘’ İki mektubunu-

zu da aldık, yazdıklarınız için teşekkür ederiz ‘’ 
dedi.  Bundan iki ders çıkardık birincisi Japonların 
hayallere saygısı büyük,ikincisi bedelsiz hayaller 
gerçek olmuyor. Yıllarca çocuklara  anlatsam da bu 
örnek kadar başarılı olamazdım herhalde.  Olsun 
bu da cesaret ister en azından denedim aslında 
emek de verdim sayılır sonuçta adres araştırdım 
oturdum yazdım postaneye gittim baya bir vakit 
harcadım bunun için. Ama binlerce liralık bir araba 
için yeterli olmadı ödediğim bedeller. Çocuklara 
bundan daha güzel bir örnekle anlatamazdım iyi 
oldu, anı oldu, farklılık oldu. Denemedim demem 
en azından… 
 
İşte ben de denedim olmadı ama çıkardığımız ders 
hepimize yetti.
 
Hayaller de gerçekçi olmalı… Hayallerinde bir be-
deli olmalı…

15

fikirperestdergi.com
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Soğuk bir gün, tarih 7 Kasım 1971, karadenizin hırçın 
dalgalarının hissedildiği Artvin’in Hopa ilçesinde kü-
çük bir köy… Pançol köyü… Cavit ve Hüsniye çiftinin 
altı çocuğundan beşincisi olarak dünyaya gelen bir 
çocuk… Kazım derler çocuğun adına, adı gibi öfkesi-
ni yensin diye. Bir ömür de yenecektir öfkesini, hırsı-
nı; sevgi yaymaya çalışacaktır çevresine.
   Çok küçükken Kazım, babasının bir bakkal dükkanı 

vardır; ama ne bakkal dükkanı. Masa sandalye atmış-
tır Cavit amca dükkana, çocuklar gelsin kitap – gaze-
te okusun diye. Böyle bir ortamda büyüyen Kazım 
da sürekli okur. Okuduğu kitapları da gider ve ilkokul 
öğretmeniyle paylaşır. Kitap üzerine konuşup, eleşti-
ri yaparlar öğretmeniyle. Bir gün babası Cavit Amca 
öğretmenine; ‘’Bu kadar konuşacak ne buluyorsun 
bu çocukla,’’ dediğinde öğretmen sinirlenip ‘’Çocuk 
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mu? Kazım adamdır.’’ diye yanıtlar. 
Sakin bir çocuktur Kazım küçükken 
en samimi dostları kitapları ve de 
babasının aldığı mandolindir. Daha 
sonra bu gruba Selahattin amcasının 
Almanya’dan gelirken getirdiği gitar 
da eklenecektir. Çok okur Kazım, 
okudukça kafasında çoğu düşünceyi 
somutlaştırır, farklı gözlerle bakma-
ya başlar dünyaya. Şöyle der Kazım; 
‘’Eskiden bir şeyler okunuyordu da 
insanlarda vicdan oluşuyordu. Şim-
di bir şey okunmadığı için insanlar-
da vicdan kalmadı. Çocuklara güzel 
şeyler okutmak lazım. Okuduğu şey-
lerden vicdan oluşuyor.’’ Her zaman 
kitap okumanın insanı iyi yapacağına 
inanırdı Kazım.
   Kitaplar kadar müzik de hayatının 
merkezindeydi Kazım’ın; evindeki 
mandolin ve gitarla başlamıştı müzik 
hayatına.  Her ne kadar çalsa da kü-
çükken pek şarkı söylemezdi, sesinin 
güzel olduğuna pek inanmazdı. Abisi 
ve ablası söylerdi şarkıları, kendisi 
sadece çalardı. Sakin bir çocuk olan 
Kazım kavga – tartışma sevmese de 
nerede bir haksızlık görse sesini çı-
kartır, hiçbir noktada da bu konudan 
taviz vermezdi. Kimi zaman işçilerle 
sokağa dökülür, kimi zaman da sahile yol yapılacak 
diye konserler yapar tepkisini gösterirdi. Hayatı bo-
yunca asla haksızlığa boyun eğmedi.
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni ka-
zanmıştı Kazım. Bir sene okudu orada, daha sonra 
isteğinin bu olmadığını fark edip müzik yapmak is-
temesi sebebiyle bıraktı okulunu ve kendisini müzi-
ğe adadı. Babası hep kaymakam olmasını istemişti; 

ama o kaymakam olsam ne olacak diye düşünü-
yordu. Müziğe başladığında önce Ali Elver ile Din-
meyen, sonra Mehmet Ali Beşli ile Zuğaşi Berepe 
(Denizin Çocukları) grubunda çalar; ama ilk solo al-
bümünü Viya ile yapar. Her ne kadar sahnede tek 
başına gözükse de arka tarafta muazzam bir orkest-
rası vardır. Orkestrasını asla çalışma arkadaşı olarak 
görmez, onları hep ailesi gibi görür. Ondandır ki yıl-

lar sonra kansere yakalandığında orkestrası 
saçını Kazım ile birlikte sıfıra vurdurur. Böyle 
bir ekipten de beklenen çok güzel müziklerin 
gelmesidir ki, gelmiştir zaten. 2005 yılının Ha-
ziran ayına, Kazım’ın vefatına kadar kesintisiz 
gelmiştir muazzam müzikler.
   34 yaşındaydı Kazım vefat ettiğinde. Önce 
saçları döküldü, saçlarının dökülmesine da-
yanamayacağı için kendisi dökülmeden sıfıra 
vurdurmuştu. Sonra halsizleşti, ama konserle-
rine ara vermek istemiyordu. Çünkü kendisini 
konserdeyken çok daha iyi hissediyordu. Bun-
dan dolayıdır o kara hastalığa yakalandıktan 
sonra çıktığı ilk konserinde yanındaki ailesine 

