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                                                    Gençliğe Hitabe
“Ey Türk gençliği!
 
Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.
 
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. 
İstikbalde dahi, seni, bu hazineden, mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî, bedhahların 
olacaktır.
Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde 
bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin!
Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kas-
tedecek 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 cum-
huriyetini kurtarmaktır!
Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asîl kanda, mevcuttur!

   Mustafa Kemal Atatürk
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‘’Gerçek olan şey sadece gerçek olmadığını düşündüğümüz şeyin zıttıdır.’’ 
-Hiç kimse

Böyle sözlere son zamanlarda çokça rastlar olduk. Herkes felsefeci herkes 
şair ve yazar oldu. Sanatçı ilan edenler var kendilerini. Beğenilme arzu-
sundan dolayı mı yoksa ilgi noksanlığından mı bilinmez ancak ortada bir 
sorun olduğu bence bariz. Tabii buna bir sorun demek ne kadar doğru bile-
mesem de bu konuya bakış açım bu yönde. 

 Bu problem beraberinde kalitesiz şiir, roman, inceleme ve müziği de 
beraberinde getiriyor. Aranızda sevenler belki vardır, internette herkes ya-
zar olmuş durumda. Saçma sapan yüzlerce binlerce kitap edebiyattan yok-
sun bir şekilde halka arz ediliyor. Maalesef gençlerimizin hepsi aynı bilinç 
düzeyinde olmadığı için de kimileri çok popüler oluyor hatta filmleri dahi 
çekiliyor. Yanlış anlamayın zevklere saygım sonsuz. Ancak bu bir zevk de-
ğil. Bu terör. Edebiyat, felsefe ve sanat terörü.

 İkinci bir neden ise 21. yüzyılın sağlamış olduğu üst düzel küreselleş-
me ve gelişmiş sanayi elbette. Zira eskiye dönüp baktığınızda kalitesiz eser 
bulmanın zor olduğunu göreceksiniz. Çünkü insanların daha önemli işleri 
vardı ve sadece bu işe merak salanlar gerçekten sanat icra etmek isteyen ke-
sim uğraşırdı. Şimdi herhangi bir kitapçıdan ya da kütüphaneden bir kitap 
alacağınız vakit saatlerinizi vermeniz gerekiyor. Çünkü dediğim gibi artık 
herkes yazar, şair, filozof ve hatta sanatçı. 

       21. yüzyılın getirmiş olduğu bir diğer etken ise erişilebilirlik. Bu etken 
sayesinde herkes istediği şeye o kadar çabuk erişiyor ki canları sıkılıyor diye 
düşünmekteyim. Yoksa böylesi komik ve acınası şeyler can sıkıntısından 
başka neyin eseri olabilir?(!) 

Düzengeç
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Üst paragrafta sormuş olduğum sorunun cevabı henüz geldi aklıma. Para 
tabi ki. Para kazanma dürtüsü. Günümüzde bu eylem bir dürtü haline geldi 
nedense. İnsanlar hiçbir şeyi zevk için yapmaz oldu. Bir iş yapıyorsam bir 
şey kazanmalıyım diyor adeta herkes. Beklenen karşılık ise sadece para değil. 
Kimi şan şöhret istiyor, kimi kabul görmek, kabul edilmek istiyor ya da fark-
lı bir yanım olsun arayışında. Bunu yanlış anlamayın. Doğru, herkes yaptığı 
işin karşılığını bekler ancak konu edebiyatsa, sanatsa hatta felsefeyse naçiza-
ne görüşüm bunun zevk meselesi olduğundan yanadır.

 Uzun lafın kısası varlık içinde yokluk içindeyiz. Her yer kitap her yer 
müzik ile dolu edebiyat ve felsefe her yerde. Sorun ise, içlerinin boş olması. 
Bilirsiniz bazı şeyler az iken değerlidir. Az iken daha kıymetli ve kalitelidir 
hatta. Geçmişe bağlı kalmayı hiç sevmem. Geçmişin tek önemli yanı ders 
almak benim fikrimce. Şu günlerde ise özlem duyuyorum. 

 Yazımı, özeleştiriyi yaparak kapıyorum. ‘’Ben bu eleştiriyi yazacak kadar 
donanımlı mıyım acaba?’’ Bilmiyorum. Eleştiri mi ondan bile emin değilim. 
Ancak bu, içinde olmuş olduğumuz durumun şahsımca yorumudur, şahsı-
mın hissettikleridir. Hissetmeden yazmayınız. 

Sevgilerle.

