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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 kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler.
Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün
orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir.
Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip
olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler.
Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler.
Millet, fakr-u-zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.
Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır!
Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asîl kanda, mevcuttur!
Mustafa Kemal Atatürk
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ANLAMAK

Yıl 1976 Unesco, üyelerine bir öneriyle gelir. Der ki: “Bugün Unesco’nun üzerinde
çalıştığı bütün projelerin isim babası Mustafa Kemal’dir.” Öneri nedir?
Öneri ise onun doğumunun yüzüncü yılında, o zaman 152 üyesi vardı UNESCO’nun, 152 üyenin devletlerinin Atatürk’ün doğum gününü aynı anda kutlaması
önerisidir.
Birden İsveç delegesi ayağa kalkar ve kinayeli sözleriyle şöyle söyler: ‘’Ne yani
dünyada bu kadar devlet adamı var, hepsinin doğum gününü böyle kutlayacak mıyız?” Bunun üzerine Rus delegesi ayağa fırlar yumruğunu masaya vurur ve 152 ülkenin delegelerine aynen şöyle seslenir; “Genç delege arkadaşım hatırlatmak isterim ki
Atatürk öyle dünyadaki herhangi bir lider değildir, bırakın onu bir yıl anmayı her ülke,
her probleminde çare olarak aramalı.” Sonra ne mi olur? Unesco tarihinde ilk ve tek
olan olay gerçekleşir. Hiç negatif ve çekimser oy olmadan 152 ülke Atatürk tanımının
olduğu metne imza atar. İsveç delegesi de bu imzanın atıldığı gün mikrofona gelir ve
şunları söyler; “Biz Atatürk’ü inceledik, bütün ülkelerden özür diliyor ve ilk imzayı
biz atıyoruz.”
İşte o muhteşem belge diyor ki;
“Atatürk kimdir? ;
Atatürk uluslararası anlayış, iş birliği, barış yolunda çaba göstermiş üstün kişi, olağanüstü devrimler gerçekleştirmiş bir inkılapçı, sömürgecilik ve yayılmacılığa karşı savaşan ilk önder, insan haklarına saygılı, dünya barışının öncüsü, bütün yaşamı boyunca insanlar arasında renk, dil, din, ırk ayrımı göstermeyen, eşi olmayan devlet adamı,
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu.”
Unesco bu şekilde tanımlar Atatürk’ü. Gerçekten kimdir Atatürk? Biz ne olarak biliyoruz O’nu? Belki de tanıyamadık O’nu, anlayamadık belki de. Evet evet tanımıyoruz
O’nu. 1881’de Selanik’te doğdu, 1938’de Dolmabahçe’de öldü. Ezberletilmeye çalışılan o kadar bilgi; ama O’nu anlamamız için hiç çaba göstermeyen eğitim yöntemlerimiz. Anlamak O’nu, fikirlerini, inkılaplarını, düşüncelerini anlamak. Asıl olan budur
baktığımızda. Peki yapabiliyor muyuz bunu gerçekten, çocuklarımıza öğretebiliyor
muyuz bunu? Gelin o zaman madem biz küçüklerimize anlatamadık Atatürk’ü, küçüklerimizin Atatürk’ü nasıl gördüğüne, nasıl anlattıklarına bakalım. İzmir Tevfik Fikret
Okulu 9.sınıf öğrencilerinden Hüma, Ahmet, Ege’nin Atatürk’ü nasıl tanıttıklarına
bakalım;
‘’Atatürk’ün hep “kahraman” olduğunu söylediler bize… Düşmanları nasıl yendiğiFikirperest Dergi
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ni ulusunu karanlıktan aydınlığa nasıl çıkardığını, yurdu nasıl kurtardığını, zaferden
zafere nasıl koştuğunu, yurtsever biri olduğunu ve ulusu için neler yaptığını, her başarıyı kendisine değil de ulusuna mal ettiğini, dünyaya hükmeden kararlı bir devlet adamı olduğunu anlattılar. Her söyleyen, her söylediğinde gerçekten de haklıydı. O, bizim
için hep ulaşılmaz, hep ayrıcalıklı biriydi.