Cengiz YOZBATIRAN
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dönüp; ‘’Çıkalım ve burayı yıkalım.’’ demişti ve yık-
mışlardı o gün sahneyi. Hiç olmadıkları kadar enerjik 
hiç olmadıkları kadar hayat doluydular. Çünkü Kazım 
yaşamak, orkestradaki ailesi de Kazım’ı yaşatmak is-
tiyorlardı. Sonraki konserlerde enerjisi yavaş yavaş 
düşmeye başlamıştı Kazım’ın yorgunluktan. Artık 
sahnedeyken hoplayıp zıplamayıp oturduğu yerden 
şarkı söylemek zorunda kalıyordu. Bu çok ağrına gi-
diyordu. Gün geçtikçe kötüye gidiyordu durumu, bir 
gün abisinden sesinin hastalıktan dolayı kaybolması 
halinde kendisini uyutmalarını istemişti. Çünkü her 
şeye dayanabiliyordu; ama müzik yapamamaya da-
yanamıyordu. Kanserdi hastalığın adı, Çernobil ola-
yından sonra Karadeniz’de fazlasıyla görülmüş ve 
nice Kazımları almıştı bu hastalık. Kazım Koyuncu da 
34 yaşında gözlerini yumdu hastalığa ve ebediyete 
yolculandı; ama onun şarkıları, onun duruşu ve dü-
şünceleri hep hatırlandı. Çünkü o önce insan olmaya 
çalıştı, insanları sevmeye, sevgiyi aşılamaya çalıştı. 
Kimseyi ayrıştırmadı, onun için Diyarbakır’da Kürtçe 
de şarkı söylenmesi istendiğinde aramızdaki sevgi 
bağı olduktan sonra dilin ne önemi var demişti. 
Onun için hastalığın en zor zamanlarında acı 
içinde kıvranırken Arzu’yu gördüğünde; ‘’Se-
nin canın sıkkın gibi, bilmeden ben seni kır-
dım mı?’’ diye sorabiliyordu. Onun için acı 
içinde kıvranırken ‘’Gece saat geç oldu, 
Umay’ı eve yalnız göndermeyin.’’ diye ar-
kadaşlarını tembihliyordu. Onun için kon-
ser sonrası yanına gelen 18 yaşındaki kız 
kendisine aşık olduğunu söylediğinde onu 
nazikçe kırmadan dinleyip sonra da ikna 
edip evine göndermiştir. Onun için asla 
kulise geleni kabul etmemezlik yap-
maz, kendisinin yanına gelen herkes-
le görüşür. Güvenlik araya girmeye 
çalıştığında onları durdurur ve bu 
insanların hepsi benim dos-
tum, derdi. İşte bunlar için 
de Kazım çok büyük bir sevgi 
krallığı kurdu ve yıllar geç-
se de biz O’nu hatırlıyoruz. 
Belki de Kazım’ın bu hayatta 
yapmak istediği İlhan Yaban-
taş’ın da dediği gibi sadece 
kendi olma isteğidir. Belki de 
bu hayatta hepimizin isteği 
budur da tüm huzursuzluğu-
muz bundandır.

Baba ben yıkıcıyım ama
Kendini bilmez değilim
Yaşamak istiyorum sadece
Kendi savaşlarım uğrunda

Ben sadece ben olmak istiyorum

Işık hızıyla geçen zamanı
Yaşamak belki de çok zor
Korkuyorum ben geçmişten
Korkuyorum gelecekten

Ben sadece ben olmak istiyorum
                                              
                                                     İlhan Yabantaş

Cengiz YOZBATIRAN
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Uzunca bir süre ne yazayım diye düşünürken yazının 
son teslim tarihi ilham perisinden daha önce geldi. 
Kalemi elime alınca dökülen kelimeler suyunu çekti. 
Beyaz defterler çöle döndü, baktığım her köşe sera-
ba… Aha bu konuda yazayım dedim, daldırdım eleği 
kumlara doğru. Aktılar deliklerden dev bir kum saatini 
anımsatarak. Sürem doldu…
Avuçlarımdan kayıp giden kumların tozu gözümü ya-
şartırken şunu fark ettim: Okuyamıyorum ki yazayım! 
İşte o zaman hissettim ilham perisinin her gün dolaştı-
ğım yollarda, dinlendiğim banklarda, kokusunu çekti-
ğim denizde olduğunu. Alışmışım dışarıyı incelemeye, 
okumaya ve ardından yazmaya… Hal böyleyken evin 
içerisinde ilham perisini beklemek, çalınmayan kapının 
açılmasını beklemekten daha umutsuz geliyordu. Bu 
nedenle, bulunduğum yere daha dikkatli bakmayı hobi 
olmaktan çıkarıp zorunlu hale getirdim kendimce:
Artık sabahın erken saatinde, bir lokma ekmek için 
cıvıldaşan kuşlar oldu ilham perim. Kanatlarında dünya-
yı dolaşıp kızıl bulutlarda kaybolmayı istiyorum. Aralık 
kalmış perdeden sızan güneşte, tek sıra halinde dans 
eden toz parçacıklarına eşlik edip yüreğimden gelen 
doğal musikiyi dinliyorum. Gözlerimi kapatıp güneşin 
yüzümü yakışını hissediyorum en derinden. Balkona 
çıkınca, kulağıma fısıldayan hafif rüzgara binip nehirle-
rin yüzeyinde süzüldüğümüzü hayal ediyorum. Son-
ra, tekrar bir kuşun kanadını yakalayıp sulara komşu 
söğüt ağacının dalına konuyorum. Sararan papatyaları 
izliyorum tepeden; seviyor, sevmiyor diyerek. Gözlerimi 
yine kapatıyorum, derin bir nefes alıp arıların vızıltısın-
da kahvaltı sofrasında buluyorum kendimi. Bir yudum 
çayımı alıyorum baldan tatlanmış dilimi ısıtmak için. 
Elimi yakan bardak, birden yükselen güneşi hatırlatıyor. 