Tolohan TEMEL

Yoksa böylesi komik ve 
acınası şeyler can sıkın-
tısından başka neyin 
eseri olabilir?
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Kadın olmaz çok zor. Özellikle Türkiye’ de çok daha zor. Düşüncelerini 
özgürce söylersin suç, içinden geldiği gibi giymek istersin suç, gülersin 
suç, gece dışarı çıkarsın suç, suç suç her şey suç!

Kadınlar çiçektir, kadınlar savunmasızdır, kadınlar korunmaya muhtaç-
tır, kadınlar şudur, kadınlar budur...

Kadınlar kadındır bunu aklınıza sokabilseniz yeter. Kimseye ihtiyacı 
olmadan da hayatını en iyi şekilde sürdürebilir, kimsenin korumasına 
gerek duymaz. Sen ona zarar verme yeter!

Kadın tacizleri, tecavüzleri, cinayetleri... Asla bir yaptırım uygulanmıyor 
ve maalesef her gün lanetlediğimiz bir daha yaşanmasını istemediğimiz 
olaylar katlanarak çoğalıyor. Peki neden? Hakkını aramak için mahke-
meye başvuruyorsun ama hiçbir sonuç alamıyorsun. Hatta “o işten bir 
şey çıkmaz” gibi aşağılık yorumlarla karşılaşıyorsun. Adalet sosyal med-
yada aranıyor artık. Ne üzücü değil mi? Kime, neye nasıl güveneceğiz 
biz? Her an her yerde başına bir şey gelebilir. Bu korku ile yaşamayı öğ-
renirsin. Sesini çıkarmak istersin kabuğunu kırıp meydan okurcasına ya-
şamak istersin. Biri gelir ve bunun mümkün olamayacağını yüzüne tokat 
gibi vurarak acı acı öğretir sana.

Adalet herkes için eşit uygulansın yeter yalnızca güçlünün yanında ol-
maktan vazgeçsin. Kadın, erkek, çocuk ayırımı yapılmaksızın uygulan-
sın! 

Giyimine, kuşamına, cinnetine, pişmanlığına bakılmaksızın uygulansın!

KADIN
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Keşke herkesin derdi önce insan olabilmek olsa. İşte o zaman kadınlar 
için de çocuklar için de toplum için de hayat biraz olsun yaşanabilecek 
bir yer olur aslında.

“Keşke herkesin derdi önce insan olabilmek olsa. ”

Fotoğraf koymak istemedik!

Derya CORUK
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Bazı ergin kelebeklerin ömrü 1-2 aya kadar varabilir. 
Ömürlerinde birkaç mevsim yaşayabilenler, kış uykusuna 
yatabilir veya daha sıcak bölgelere göç edebilir.

Kelebeklerin ömrü bir gündür.

Bu söylenti tabii ki doğru değil. Yer altı solucanları ikiye 
kesildiğinde iki farklı solucan haline gelmiyor.
Sadece ağız kısmı beslenmeye devam ederken, kuyruk 
kısmı bir süre canlı kalabiliyor.

Solucanlar ikiye kesildiğinde iki farklı solucan haline 
gelir.

Yıllarca kedi ve köpeklerin renkleri ayırt edemedikleri 
söyleniyordu. Ancak bu düşünce tabii ki yanlış. Çünkü 
kedi ve köpekler aslında renkleri bizim zannettiğimiz-
den daha iyi görürler.

Kediler ve köpekler renk körüdür.

3-

1-

4-

2-

Boğaların kırmızı renge sinirlenmesi efsaneden başka bir şey değil! 
Yıllardır matadorlar boğaları hareketlendirmek için kırmızı renkte bir 
pelerin kullanıyor. Ancak bu pelerinin kırmızı, gri ya da başka bir renk-
te olması boğalar için bir anlam ifade etmiyor.

Boğalar kırmızıyı görünce sinirlenir.

Doğru Bilinen Yanlışlar
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Yıllardan beri bir gelenek haline gelen bebek tuzlamak, 
doğru bilinen en büyük yanlıştır. “Bebeği ıslatıp tuzlu bir 
şekilde bekletmek ya da tuzlu suyla yıkamak, ileride teri-
nin kokmamasını engeller” görüşü tamamen yanlış oldu-
ğu gibi oldukça da zararlı. Yeni doğan bebeğin vücuduna 
temas eden yoğun tuz, sıva kaybına neden olur. Ayrıca 
hassas olan bebek cildinin tuzu emmesi, çeşitli cilt sorun-
larına da neden olabilir. Bunun için bu uygulamadan uzak 
durmanızda yarar var.

Bebeği Tuzlarsak Ter Kokmaz.