Atatürk’ü bir “kahraman” olarak değil de bir “insan” olarak düşündünüz mü hiç?
Oysa O, saydığımız tüm üstün niteliklerinin yanında bir “insandı”. O da bizim gibi
banyo yapan, yemek yiyen, pijama giyen, ağlayan, üzülen, gülen, seven birisiydi. Herkes gibi O’nun yaşamında da hırslar, heyecanlar, öfkeler, iniş ve çıkışlar vardı.
Renkli bir kişiliği vardı… Erleriyle sigara içip sohbet eden, köylüyle ayran bölüşen,
şekerli kahve içen, fal baktıran, gecelik entarisi giyen, bağdaş kuran sade bir vatandaştı. Yemek seçmez, sofraya gelen her yemeği yerdi. Karnıyarığı, kuru fasulyeyle pilavı,
gül reçelini ve kavrulmuş leblebiyi çok severdi.
Arkadaşlarıyla sokaklarda korumasız yürüyen, Lebon’a pasta yemeye, Rejans’a
Borç çorbası, Vefa’ya boza içmeye giden, aklına eseni yapmayı seven, özgür ruhlu bir
entelektüeldi.
Gramofonunu başucundan ayırmayan, vals ve tangoya bayılan, balolarda genç kızların en gözde kavalyesi olan bir salon adamıydı. Bir iğde ağacının kesilmesine üzülen,
bir tayın ölmesine ağlayan, doğayı seven, ulu bir çınarın görkemiyle büyülenen ve bir
dalının bile kesilmesine gönlü elvermeyen bu nedenle de o yılların teknolojik olanaklarıyla bir binayı yerinden 4.80 metre kaydırtan bilinçli bir çevreci, insan sevgisiyle
dolu bir askerdi.
Sık sık Sarayburnu’na giderek halkın arasına karışmayı ve onlarla birlikte müzik
dinlemeyi çok severdi.
…
Atatürk, tüm insanlara değer verirdi; ama kadına ve kadın haklarına verdiği değer
kuşkusuz tartışılamazdı. Kadını kadın olarak değil de Avrupalılar gibi insan olarak
görürdü. Onların eğitimini önemli bulurdu. Kadınların erkeklerden daha bilgili, daha
aydın, daha verimli olmaları gerektiğini söylerdi. Kadınları geri kalmış toplumların
uygar olmadığını düşünürdü.
Cumhuriyetin ilanından sonra Tarsus’a gittiğinde O’nu karşılayanlar arasında Kurtuluş Savaşı kahramanlarından iri yapılı, yağız çehreli Adile Çavuş da vardı. Adile
Çavuş saygı, sevgi ve coşkusundan Atatürk’ün önünde yere kapanır, ağlayarak toprağı
öper. “Bastığın toprağa kurban olayım Paşa’m!” der. Atatürk, Adile Çavuş’un elinden
tutarak onu yerden kaldırır.
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“Kahraman Türk kadını! Sen yerlerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye lâyıksın.” der ve toplumun anası olarak gördüğü kadını yerden kaldırır.
…
Kimi zaman acı, kimi zaman özlem çeken, kimi zaman ağlayan, kimi zaman pişmanlıklarla sarsılan bir yalnız adamdı. Bazen bir çocukla gülen, köpeğiyle dertleşen, atıyla
yalnızlığını paylaşan bir yalnız adam. O, gerçekten yalnız mıydı? Devrim yapan her
lider biraz yalnız değil midir? Halkından hiç kopmayan, halkla arasında perde olmasın
diye koruma bile kabul etmeyen bir yönetici nasıl yalnız olabilirdi? Çiftlik’ten tohum
almaya gelen köylülerle konuşan, şakalaşan bir halk adamı yalnız olabilir miydi?