Aceleyle çıkıyorum balkona yeni bir kuş seçip kanatları-
na sarılmak için. Bu sefer kendimi, boy vermiş ekinlerin 
ortasında kalmış meşe ağacının gölgesinde şekerleme 
yaparken buluyorum. Kısacık uykudan bir martının 
çığlığıyla uyanıyor, vapur manzarasında hayal içinde 
hayale dalıyorum ve ardından tuzlu denize. Gördüğüm 
her balık sürüsüne eşlik ediyor, onlar uzaklaşırken yeni-
lerini arıyorum. Tekrar nefes almak için yüzümü yukarı 
çevirip ışıltılara doğru kulaç atıyorum. Başımı yüzeyden 
çıkarınca, karanlığa gömülmüş şehri aydınlatan ışıklar 
kısıyor gözlerimi. Gülümsüyorum, çarşaf gibi denizdeki 
dalga misali, belli belirsiz.
El ele vermiş ışık huzmeleri şehri kuşatmış baştan sona. 
İri bir güvercinin gözlerinde parıldıyor sessiz kuleler. 
Ben ise kuyruğuna sarılıp yine balkonda buluyorum 
kendimi. Evinin önünde sessizce kaçamak oyunlar 
oynayan çocukların tutsak gülüşlerini duyuyorum. 
Damlardan havalandırılan uçurtmalar, memleket 
semalarını yavaş yavaş terk ediyor artık. Bu sefer de 
gözüm, yüksek binaların üzerinde yanan, söndükten 
sonra yeniden yanmayacakmış gibi soluklaşan kırmızı 
sinyallere takılıyor. Hayallerimin hayalini kuruyorum. 
Tam o sırada geçen yük kamyonunun gürültüsü ile 
kendime geliyorum…
Özlüyorum…
Kocaman şehrin küçük mutluluklarını özlüyorum…
Yeniden, ellerim cebimde, kulağımda müzikle şehri 
izlemeyi özlüyorum… 
Aynı bankta saatlerce oturup sadece düşlemeyi özlüyo-
rum...
En çok da tuzlu manzaralarda dolaşan ilham perimi 
özlüyorum.

İLHAM PERİSİ

Özgür  Aktaş



Fİ
Kİ
RP

ER
ES
T 

- N
isa

n

20

Bir kez daha anladık, hem de bu sefer tamam 
derken... Oysa her şey yolundaydı; teknoloji, bilim, 
tıp gelişmişti. Kendimizi korumak için ürettiğimiz 
ilaçlarımız, aşılarımız ve hatta nükleer silahlarımız 
bile vardı. Artık olmazdı böyle şeyler felaketler, 
salgınlar... Ama yine oldu. Belki kaç bininci kez tek-
rar. Tekrar ne kadar çaresiz, zayıf, güçsüz olduğunu 
hissetti insanoğlu. Tam da kendi yasalarımızla hem 
doğaya hem insana, kısacası dünyaya hükmettiği-
mizi düşündüğümüz anda. Evlerimiz, arabalarımız, 
uçaklarımız, bunları üreten fabrikalarımız ve iste-
diğimiz gibi yönlendirebildiğimiz ekonomilerimiz 
olduğu halde... İnsanlık bir sınav daha veriyor. Bu 
kez sınavın adı pandemi. Nasıl ki sınav kağıdını 
önümüze alınca çalıştıklarımız da, çalışmadıklarımız 
da şöyle göz gezdirip görmezden geldiklerimiz de 
cevabı verecek kadar olmasa da aklımıza gelir ya 
hani, işte bu sınavda da öyle oldu. Bugün, madem 
evimizde kendimizle baş başa daha çok zaman geçi-

riyoruz biraz düşünelim ne dersiniz? 
     Her birimiz kendi hayat yolculuğumuzda birer 
yolcuyuz. Hedeflerimiz, amaçlarımız, telaşlarımız 
var. Bazen hayatın akışına öyle bir kaptırıyoruz ki 
kendimizi, yol alırken nerelerden geçip nelerle 
karşılaştığımızı görememeye başlıyoruz. Sonra bir 
bakıyoruz, olmayı istediğimiz yerden çok uzaklarda 
bir noktada buluyoruz kendimizi. Eğer hayat dizgin-
leri bizim elimize vermişken doğru yöne yol alamaz-
sak hayat dizginleri eline aldığında kayboluyoruz. 
Bir kez daha gündelik telaşlar içinde kaybolduk 
insanlık olarak. Evlerimiz vardı sahip olmak için çok 
çalıştığımız, itina ile dizayn ettiğimiz, şimdi her birisi 
hapishanemiz olan evlerimiz. Arabalarımız vardı 
hep daha iyisine sahip olmak istediğimiz ve şimdi 
sadece kapımızda duran arabalar. İşlerimiz vardı 
yolunda olan, şimdi kaygıyla izlediğimiz. Ailemiz, 
arkadaşlarımız vardı en zor anlarda yanımızda olan, 
şimdi buluşamadığımız sarılamadığımız, elini tuta-