Diğer söylentiler gibi bu söylenti de yanlış.
Çünkü deve kuşları kendilerini tehditte hissettiklerinde ka-
falarını kuma gömmek yerine ölü taklidi yapıyorlar.

6-

5-

Deve kuşları saklanmak istediklerinde başını kuma 
gömerler.

Merve ŞAHİN
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İnsanın bazen bir şeyi oluyor da 
Bir seni olmuyor.
Bir yeri eksik kalıyor da içinde 
Bir yeri dolmuyor.
Aklım hayallerime senden başkasını almıyor.
Olmayınca olmuyor işte.

Yağmurlar yağıyor, mevsimler değişiyor
Hayat gözyaşlarım gibi akıp gidiyor
Sen bana gülmeyince olmuyor işte
Olmayınca olmuyor.

Kirpiklerimde savaşıyor oysa yaşlar
Dışarıda bana inat kara kışlar
İçim gülüşünle ısınamıyor ya
İşte o an bir şeyim oluyor da
bir senim olmuyor
Olmayınca olmuyor işte.

Olmuyor

Yonca AKTAY



Fotoğraflar

Osman UZUNMEHMETOĞLU
Doğanın Sonsuzluğu-2017-Temmuz
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Gelecek sayıda senin çektiğin fotoğraf yayınlansın 
istiyorsan, bizimle mail yoluyla iletişime geçebilir-
sin.

fikirperestdergi@gmail.com
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Cahildim dünyanın rengine kandım. Ne güzel demiş Neşet ERTAŞ 
değil mi?  Her türkünün bir hikayesinin olması mı acaba bu kadar 
derinden etkiliyor bizi? Yoksa başka bir şey mi var bu türkülerde?

Yeniden merhaba sevgili yalnızlar. Bu sayıda türkülerimize, Anado-
lu’ nun yaşanmışlıklarına değinmek istedim. Ayrı seviyorum galiba 
türküleri ve hikayelerini. Yaşanmışlıkları seviyorum sanırım. Dra-
ma Köprüsü’ ndeki Hasan’ ı seviyorum mesela ya da Gesi’ nin Bağ-
ları’ nı gezmek istiyorum her dinlediğimde. 

Bazen de cümlelerde takılı kalıyorum. Mesela düşünüyorum Musa 
EROĞLU’ nun “Ayrılıktan zor belleme ölümü, görmeyince sezilmi-
yor Mihriban” deyişini sonra kulağımda farklı türküler ve dizeler 
duyuluyor. “ Aşk kağıda yazılmıyor Mihriban”, “Mezar taşlarını Ha-
san, koyun mu sandın bre Hasan”, “Etrafımda bahar çiçek, dallarım 
yaprak döküyor.”

Karakoç’un adını Mihriban koyduğu ölümsüz aşkı bugün bir sürü 
insanın defalarca dinlediği Mihriban olarak çıktı karşımıza. Belki 
de imkansız aşk olduğu için bu kadar fazla etkiledi bu türkü bizi 
kim bilir? 

Bildiğimiz şeyse acıları anlatıyordu türküler bize, işte bu yüzdendir 
ki her canımız yandığında koşuyorduk onlara son sürat. O yüzden 
her yorulduğumuz gece ilk imdadımıza koşan oluyordu türküler. 
Şimdide gidip bir türkü daha dinleyelim ne dersin?



                                                

“Karakoç’un adını Mihriban koyduğu ölümsüz aşkı bugün bir 

sürü insanın defalarca dinlediği Mihriban olarak çıktı karşımıza.”
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İyi bak kendine... Sevgiyle kal... Bir daha görüşmek dileğiyle...

Mehmet Akif YARDIM
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Kaybolmuşum gözlerinde
Bir süredir bulamıyorum kendimi
Sanki içime işlemiş gülüşün
Sevgiyle donatmışsın her yerimi

Lambanın içindeki titrek alev gibiyim 
Tir tir titriyorum görünce
Kalbindeki mücevheri
Saçlarından akıyor sanki sevginin her seli

Bırakıyorum artık kendimi 
İçim içten düşmüş kalbim yorgun
Şimşekler çakıyor sanki her yerde
Ufuktan görünen bir parıltı var

Zorlukların içinden akıp ulaşmak istiyorum 
Sadece seni ve beni düşünüyorum 
İçimde hissediyorum sözlerinin her zerresini 
Bırakıyorum artık sana her şeyimi

Güçlüklerin içinde bir ışık görüyorum
Ne kadar zor olsada kavuşmak
Adım adım yaklaşıyorum
Kalbinin her zerresine dokunmak istiyorum artık