Değil yaşarken, öldükten sonra bile yalnız kalmadı. Norveçlilerin “Atatürk gibi olmak” diye bir deyimlerinin, tüm dünyada “Atatürk çiçeği” adıyla bilinen bir çiçeğin
olduğunu hepimiz bilmiyor muyuz? Yunan Başkomutanı Trikopis, her “Cumhuriyet
Bayramı”nda Atina´daki Türk Büyükelçiliğine giderek Atatürk`ün resminin önüne geçip saygı duruşunda bulunurmuş. Düşmanlarının bile saygı gösterdikleri ulu bir devlet
adamı yalnız olabilir mi hiç?
Haiti Cumhurbaşkanı, mezar taşının üzerine “Bütün ömrüm boyunca Türkiye´nin
lideri Mustafa Kemal Atatürk´ü anlamış ve uygulamış olmaktan dolayı mutlu öldüm.”
cümlesinin yazılmasını vasiyet etmiş. Vasiyeti de yerine getirilmişti. Bu vasiyet bile
Ata’mızın hâlâ yaşadığını ve yalnız olmadığını kanıtlamaya yetmez mi?
…
Toplantılarda sık sık görülmezdi; ama toplantıları kendi yaratırdı. Bir halk toplantısında, kendisine “Paşa’m, size diktatör diyorlar, ne dersiniz?” sorusunu yönelten gence, “Ben diktatör olsaydım, sen bana şimdi bu soruyu soramazdın! “yanıtını veren Sarı
Paşa akıllı, hazırcevap bir yöneticiydi.
Türk ulusunun Ata’sı, kurtarıcısı, kahramanı, Cumhuriyet’in mimarıydı. Milyonlarca
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seveni, uğruna öleni, yoluna baş koyanı vardı.
Ömrünü ulusuna adadı, yüreğinde hep acıyı taşıdı, özel yaşamında ıssızlığı yaşadı…
Aşklarını içine gömdü, baba olamadığı için çok üzüldü.
….
Savaşta yüz binlerce düşmanla çarpışıp onları yok etti; ama ölmek üzere olan atını
vuramadı. Köpeği Foksi ölünce, onun doldurulmuş bedenini görmeye dayanamadı.
Yeşile ve maviye tutkundu, kesilen bir ağaç için yas tutardı. Çankaya’dan Meclis’e
giden yolun üzerindeki iğde ağacına sanki âşıktı. Bu benim ağacım der, gelip geçerken
o ağacı selamlardı. Yol yapımı nedeniyle kesilen o ağaca çok üzülmüştü. Onu, bozkır
Ankara’yı yeşile dönüştürecek bir umut simgesi olarak görmüştü. Çankaya Köşkü’nün
bahçesindeki ağacı kesen bahçıvanın işine son verilmesini; ama bahçıvana başka bir iş
bulunmasını söylemişti.
Şarkılardan fal tutar, aşk ve özlem şarkıları çalınırken ağlardı. Özgür ruhuyla, bazen
ortalardan kaybolmak ister, bir sade vatandaş gibi yaşamanın özlemi ve coşkusuyla,
otomobilinden inip hareket etmek üzere olan trene atlar, tramvaya binip Beyoğlu’na
çıkar; aklına esti mi türkü söyler, coştu mu zeybek oynar, erleriyle güreş tutar, gece
yarısı mutfağa inip aşçısıyla omlet ya da yakınlarının pek sevdiği menemene benzer bir
yumurta yemeği yapardı.