HAYAT YOLCULUĞU

Engin MUTLU
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madığımız. An’larımız vardı hep ertelediğimiz şimdi 
özlemini çektiğimiz. Beraberce öyle bir etkilendik 
ki, tüm insanların bir bütünün parçası olduğunu 
anladık. Korkunun, ölümün, gözyaşlarının evren-
sel olduğunu anladık. Bir virüs geldi o kadar adil 
davrandı ki insanlığa karşı ne siyah ne beyaz ne sarı 
ne yaşlı ne genç ne zengin ne fakir ne popüler ne 
sıradan ayırt etti ve her yere acıyı eşit olarak paylaş-
tırdı. Yine bu süreçte yeni yeni kahramanlar tanıdık. 
Aslında onlar hep vardı ama biz yeni hatırladık. 
Mesela sağlık görevlileri birkaç ay önce de tehlike 
altındaydılar. O zaman da aynı işi yapıyorlardı. Teda-
vi etmek için türlü hastalıkla mikroplarla mücadele 
ediyor, bazen de hastalanıp en değerli varlığını yani 
hayatlarını kaybediyorlardı. Mesela kolluk kuvvet-
leri yine toplumun huzur ve refahı için hayatımız 
boyunca bir kez bile görmek istemeyeceğimiz arsızı, 
hırsızı, zorbası, kaliyle her gün defalarca mücadele 
edip riske atıyorlardı hayatlarını. Ya da doğduğu-

muz günden bugüne kadar her an yurdun dört bir 
yanında vatan müdafaası yapan, canını hiçe sayan, 
sessizce şehit olan fedakâr mehmetçiğimiz mesela.  
Özetle bizim için, bizim yapmak istemeyeceğimiz 
bazı işleri yapanlar vardı. İhtiyacı hissettiğimizde 
yere göğe sığdıramadığımız, diğer zamanlarda pek 
de hatırlamadığımız... 
     Çok şeyler götürdü bu pandemi, çok şeyler de 
fark ettirdi. Belki daha başındayız ama ümit ediyo-
rum ki her salgın gibi bu da biter. Ancak bir gerçek 
var, sonrasında hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bazı 
şeylere verdiğimiz değer sıralaması değişecek belki 
de. Kim bilir belki de uzuuun zamandır görmezden 
geldiğimiz benliğimizle tanışma fırsatı bile bulabi-
liriz. Daha neler götürür bizden bu virüs bilinmez 
ama umarım mecburiyetten de olsa durmak zorun-
da kalan bedenlerimizi yakalar ruhlarımız ve bu sü-
reçten kendimizi biraz daha tanımış olarak çıkarız.
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GÜNEŞİN HER GÜNÜ
Ne çok sardı etrafımızı hüzünler, hayat telaşı için-
de koştururken bize ‘DUR’ diyen hayat ne demek 
istiyordu. Belki de elimizdekinin kıymetinden 
ziyade elimizde olmayana dert yandığımızdandır bu 
hatırlatma. 

Nedensiz çalışmayan beyinlerimize şimdi nedenler 
verme zamanı, düşünme zamanı değil mi? Zaten biz 
en çok hüzünlüyken düşünmüyor muyuz? Birçok 
şeyi inceden inceye fark etmediklerimizin farkına 
vararak…

Hani diyordu ya Mevlana Celalettin Rumi mısrala-
rında;

‘Dünle beraber gitti cancağızım
Ne kadar söz varsa düne ait

Şimdi yeni şeyler söylemek lazım.’

Ya biz hüzün, düşünmek diyorduk, bu mısralarla 
düne gönderdik ama hepsini değil mi? İşte mesele-
mizde burada başlamıyor mu? Bugünle başlamıyor 
mu? Hüzünle vicdanımızı hatırladık. Düşünerek 
ne kadar değerli ve şanslı olduğumuzun farkında-
lığı sardı benliğimizi ve nedenlerimizle yeni şeyler 
söyleme vakti. Çünkü biliyoruz ki hayallerimiz için, 
umutlarımız için güneş her gün yeniden ve yeniden 
doğuyor.

Meryem ÇAYCI
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Dinçel LAÇİN

Şu hayatta Nil KARAİBRAHİMGİL‘den öğrendiğim ka-
dar hiçbir kitap ya da kişiden öğrenememişimdir. O, 
kendi hayatımı kurgularken sayfalarını tekrar tekrar 
açıp okuduğum biridir. Ders olsaymış keşke Nil Fel-
sefesi diye, okutulsa imiş, bu kadar bodoslamazdık 
hayatın içinde hiçbirimiz, kanaatimce:)
 Her neyse, verdiği bir röportaj ile kalbimden 
vurdu beni yine.
Demiş ki röportajda özetle; “Anne olunca içim 
dışıma çıktı, birazda geç anne olduğum için kendi-
mi tamamen Aziz Arif’e adadım ve KAYBOLDUM, 
sonra fark ettim ki biz annelerin ilk görevi kendimizi 
yeşertmek. Bizim yeşermemiz lazım ki çocuklarımız 
yeşeren bir canlı görsün. Benim annem pasta yapar 
satar, benim annem çalışır, üretir, şarkı söyler, dans 
eder demesi çok önemli. Tabii ki benim annem 
beni sever, bana bakar, beni korur da diyecek ama 
kendimize de bakmamız gerek, değil mi? demiş ve 
ilk iki sene kendini kaybedince bir pedagoga gitmiş 
ve ona şöyle söylemiş; “Ben Serdar’ın eşiyim, Aziz 
Arif’in annesiyim, Onur’un kardeşiyim, annemin 

kızıyım, Türkiye’nin Nil Karaibrahimgil’iyim ama ben 
“NİL’i KAYBETTİM” benim onu bulmam şart.
 Pedagog iyice dinledikten sonra ona şu 
cevabı vermiş; “sizin kendinize ait bir ALANA ihtiya-
cınız var, siz bir ofis tutun”
 Bu öneri Nil’e başta saçma gelmiş. Çünkü 
ona göre kendisi gitarıyla baş başa kalabildiği her 
odada beste yapabilen biriymiş. Ama bir hafta 
sonra kendisini ofis bakarken buluvermiş ve “inan-
mazsınız parkeler döşenip, badana yapılırken şarkı 
yazmaya başladım.” demiş Yani demem o ki kendi-
nize zaman ayırın” ve sonra da röp’ü “Hiç Kimsenin 
Hiçbir Şeyi Olmadığınız, Sadece Kendinize Sarıldığı-
nız Zamanlarınız Olsun” diye bitirmiş. 
 Öyle çok sevdim ki bu cümleyi “kendinize 
sarılmayı unutmayın” diye sizinle de paylaşmak 
istedim zira KENDİ hayatından çıkan herkes illa ki 
kaybolur ve sarılırsak eğer “kendimizle” tekrar tek-
rar buluşuruz.