Yüzün bir umut ışığı 
Umutsuzluğu unutturacak derecede
Gülüşün ki ömür uzatıcı 
Ölen insanı yaşatacak derecede
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Karanlıkta bulunan ışık yüzüne işlemiş
Parıl parıl parlıyorsun
Kalbindeki ışık bana işlemiş 
Sevgisizliğimi sever gibi

Son satırlarıma geliyorum artık
Gecenin sessizliğine bıraktım kendimi
Sessizliğin içinde bulunan sadece sen
Kaybolmak istiyorum oralarda kimse çıkarmasın

Bir sen var artık kalbimden içeri
Bir ben olmak isterim kalbinde
Sen ve senden içeri
Bırakalım her şeyi biz ve bizden içeri

Son kıtadayım bitirmek istemiyorum aslında
Sabaha kadar dökmek istiyorum içimi 
Simanı düşünüyorum 
Kalbim atıyor hızlı hızlı
Seninde hzılıca atıyor mudur ben aklına geldiğimde 
Sensinsizik benim için zor düşünce

Furkan KUZUOĞLU
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Dostuz sanıyordum, 
Birlikte güler, birlikte ağlarız 
Gerekirse sıradağları birlikte aşarız 
Derdin ile dertlenip ölüme atlarız 
Daima tek bilek oluruz sanıyordum 

Dostluk sizde yalan kardeşim
Kapısını çaldığınız anda saadetin
Elbet sonu gelecek renkli günlerin
O an içinde bir bir boğulun kasvetin

Koşarsınız sanıyordum türlü cefama
Ama sen aldanıp düşmüşsün sefana
Bilakis kendi cefanı yüklerdin sefama
Yok bir dostun artık kendi cefanda 

Mağlubiyetin en büyüğü sizin ki
Ağlayacak omzunuz kalmadı belli ki
Sokaklar dar gelecek artık semtinin
Yolda bırakanlar daima sersefil

İnsanlarda hep bir serzeniş
Dostun sahtesi olmaz kim demiş
Kim ihanet ettiyse kadim dostuna
İki yakası bir araya asla gelmesin

Abdulkadir ÜRKMEZ
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Fotoğraf koymak istemedik!

Kendimiz

İmkanlarımın sınırındayım
Yolun henüz başında
Bekliyorum, açık pencerelerde
Batmayan güneşte ben varım
Umudun kaybolduğu dizelerde
Sabahlara kadar gelmeyen uykularda 
Tamamlanıyorum yok oluşumla
Geceler meskenim,
Yürekleri dağlayan ayrılık türküleriyim 
Bir parça yokluğum yokluğunla
Ne kadar kalabalığım yalnızlığımla 
Kelimeler bana yabancı
Ruhum bedenime ağır
Suskunluğum baş tacı
İç sesim yükseliyor birden
Bağır, bağır, bağır
Kulaklarımdan âşinayım
Kendiliğime 
Ben olsaydım yok olan
Durdurdum elbet ama 
Kendiliğime söz geçmiyor.

Kadir DEMİR
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Ne güzel demiş ozan “ Sen ne güzel bulursun gezsen Anadolu’yu “. Tarihi, kültürü, 
izleri, özleri ile bir başkadır Anadolu. Bir de en önemlisi topraklarının üzerinde 
yaşanan o aşk hikayeleri yok mu? İnsanı bir başka mest ediyor güzel Anadolum. 
Kerem ile Aslı’sı, Tahir ile Zühre’si, Leyla ile Mecnun’u, Ferhat ile Şirin’i ve daha 
niceleri... İşte o nicelerinin arasında öylesi var ki o toprakların üzerinde gönüle 
düşen yangınlardan en büyüğü belki de. Bu yangın Senem ile Yazıcı oğlu Osman 
Ağa’nın yangınıdır.

Gökçe gelinler ve koç yiğitlerden kurulu yörük kervanı, aşmak bilinmez Binboğa 
dağlarını aşarak Tanır yaylasının önünden bir kızıl ip gibi geçmişlerdir. Günlerdir 
yorulan aşiret mensupları bunalmışlardı. Ama yol bitmiş sınırın hemen yanın-
daki Yapalak köyü görünmüştü. Yorulan aşiret mensupları bu sınırda konaklama 
yapma gereği duymuş ve atından inen bir yaşlı yörük beyinin “ Konak yerimiz 
burasıdır. Tez atlar bağlana, denkler çözüle, tez elden çadırlar kurula, Allah hayıra 
getire “ sözleriyle atlarından inip konaklamaya başlamışlardır. Tez elden çadırlar 
kurulmuş, atlar, koyunlar, kuzular çayıra salınmış ve aşiret mensupları dinlenme-
ye başlamışlardır.