…
Florya’da kaldığı günlerde, halkın arasında denize girerdi. Çocuklarla şakalaşır,
gençlerle söyleşir, sandala binip saatlerce kürek çekerdi. O’na pencereden el sallayan
tanımadığı yaşlı kadınların yalısına sandalını yanaştırıp kahve içmeye giderdi. Onlarla
saatlerce söyleşirdi. Bir şenliğe rastlasa “Galiba burada bir düğün var.” deyip sünnet
çocuklarını ya da gelinle damadı ziyaret eder, onlara armağanlar verirdi. Bazen de rastgele bir kapıyı çalıp Tanrı misafiri olur, onlarla birlikte sofralarında pilava kaşık sallar,
dertlerini dinlerdi.
Bir Adanalı kadar sıcakkanlı; Karadenizli olmamasına karşın, bir Karadenizli kadar
cana yakın, bir Aydınlı kadar oturaklıydı. Kısacası O, Anadolu insanının mayasından,
onun kumaşındandı.
Kendisini Türk ulusunun öğretmeni olarak görürdü.
Yakın arkadaşı Behçet Kemal Çağlar’dan, kendisinde gördüğü nitelikleri anlatan bir
şiir yazmasını istemişti. Yarım saat sonra şiiriyle dönen ve Atatürk’ün yiğitliği, zaferleri ve devrimlerini bir bir dile getiren ünlü ozana, “Olmamış. Sen benim asıl niteliğimi
yazmamışsın. Benim asıl niteliğim, öğretmenliğim, ben ulusumun öğretmeniyim, bunu
yazmamışsın. “demiş ve buna da çok üzülmüştü.
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Atatürk aslında öğretmen değildi ama dünyada “Başöğretmen” olarak kabul gören tek
liderdi. Bir geometri kitabı yazmıştı. “Üçgen, açı, dikdörtgen …” gibi tam 48 geometri
teriminin Türkçe ad babasıydı. Bu yönüyle de Mustafa Kemal, gerçekten bir öğretmendi.
En büyük düşü bir dünya turuna çıkmak, Türk dili ve tarihi üzerindeki çalışmalarını
genişletmekti. Çok çalışkandı. Onun için çalışma saati diye bir şey yoktu. Yapacağı işi
bitirinceye kadar uyumadan, dinlenmeden, yemek yemeden çalışırdı. Uykunun dostu değildi. Zaman zaman geçirdiği kısa hastalıklar bir yana, sabah güneşini görmeden
yatağına girmez ve uyumazdı. Uykuda geçirdiği zamana acırdı. Başladığı kitabı çok
sevmişse onu bitirmeden uyumazdı. Binlerce kitabı vardı; ama bunlardan birini, Reşat
Nuri Güntekin’in “Çalıkuşu” romanını cephede bile başucundan ayırmazdı.
…
Sportmen bir kişiliği vardı. Her gün at biner, yüzmeye gider, kürek çeker ve tavla
oynardı. Kısacası spor yapmayı çok severdi.
Değişik bir insandı…
Alçakgönüllüydü; ama hiç de uysal değildi, sertti. Yaşamı zor olaylarla geçmişti.
Her şeyi kazanarak elde etmek ister, hak etmediği hiçbir koltuğa oturmazdı. İstanbul
Üniversitesinin bir salonunda yapılan açılış törenine katılmıştı. Herkes tahta iskemlelere, O da kendisi için hazırlanan kırmızı renkli süslü koltuğa oturacaktı; ama oturmadı.
Yanındaki profesörlere bakarak “Sizlerden öğrenecek o kadar çok şeyim olduğuna göre
bu koltuk yalnızca sizlere layıktır.” dedi.
En kıdemli profesörü o koltuğa oturtup programı tahta iskemlede izledi. Böylece
dünya lideri olmanın yolunu da herkese göstermiş oldu.
…
Herkese “çocuk” demeyi pek sever, armağan vermeye bayılırdı. Durup dururken odasına çıkar ve çok özel, seçkin, şık eşyalarını sofradaki dostlarına seve seve dağıtırdı. Eli
çok açıktı. Kimine kravat, kimine gömlek, kimine kürk hediye ederdi. Sofradakiler bu
özel armağanların değerinden çok, Atatürk’ten armağan aldıkları için sevinirlerdi.