NİL FELSEFESİ
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Yaklaşık 30 yıldır eğitim camiası içindeyim.
30 yıl içerisinde karşılaştığım ve ders aldığım öğret-
menlerin hemen hepsi aklımda.
Ama hayatımda “ben böyle bir öğretmen görme-
dim” diyebileceğim biri çıkmadı karşıma.
Geçen aya kadar…
Şimdi söyleyebiliyorum.
Ben hayatımda böyle bir öğretmen görmedim.
Gerçekten göremedim. 
Sadece ben değil benimle birlikte ondan ders alan 
hiç kimse, eminim böylesi bir öğretmene daha önce 
hiç tanık olmadı.
Onu betimleyecek olursam sayfalar dolusu yazı 
yazmak zorunda kalabilirim.
Ama özet yapacak olursam bazı cümleleri yan yana 
hizalamayı deneyebilirim.

Hiçbir öğrencisini ayırt etmeyen
Dersine çalışanları çok üzmeyen
Müthiş bir öğretmen geldi ilmin yayıldığı yerden.
Lisan yelpazesi geniş.

Her ülkenin aksanını bilen ve karşılaştığı kişilerle 
iletişim kurmakta oldukça başarılı ve etkili bir yakla-
şım içerisinde olan üst düzey bir öğretmen.
Daha ilk dersten namı tüm dünyaya yayıldı.
Torpilsel durumlara da oldukça karşı.
Zenginmiş, başkanmış, prensmiş hiç kimliğe bakma-
dı.
Dersine hazırlanmayanın cezasını ya hemen kesti ya 
da bir süre beyaz tahta önünde bekletti.

İlk dersi temizlik üzerineydi. 
Su ve sabun nedir? Deyip aynı soruyu yüz kere ce-
vaplamamızı istedi. 
Hepimizin alıcılarını tek bir yöne çevirdi.
Tırnak kontrolü yaptı cetvelle.
Uzun olanları siyaha boyadı.

Daha el yıkamaktan bihaber olduğumuz için ilk 
notunu sıfırdan yana kullandı.
Hepimize online dersler verdi. Aynı anda başımızı 
çevirdiğimiz her ekranda “El nasıl yıkanır?” temalı 

Bir Öğretmen ki…
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videolar izlettirdi.
Çok kızmıştı bize. 
Derse girmeden hepi-
miz hakkında araştırma 
yapmış bütün şeceremizi 
ezber etmişti.
Anne babalarımıza de-
ğer vermediğimizi, aile 
büyüklerimizin kıymetini 
bilmediğimiz için bizlerin 
bu samimiyetsiz tavrına 
katlanamadığını dile geti-
rip ailelerle görüşmemizi 
yasak etti.
Anne, babamızı göremez 
olduk.
Sonra da hiçbir şeyden 
mutlu olamayan.
Dili sürekli şikayet halinde, asık yüzlü memnuniyet-
siz şahısları her yerde görmekten bıktığını söyleyip, 
hepimizi dünya okulundan kovdu.
Herkesi evine gönderdi.
“Kimse kimseyle görüşmeyecek” diye de açık beya-
nat verdi.
Bir süre mesafeli bir yaşam içinde olmanın insan 
hayatı için ne kadar çok gerekli olduğunun altını 
kırmızı kalemle çizdi.  
Dediğini yaptık hemen.
Korktuk göstermediği karanlık yüzünden.
Okuldan uzak günlerde 
Bol bol düşünmemizi istedi.
“Varlık bilincinizi kontrol edin.” 
“Kimsiniz?”

“Bu dünyada neden varsınız?”
“Yaşamın güzelliklerini hak edecek neler yaptınız?” 
“Bunu iyice bir sorgulayın.”
“Sözsüz kompozisyonlar oluşturun.” 
“Düşünme odalarından cevapları bulana kadar 
sokaklarda yürümek yok.”
“Dışarı çıkmak yasak içe doğru yürümek yasal ve 
mecburi” diye durmadan ileti gönderiyor.
Ben de öğretmenimi dinleyip kaç gündür kendi 
mağaramda içe doğru adımlar atıyorum.
Meğerle başlayan sayısız cümle kuruyorum.
Kozasına sıkışan ipek böceği misali kanat takacağım 
günü kurguluyorum.
Ve diyorum ki “Bu nasıl bir öğretmen?
Kimseye benzemeyen,
Yerinde duramayan, herkese ulaşmaya çalışan,

Zor ve katı,
Disiplinli ve kararlı,
Ne istediğini bilen ve karşısındakini değiştirme-
ye programlı.
Öğreten, başkalaştıran, şekil veren. 

Dünya dershanesinde bu zor öğretmenden 
aldığımız hayat bilgisi dersi, 
Biz gerçek BİZİ bulduğumuzda müfredattan 
çıkacak.
Korkup kaçtığımız şeyin, yaptığımız yanlışlıkla-
rın bir bütünlemesi olduğunu, doğruyu bulup 
uygulamaya geçtiğimizde ise kaçacak bir şeyin 
olmadığını anlayacağız. 
Zaman geçecek dersler bitecek. 
Konuyu anladığımızı gören, Korona imzalı 
öğretmen bizi dereceyle mezun edip emekli 
hayatına geçecek.