Ertesi sabah yörüklerin geldiğini duyan yerli halk onları ziyarete geldi. Adettendir 
bölge halkı bir kaç aylığına gelen yörüklere hoşgeldin eder çeşitli ikramlarda bu-
lunurlardı. Bu hoşgeldini etmekte bölgenin ağasına düşerdi. Öyle de oldu Tanır ‘ın 
şanlı beyi yanına kadınını ve bölge büyüklerini de aldı başlarına da oğlu Osman’ı 
koyarak misafirlerine hoşgeldin etmeye gönderdi. Yörükler hürmetle karşıladılar 
gelenleri. Koşup ağaya haber verdiler.  Çadırdan ak saçlı ve ak sakallı bir yaşlı ve 
ahu gözlü bir Senem çıktı. Senem çıkar çıkmaz at üzerinde duran yeşil gözlü Os-
man’ı gördü. İşte Senem ile Osman’ın hikayesi de burada başladı. Birbirlerini görür 
görmez tutulan bu iki genç akşama kadar kalınan yaylada bir saniye dahi gözlerini 
birbirinden ayırmadı. İşte diyordu Senem kendimi kollarına teslim edebileceğim , 
erkeğim diyebileceğim çınar gibi bir yiğit . İşte diyordu Osman da baba evine gö-
türüp, birlikte yaşlanacağım bir ahu. Bölge halkı yörüklerin arasından ayrıldığında 
Osman’dan da Senem’den de bir parça ayrılmıştı sanki. Birbirlerine o denli tutulan 
bu iki genç bir yıl boyunca ay ışığının altında gizlice buluştular ve bu tutulma her 
buluştukları zaman daha da arttı. Daha çok sevdiler, daha çok bağlandılar birbir-
lerine. Ancak onlar da farkındaydı ki imkansız aşktı bu. Çünkü töreler gereği oba 
dışına kız verilmez. Töreler gereği de bir yörük kızı eve gelin gelmezdi. Düşündü 
taşındı Osman kaçalım dedi Yörük kızına. 
 

Aşan Bilir Karlı Dağın Ardını
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Olmaz dedi Yörük kızı. Ben bu aşktan kahırdan ölürüm de babamın başını yere 
yıkmam dedi. Başka çare yoktu Osman için kaideler yıkılacak Yörük beyine dünür 
kafilesi gidilecekti. Yazıcı Ağa’nın tek oğlu olan Osman uzun uğraşlar sonucu bü-
yüklerini ikna etti ve hediyelerle, altınlarla dolu dünür kafilesi yola çıktı. Senem’inde 
Osman’ın da içini bir umut kapladı. Kafile Allah’ın emriyle dedi Yörük ağası da Allah 
yazdıysa biz ne edek lakin obamızın kanunları vardır, ihtiyarlarımıza soralım bize iki 
gün izin verin düşünelim dedi. İsteriz ki kızımız böyle bir beyin gelini ola ama töre-
ler dediler. 

Umut içinde döndü dünür kafilesi ama yörük beyinin içine de bir kurt düştü, ölür de 
törelerinden vazgeçemezdi ancak bölgenin de en güçlü adamı dünür gelmişti ver-
mezlerse obayı basar kaçırırlardı kızı. Onlar basmadan biz kaçalım dediler ve o gü-
nün akşamında tüm çadırlar söküldü ve kervan hazırlandı. Senem’in içi kan ağlıyor-
du. Bir ölüden farksızdı. Ertesi gün Tanır’lılar boş buldular yaylayı. Osman’ın içine 
adeta hançer yemiş gibi bir yara düştü . Her yere haberler salındı , sözcüler gönderil-
di . Aylar , yıllar sürdü bu arayış ancak Senem’den bir haber alınamadı . 

Tanır Köyü



Yıllar geçti aradan yandı yıkıldı Osman tek bir haber alamadı sevdiğinden . 
Talihi her gün biraz daha karardı .  Günler yel gibi geçti ama onun içinde ki 
yangın geçmedi .

Sonra bir yaz günü evinin önünde oturup çocuklarıyla oynarken ; köyün çer-
çicisi bir ermeni geldi. Ağam! dedi. Ağam öyle bir haberim var ki desem yıkı-
lır mısın sevinir misin bilmem. Eski bir yaraya tuz atarım dedi çerçici. Anlat 
dedi yazıcıoğlu haberin hayırlıysa tarla veririm değilse çek git.