Tuğba ÇELEBİ
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Sevgi Yüksel

Son zamanlarda aklımız hep dolu. Akıp giden günler 
birbirini kovalarken bomboş geçirdiğimiz zamanlar-
la ilgili endişe duyuyor bazılarımız. Sorumluklarımız, 
telaşlarımız azaldı gitgide. Boş bir günü doldurmak 
için etrafta çok fazla seçenek var. Bazılarımız şuna 
da bakayım, şunu yapayım, bunu da öğreneyim 
diye girişiyor birtakım işlere, bazılarımızsa hiçbir 
şey yapmadan günlerini geçiriyorlar.

 Hayat telaşımız sürüp giderken bizi kalıplaşmış 
başarı yargılarına, daha çok çalışmaya, rekabete 
iten bütün o kargaşayla vedalaşıp yeni bir telaşın 
ortasında bulduk kendimizi. Sizlere diğer herkes 
gibi, “bu bir fırsat”, “çalışın”, “kendinizi geliştirin”, 
“sürekli zorlayın” demeyeceğim. Yapmak istediğini 
yapmanın büyük bir lüks olduğunu, şu an durma-
nın veya anlık duruşların size iyi gelebileceğinden 
bahsetmek istiyorum.

Hızlı yaşam bizleri o kadar yormuş olmalı ki bu 
duruma karşı Hollanda’da ortaya çıkmış bir akım 

var, “Niksen”. Nedir bu niksen? Hiçbir şey yapma-
dan durmak anlamına geliyor. Danca’da “suçluluk 
hissetmeden rahatlama ve hiçbir şey yapmama” 
olarak tanımlanmış. Bütün o hayattaki stresini, 
gürültüyü, olumsuzlukları düşünmeden anı yaşa-
mak anlamına geliyor. Hiçbir şey yapmadan durmak 
bu akımın amacı. Zihni tazelemek, zor zamanlarla 
başa çıkmak için “düşüncesizlik” tercih ediliyor. Bir 
süreliğine hiçbir şey yapmamak, ilerleyen zaman 
için atacağımız adımları daha kuvvetli yapıyor. 
Günün bazı zamanlarında verdiğimiz aralar, geri 
kalan zamanımızı kurtarıyor. Kim bilir belki sadece 
dururken, belki bir müzik dinlerken, belki yürürken, 
belki dans ederken, amaçsızca bir şeylerin peşinde 
giderken kendi niksenini bulabilirsin.

Hayat hareketsiz değildir; dinamiktir, süreklidir. 
Fakat bazen kaygılanmadan, düşünmeyi bırakıp 
durmak gerekir. Güzel bir nefes almayı, kendi nikse-
nimizi bulmayı hak etmedik mi sence de?

BİR FARKINDALIĞIN GÜNCESİ 
DURMAK!
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Tolohan TEMEL

Zor şeyler başarmak büyük işler yapmak değil-
dir. Aslında önemli olan basitleri becerebilmektir 
zannımca. Zira, şöyle bir baktığımızda, görürüz ki 
basit şeyler aslında temel şeylerdir. Yahut insanların 
önemsemediği, ‘’ne de olsa  basit, halledilir” gözü 
ile baktığı şeylerdir. Belki de bu yüzdendir ki içimiz-
de zora karşı bir yönelim, eğilim bulunur. Bunun 
yanında zor işleri başarmak daha tatmin edicidir. 
İnsana kendini daha iyi hissettirir. Halbuki zor iş 
başarmak her zaman doğru işi yapmak anlamına 
gelmez. Daha basit bir söylem ile, kapkacak olma-
dan kuyudan su çıkarılmaz efendim. Ziyan, olur 
israf olur, gereksiz saçma sapan bir şey olur.  
 
O yüzdendir ki her şey sırası ile bir düzen ile ya-
pılmalıdır. Hayattaki bu basit şeyler birbiri ardına 
gelerek büyük mekanizmaları oluştururlar. Zira her 
zor ve büyük mekanizma onlarca, yüzlerce hatta 
binlerce basit parçadan oluşmaktadır. Mekanizma-
dan kastım sadece makinelar değil, bunun içine 
matematik de girer edebiyat da. Demem o ki ego 
tatmin etmek, yahut daha zor şeyi yapmanın işleri 
kolaylaştıracağını düşünmek, basit şeyleri göz ardı 
etmek, sizi bir yere ulaştırmaz, tam aksine yorar. 

Tadınız kaçar, zevkiniz kaybolur. O yüzdendir ki basit 
şeylerden keyif almalı efendim. Sabah kalkınca elini 
yüzünü yıkadıktan sonra şöyle bir temiz hava almak 
mesela, basittir, gününüzün kalitesini artırır. Kalkar 
kalkmaz kendinizi germeye gerek yok.  
 
İnsan zihni de, bedeni de bu minik rahatlamalardan 
keyif alır. Bu keyifler silsilesi bir araya geldiğinde 
de gün içinde yaşam kalitenizi ve performansınızı 
artırır.  
 
İşleri zorlaştırmayınız, güçleştirmeyiniz efendim.  
Keyif alın, bol bol keyif. 
Ne yapıyorsanız, nerde ve nasıl yapıyorsanız yapın,  
Ancak zorlaştırmayın efendim.  
 
Ne kendiniz ne de bir başkası için, zira hayat bazı 
şeyler için hem çok zor hem de çok basittir, bunun 
yanında çok uzun ve kısa, adaletli ve adaletsiz oldu-
ğu gerçekleri de var ancak bunların her biri ayrı ayrı 
uzun yazılar konusu.  
 
Sağlıcakla kalın, evde kalın, işleri zorlaştırmayın 
 
Sevgiler...

ZORLAŞTIRMAYINIZ
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Eminim birçok kişi bu başlık altında mutlaka yazı 
yazacak ‘kolera günlerinde aşk’ kitabı ve filmine 
ithafen. Hatta itiraf edeyim ben de yayınlatmak is-
tediğim öykü kitabımda bu isimle sıra dışı ve kurgu 
bir aşkı anlatmayı düşünüyordum. Oysa birçok kişi 
Corona günlerinde ayrılık yaşıyor filmlere ve mut-
luluk dileklerine inat. Kimileri karantina yüzün-
den aynı evde daha fazla vakit geçirmek zorunda 
kalmaktan dolayı aslında birbirlerini ne kadar az 
tanıdıklarını ve ne kadar az birlikte olmak iste-
diklerini fark etmekten kimileri de yine karantina 
yüzünden dakikalar günler hatta kilometreler kadar 
ayrı kalmak zorunda olup bir sabah da birlikte 
uyanabilmek arzusu içinde birbirlerinden soğuyup 
ayrılmaktalar. Birçok ülkede boşanma talepleri 
artmış. Karantinanın kalktığı ülkelerde ise evlenme 
talepleri. Üstelik şu an hem boşanmak hem ev-
lenmek yani düğün dernek-kalabalık-hepsi yasak. 
Kadere bir süre daha boyun eğmek zorunda aşklar, 
salgın bitene kadar.
         Benim bahsetmek istediğimse başka türlü bir 
aşk. Karantinanın büyüttüğü yücelttiği başka bir 
bağlılık, bağımlılık hali. Hazır önümüz de anneler 
günüyken ve mayısın ikinci pazarında çıkma yasağı 
olmamasını dileyerek, daha ötesine yolun olmadığı 
bir aşkı dillendirmek istedim, annelik. Beş buçuk 
yıllık bir anne ve otuz beş buçuk yıllık bir evlat 
dilinden.
         Salgın dünyada yayılmaya başlayalı üç ay,  
Türkiye’de ilk vaka görüleli birkaç gün olmuştu. 

Okullar kapatıldı, işyerlerine kısıtlamalar getirildi. 
Metropolün korkutan kalabalığı beni memleketime 
itti, hem de yaşı, hastalıkları gereği risk grubunda 
olan anneme. Aldım oğlumu bir cuma, sabahı attım 
arabaya, sekiz saatlik araba kullanma rekoruyla 
dayandık Ege’deki annemin kapısına. Haberi yok 
sürpriz yapacağız. Tabi annem şokta, bizi karşısın-
da görünce. Mart ayı memlekette olmamız akıl alır 
durum değil. Ve küçük yerler bu tarz durumlar-
dan genelde daha az ve daha geç etkilenir. Herkes 
sokaklarda. Kimse marketlere saldırmamış. Kolon-
ya stoklamalar başlasa da fahiş fiyatlar yok, kötü 
niyetler de henüz. Bizde de, kendimizi bu iyi niyetli 
cennete atmanın hafifliği, yerleştiriyoruz kolonyay-
la sildiğimiz eşyalarımızı eve.
Egeli olanlar bilir, yol kenarındaki otlar bile koparı-
lıp pişirilir buralarda. Ertesi gün başladık gezmeye, 
yenecek ot toplamaya. Ama papatyalar gözümüzü 
kamaştırmıyor değildi bembeyaz parlaklıklarıyla. 
Şairin dediği gibi bahar gelmişti memleketimin 
dağlarına ve de ovalarına. Mis gibi kokusu, renkle-
ri, tadı… Sanki buralara girememişti zalim virüs. 
Sanki izole gibiydi ülkeden ve de dünyadan. Yani 
en azından şimdilik. Sonra ekranlarda seksen bir 
il gibi burada da vaka sayıları, açılan sandık sayısı 
gibi akacaktı ama şimdilik hava bahardı.
           Güneş alma, ot toplama, ev için alışveriş faslı 
daha yeni başlamışken benim de bedenimde bazı 
hastalık belirtileri baş gösterdi. Hiç ateşim çık-
mamasına rağmen kas eklem ağrısı, öksürük beni 

CORONA GÜNLERİNDE AŞK
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Perihan AKTAN

çökertmişti. Aile hekiminin verdiği yetkiye daya-
narak on dört gün evde kendimi izole etmeliydim. 
Bir anne ve bir evlat sahibi olarak ben, nasıl onlar-
la ilgilenmeden bu kurala uyabilecektim? Aldım 
ilaçlarımı kitaplarımı kapattım kendimi bir odaya. 
Ve işte dünyadaki belki de tek gerçek aşk, karşılık 
beklemeden geliveren aşk göstergeleri de böylece 
gün yüzüne çıkacaktı. 

Annelik aslında tüm hayvanlarda yumurta üreten 
ya da yavru doğuran bireylere verildiği halde, bizim 
gibi gelişmiş canlılarda hormonlar annelik içgüdüsü 
dediğimiz bir etki sağlar. Hem de daha yeni 
hamile kalmışken. Ve bazı hayvanlar sadece 
yavrusu uçana kadar, ayağa kalkana ka-
dar ya da sütten kesilene kadar on-
lara bakarken biz sanki ölene 
kadar bakmaya ant içmişiz-
dir. İyi günde kötü günde 
diye söz verenler eşler 
değil, yalnızca ana-ev-
lattır aslında. Ve yine 
bir kötü günümde 
annem yanımdadır. 
Güya ben ona baka-
caktım, güya hastalıklı 
biri yanına gelmesin 
diye uğraşacaktım ama 
belki de, şimdi kendim 
virüsü davetsiz misafir 
olarak ona taşımıştım, 
bilmiyorum. Bildiğim 
şeyse ne kendi ba-
kımım, ne evla-
dımın bakımı ne 
de sevgi ihtiyacı 
bakımından gö-
züm arkada de-
ğildi. Her sabah 
kahvaltım, meyve 
meyve suyum, akşam ye-
meğim önümde oldu. İş-
tahtan kesilmemem lazım-
dı evet ama ben kilo bile 
almıştım. Öksürsem içi 
parçalandı, üzülsem 
o da yandı. Ve bir gün 
dayanamayıp ağlamaya 
da başladım ‘anne sakın has-
ta olma’ diye. Onun bu sıkıntıları çekecek olması 
bir yana, benim bunlara sebep olacak olmam beni 
iyice kahrederdi. Benim beş buçukluk evlada verdi-