Kozanda mal satarken gözlerinin feri sönmüş, ak saçlı bir ihtiyar geldi. Oğul 
dedi nerelisin. Tanırlıyım ana dedim. Osman ağayı bilir misin dedi. İnsan hiç 
köyünün ağasını bilmez mi dedim. Kuşağındaki bir çıkını çıkarttı ve bu lapa-
tanı elime verdi. Osman ağaya söyle Senem ananın selamı var. Yüreği yüreğiy-
le birdir, kimseye yar olmamıştır. Bir yayla kızı gibi sevmiş bir yayla kızı sadık 
kalmıştır de. Ama gayrı her şey geçti, gelip aramaya arayıp sormaya de. Selam 
yerde kalmazmış ağam, gayrı sen bilirsin dedi ermeni çerçici . 
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Aşan bilir karlı dağın ardını
Çeken bilir ayrılığın derdini
Bülbül kaça aldın gülün nargını
Gül alıp satmanın zamanı değil

Selvinin dalları boyundan uzun
Yavrular gözüme bir salkım üzüm
Ölmeden o yari görürse gözüm
Koyun kuzu kurban olur o zaman

Yaprak gazel olmuş durmuyor dalda
Vefasız güzelden bize ne fayda
Bu ay da olmazsa gelecek ayda
Ölürüm vazgeçmem sevdiğim senden

Evren Can ÇELİK

Ağanın içinde yetmiş yılın koru yeniden canlandı. Çerçiciye tarlalar, altınlar 
verdi. At hazırlattı yanında iki adamıyla Kozan’a yola çıktı. 

Osman Ağa Senemle buluştu mu bilinmez ancak Tanır’ da , Toroslar’ da , Av-
şar ellerinde ne zaman bir düğün kurulsa ; önce Osman Ağa’nın aldığı haber 
sonrası söylediği türküyü söyler kadınlar erkekler. 
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Yalnızlık değil canımı sıkan yalnızken kalabalıklar içinde yalnızlaşamamak. Hem 
bizim yalnızlığımız istekler doğrultusunda istenilen bir yalnızlık. Bundan yakın-
mak anlamsız. Bütün bencilliğimle bir inzivanın hasretini duyuyorum. Herkesten 
her şeyden insana dair tüm kalıplardan, yalanlardan hatta kendi insanlığımdan 
bile uzakta bir kimsesizlik içinde. Zaman durağanlaşıp işlevini yitirmeli zaman 
bekleyenler ve beklenenler içindir. Beklenmemeli, hatırlanmamalı, unutulmalı-
yım.

       İstemediğim uzak kaldığım bir hal aldı yaşamak. Yaşamaktan öte bir direnme 
yeryüzüne bir katlanış. Hiç varolmamalıydım, bilmemeliydim tüm bunları. Ta-
nınmamalıydım. Artık yok oluşa özlemim çünkü özlemini duyduğum yalnızlığın 
varlığı bir yok oluşun ardına gizli.

Felsefe Taşı

Levent SARICİVAN
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Keşkeler senin kendinden emin rüzgarlarındı 
Efsanelere değin kökleri uzanan 
Sağlam bir çınardım ben 
Sen tek mevsimdin 
Diğer dördüyle seni yaşayanda bendim
Babam olgunlaşsın diye bekletirdi beni 
Sen henüz hamken koşardın
Sen bir ısırık alıp cebine koydun beni 
Her yıl bir ısırık aldın
                            yüzünü ekşitiyorsam eğer
                            bu senin yüzündendi 
Etimi kemiğimi ayırırdın benden 
                                                         acıtırdı 
Ama hoşuma giderdi dudaklarına değmek
Dişlerinde kanım kalırdı kırmızı
                   tenim  kalırdı sonbahar
Suya hasretin benimle biterdi
Sapıma kadar tüketseydin ya beni
                         henüz olmamıştım özür dilerim
Hayır bu özür haksız olurdu
Galiba benim olayım buydu
             Babam benim işini tam yapardı mazlum
             Öğretmen adamdı
                                             yani olgundum ben zaten
                                             olmuştum çoktan
Benim tadım vardı
                                ama dilde tat bırakmazdı
Hüner isterdi 
Farklı bir beğeni isterdi
Yıllarca açlık isterdi 
                                  beni yemek
Yazıkların en cilvelisi bu 
Asla bilemeyeceğiz

Selim KUZİ
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FOTO MUHABİR GÖRÜNÜMLÜ SANAT USTASI
   Ercan Kesal’ın Peri Gazozu kitabında şöyle bir demeç vardır: ‘’Leyla Neyzi bir kita-
bında, Kazancakis’ten okuduğu bir öyküden söz eder. İki gezgin uğradıkları bir köy-
deki çitin üzerinde değişik bir çiçek görerek onu koparırlar. Çok güzel bir çiçektir bu. 
Köyün çocukları etraflarına toplanır. Gezginler etraflarında toplanan çocuklara sorar-
lar;

‘‘Bu çiçeğin adı ne?’’ Çocuklar;
‘’Bilmiyoruz, Lenio Teyze bilir.’’ derler.
‘’Koşun, çağırın onu.’’

Çocuklardan biri köyün içine doğru koşar, sabırsızlıkla bekler gezginler. Kısa bir süre 
sonra döner çocuk.

‘’Lenio Teyze ölmüş.’’
Kalpleri daralır. Lenio Teyze’nin değil, aslında ‘‘bir kelimenin öldüğünü düşünürler.’’ 
Kelimelerin ruhu vardır.
Kelimeler, sadece harflerin bir araya gelmesiyle oluşan anlamın dışında bir şeydir.
 
‘’Çiçek’’ sadece çiçek değildir mesela. Ya da ‘‘mektup.’’ Yalnızca bir zarfın içindeki kağıt 
mıdır, mektup?
‘’Fotoğraf ’’ denilince niye içimiz titrer o zaman? Çünkü o yalnızca bir fotoğraf değil-
dir de ondan.’’

   Fotoğraf… Fotoğraf denilince neden içimiz titrer ki? Bir hikayesi vardır çünkü fo-
toğrafları, anlatmak istedikleri şeyler vardır. Hele bir de bir ustanın eliyle çekildiyse o 
fotoğraf işte o zaman ölümsüz olur. Her ne kadar kendisi ben sanatçı değilim, sadece 
foto muhabirim dese de. Ara Güler’in çektiği fotoğraflar bir sanat eserleri gibi ölüm-
süz eserler olmuştur.  16 Ağustos 1928’de Beyoğlu, İstanbul’da doğan annesi Verjin 
ve Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinin Yaycı köyünde doğup okumak için 6 yaşında 
İstanbul’a gelen eczacı babası Dacat’ın çocukları olup tam adı Aram Güleryan’dır.

   Bazı anlar vardır ki, senin konuşman, yazman hiçbir şey ifade etmez, sadece bir 
fotoğraf her şeyi anlatır, söylemek istediklerini, söylemeye çalıştıklarını, o sanatçının 
büyüklüğünü. Ara Güler hakkında yazacak o kadar çok şey var; ama izin verelim de 
fotoğraflarıyla kendisi anlatsın bize anlatmak istediklerini;
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FOTO MUHABİR GÖRÜNÜMLÜ SANAT USTASI
Karanlık basmış, hava soğuk ve eve 
varmak gerek. Herkesin acelesi var, 
tek kurtuluş bir vasıta bulmak, ayrı-
ca İstanbul’da bu bir mesele, zor bir 
iş, muhakkak kurtarıcı bir dolmuş 
bulmalı. İşte İstanbul 1950’li yılların 
sonuna doğru bu endişeler içinde 
hayatta dolaşıp duruyordu. Fotoğraf-
ta Eski Galata Köprüsü’nün Eminö-
nü tarafında her gün olduğu gibi bu 
hercümerç ve kaçış yaşanıyordu; eve 
dönüşe giden bir yarış…

1958

İki sandalcı Haliç’in başındaki sahil-
de arkalarına, vapur dumanlarından 
kapanmak üzere olan Yeni Camii’yi 
almışlar ve kimbilir ne konuşuyorlar. 
Eski köprüden kalabalıklar geçiyor 
ve iki kuş Haliç üzerinde uçuyor. 
Uzaktan şehrin uğultusu, ara sıra 
vapur düdükleri ve daha derinden 
taksilerin korna sesleri de işitiliyor. 
Bu İstanbul’un sesidir, bu gizemli bir 
büyünün sesidir, sizi kendine çeker 
ve içine alır, eğer bu şehirde yaşıyor-
sanız bu sesleri hep duyacaksınız, 
çünkü bu sesler şehrimizin sesidir.

1957
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Büyükdere sahilindeki küçük 
balıkçı lokantalarından birinde 
sahilde oturan balıkçılar. Dışar-
da yağmur vardır ve pencereler 
hep buğuludur. Dönmesi ge-
reken diğer balıkçılar da gelse 
hep beraber kahvelere girecek-
ler ve kimisi ağların tamirine 
başlayacak, bir kısmı da günün 
dedikodusuna dalacaktır.

1956

Haliç’in sandalcıları günün geç saatleri-
ne kadar sefer yapar, kürek çekip durur-
lar iki sahil arasında. Bazıları için san-
dalla karşıya geçmek hem daha eğlenceli 
hem de daha pratik ve çabuktur. Çünkü 
beş kişilik alan sandal hemen dolar ve 
hareket eder. Tramvay veya otobüsü ise 
beklemek gerekir ve bir de ayrıca durak-
lar vardır. Öyle anlaşılıyor ki eski İstan-
bullu işini bilmektedir.