ğim günlük sözler gibi ‘tamam kızım hasta olmaya-
cağım, söz. Sen yeter ki ağlama ‘ dedi. Beni kandırdı, 
umarım virüs de kanmıştır.
               Karantinaya çok düzenli olmasa da uyma-
ya çalıştım. Evin ihtiyaçları için ara ara çıkmam ge-
rekti ya da psikolojimin bozulmaması için. Ama en 
önemlisi anneanne sevgisinden mahrum olmasa da 
anneye ve ilgiye muhtaç yavrumun ihtiyaçları için 
bozmuştum kuralları. Yine de onlara mikrop taşıma-
yacak şekilde. Ağrılardan kıvranırken ‘hadi satranç 
oynayalım’ diyen güzel yüzü kıramazdım. Kıvransam 

da ona mat olmak en güzel tedaviydi. Yakın-
dan ve de uzaktan eğitim de devam 

etmeliydi ilk okula hazırlanan parlak 
gelecekler için.
              Şimdi salgın haddini aştı. 
Kısa süreli çıkma yasakları, yaş kısıt-

lamaları, maske eldiven zorunlu-
luğu, sosyal mesafe falan hala 

geçerli. Ölüm sayılarıysa 
yalnızca ülkemizde binleri 

geçti, dünyada yüzbinler. 
Vaka sayısı milyon üze-
rinde. Değişecek biliyo-
ruz, bu durumu azalta-

rak bırakacağız. Hiçbir 
şey eskisi gibi olmayacak 

olsa da bazı rutinlere geri 
dönebileceğiz, dönmeliyiz. Ar-

kadaşımızla deniz kenarında bir 
bardak çay hayali, sevdiğimize yeniden 

dokunabilme hayali, okullarımıza, tahta başına 
yeniden dönebilme hayali, umarım en tezinden 

gerçek olacak. Değişmeyecek tek şey ise annelik 
aşkı. Son nefeste bile olsa evladın için umut taşı-

ma ve gülebilme dürtüsü. Tüm annelerin yüzü 
gülsün, acıları bitsin diye dilemek ütopik bili-
yorum. Bu salgın olmasa nice evlatlar götüren 
ve anneleri yakan sebepler vardı bu dünyada. 
Sigara, açlık, kazalar, kanser… Mesela dünya 
iyisi bir insan Kazım Koyuncu. Onun anne-

si… On beş yıl önce kanserden yitip giden 
oğlunun acısını bu salgınla unutmuş mu-

dur? Sanmam. Ya da virüsten etkilenen 
hastaya müdahale etiği için bir aydır 
evladına sarılamayan doktor anne. Ge-

çecek mi o içinin yandığı günler? O aşk, 
o yangın, o içgüdü yalnızca mayıs pazarla-

rının anneler gününde değil, canlılık devam 
ettikçe var olacak yine yakacak, yine güldürecek 

yine doğurtacaktır. Hayatta bitmeyecek olan tek aşk 
kesinlikle annenin evladına aşkı olacaktır.
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Yüreğin coşar bazen, bıraksan yırtacak deli dalgaların gökyüzünü
Bazen de ölü bir deniz, efsanedir artık dalga dalga saçların
Ya bir uğultu gibidir sesin hiç dinmeyecek bir rüzgar
Ya da ürküten bir sessizlik sanki karantinada bir şehir
Bir bahçesindir bu şehirde içinde hayalleri özgür çocuklar
Ya da bütün zihnin kara bir tahta
Hele ellerin bazen bereketli bir yağmur
Bazen de yakar güneş avuçlarını, çorak bir toprak
Yürürsün yürüsün varamazsın ne bir insana ne de bir fikre
Dergah olursun bazen fikirler zaten sende yol zaten sensin
Ne de olsa insansın
Ve hayat bir düz bir tepe….

Çilem KILIÇ



 
Reklam vermek ister misiniz?

2017’den itibaren faaliyetlerimize başladığımız zamandan bu yana geçen sürede bir çok gö-
nüllü 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 kay-
nağına 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...



     

Gidilen okul sayısı: 28
Götürülen kitap sayısı: 10175
Toplanan kitap sayısı: 12117        

Kasım 2017’ de üniversite 
öğrencileri tarafından 
başlatılan köy okullarına 
kütüphane kurma projesi 
bugün itibariyle 25 okula 
ulaşmıştır. İncelemek için 
sosyal medya hesaplarını 
ziyaret edebilirsiniz.
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Osman UZUNMEHMETOĞLU 2019 - Kasım



Barış YÜKSEL



2019 - Temmuz



Yahya KEMAL

Oğuz ATAY

Stefan Zweig

Nazım HİKMET

Gülümseyeceksin,bekleyeveksin ve hiçbir zaman 
ümide kapılmayacaksın.

Birisi tarafından sevildiğini hissetmek dünyayı 
daha da güzel kılıyordu. 

Değmiyor bazen uğruna yorulduklarımız.

Yer kalmadı beynimda hayale.