1982

1957
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1976 1969

1957
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1958 1956

1956

Bu fotoğraftaki vapur Boğaziçi’nde Kandilli’den kalkan vapurdur. Eski İstanbul Anıları 
kitabımın Temmuz 1994’teki ilk baskısında bu fotoğraf için bir şiir yazmıştım ve çok sev-
miştim o şiiri. Onun için bu kitabın son fotoğrafı da aynı fotoğraf olduğu için aynı sevgimi 
eskisi gibi bildirmek için o şiiri tekrar yazyorum…

Ve…
günlerden bir gün

güzel bir günbatımında
kalktı gemisi eski İstanbul’un

Boğaziçi’nden
Cengiz YOZBATIRAN



Bağımlılık,bir başka şeye koşullanmış,o şeye bağlı olma durumudur.Bağımlılık 
hali insandan insana çeşitlilik gösterir.Kimisi sigaraya kimisi alkole kimisi bil-
gisayar oyunlarına kimisi kitap okumaya kimisi bence en kötüsü bir insana ba-
ğımlı olabilir.

    Peki hayatta hiçbir şeye bağımlı olmamış ve olmayacak bir insan olabilir mi?-
Bu hayatta hiçbir şeyi önce alışkanlık haline getirmemiş sonra da onun bağım-
lısı olmamış insan imkansıza yakındır.İmkansiza yakındır diyorum çünkü bir 
babayiğit çıkar ben varım diyebilir ama ben bunun çok zor olduğunu düşünü-
yorum.İnsan, güzel de olsa kötü de olsa elbet bir şeylere bağımlı oluyor.Onlarla 
bağlı olarak yaşamaya alışıyor.Bu alışmışlıktan kurtulamaz insan bence ama 
neye bağımlı olup olmayacağı kendi elindedir.Kendi karar verir buna.Sigara-
ya,alkole bağımlı olmayı da seçer bir insan kitaplara bağımlı olmayı da seçebilir.

    Bağımlılıklarımızı seçebileceğimizi söyledik az önce.Bir yerde secimlerimiz 
varsa hemen arkasından sorumluluklar gelir.Sigara içen insan her gün onun 
parasını bulmakla ve her geçen gün iflas etmeye giden bir akciğere sahip olmak-
la sorumludur.Kitap okuyan ya da kitap okumaya bağımlı olan insan ruhunu 
dinginleştirmek ve zenginleştirmekle, düşüncelerini olgunlaştırmakla ve stresi 
azaltmakta sorumludur.Sanki bu bana sorumluluk değil de ödül gibi geldi.

   İşte varmak istediğim nokta bu hayatta bağımlı olmayacak bir insanın olmayışı 
değil.Bunu kabullenmek değil.Asıl mesele şu nelere bağımlıyız ? Bu bağımlılık-
larımızın bize fiziksel ve ruhsal açıdan yararları nelere zararları neler?Bir insan 
sigaraya da bağımlı olabilir kitaplara da bağımlı olabilir ya da ikisine de bağımlı 
olabilir.Bunu kendisi seçer ve seçtikten sonra sorumlulukları ile yaşar.Güzel ba-
ğımlılıklarınız olması ve size iyi gelmeleri dileğiyle...

Nazım Can GÜLDAL

Bağımlılık

Cengiz YOZBATIRAN
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KİTAP YARDIMI

2019-2020 eğitim öğretim yılında Geleceğimiz Kitapta projesi kap-
samında  kurulacak olan kütüphaneler için her seviyede okuma 
kitabına ihtiyaç vardır. Bizimle iletişime geçmek için önceki sayfa-
mızı inceleyebilirsiniz.

Geleceğimiz Kitapta



   Sait Faik ABASIYANIK

      Nazım HİKMET           Can YÜCEL

       Atilla İLHAN

Alıntı Köşesi

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen Türk 
istiklâlini Türk Cumhuriyetini ilelebet 

muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mustafa Kemal ATATÜRK

İnsanı insan eden hayal etmekti. Bunca yıl sönmemiş umudum. Nisan 
değilse Mayıs. Perşembe değilse Pa-

zar.

Mutlu olmak için büyük nedenlere gerek 
yok. Cebimde 75 kuruşum var, havada ba-

ahar.

Gitmek unutmak değildir, sen bunu 
çok iyi biliyorsun. Aklımda gözlerin 
varken, sen buna gitmek mi diyorsun?