Bazen de cimriliği tutardı… Gardırobundaki on beş – yirmi zarif kalpağı arkadaşlarının başına tek tek yerleştirir sonra da” lıh… Veremeyeceğim…” der, kalpaklarını geri
alarak yakın arkadaşlarına şakalar yapardı.
Her insan gibi düşleri ve aşkları vardı. Bursa’yı ziyaret ettiğinde onuruna bir akşam yemeği verilmiş. Kendisini neşeli ama düşünceli gören davet sahibi Laika Hanımefendi,
cesaretini toplayarak Gazi’ye,” Paşam! Af buyurunuz, hiç âşık oldunuz mu? Sevdiniz
mi?” diye bir soru yöneltmiş. “Sevmek! Sevmeye acaba vakit bulabildik mi Hanımefendi? Ömrü, çeşitli mücadeleler içinde geçen, dağ, tepe, dere demeden dolaşan, çadırda, karargâhta ömür süren bir askerin
sevmeye vakti kalır mı sizce?” diyerek soruya,
Fikirperest Dergi
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Ardından da “Biz de insanız Hanımefendi! Bizim de çarpan kalbimiz, bizim de his
tarafımız var… Yoksa, askeriz diye, bu yönümüzden kuşku mu duyarsınız?” demiş. Bu
yanıt da sevmiş, ama çok sevmiş; ancak sevgiyi dilediğince yaşayamayıp içine gömmüş
Mustafa Kemal’in, Latife Hanımefendi ile evlenmesinden bir hafta önceki itirafı olmuştu.
…
Ankara’da, sıkça ve gizlice, Çiftlik arazisi içinde olan Söğütözü’nde bir kulübeye kapanır, ömründe en sevdiği kadın olan annesi için saatlerce Kur’an okurdu.
…
Her insan gibi O da ölümlüydü. Doğa O’nu da zamanı gelince alacaktı. Öyle de oldu,
1938 yılının 10 Kasım günü bu büyük insan, bu güzel insan aramızdan ayrıldı. Biz,
bu ölüme hazır değildik kuşkusuz, o nedenle inanamadık. Bu ölüme bizim gibi başka
uluslar da uzun süre inanamadı. Kimi uluslar bunu derinliği ölçülemez büyük bir kayıp
büyük bir acı olarak gördü. Kimileri onun ölümünden sonra dünyayı eskisi kadar enteresan bulmadı. Kimileri ise Doğu’nun Ata’sının kaybolduğunu, bir güneşin battığını
söyledi.
Yakasını ölümden kurtaramayan Ata’mızın o uğursuz ölüm haberi çok çabuk duyuldu. İstanbul’u taşa kesti, dondurdu. Dükkanlar kapandı, yaşam durdu. İnsanlar sustu,
kendi içlerine çekiliverdi. İşte o gün İstanbul Üniversitesinde de saat dokuzu beş geçenin o uğursuz haberi duyuldu. Hukuk Fakültesinde çalışan bir Alman profesör ağlayan,
üzülen öğrencilerin durumunu gördü ve çok şaşırdı.
Derse girsin mi, girmesin mi bir türlü karar veremedi. Durumu anlatmak ve bilgi almak için rektörün yanına gitti. Ona:
-Efendim, ne yapacağımı bilemiyorum. Kararsızım. Derslere girmeli miyim acaba?
diye sordu.
Rektör:
-Sizde böyle büyük bir adam ölünce ne yapılıyorsa onu yapın, yanıtını verdi.
İşte o zaman Alman profesör, kollarını iki yana sarkıtarak:
-Efendim, bizde bu kadar büyük bir adam ölmedi ki… dedi.
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Sevgili Atatürk,
Bırakıp gittin bizi
Sen’i unuttuk sanma
Zaman alışmayı öğretir belki; ama
Unutmayı asla!’’
‘’Zaman alışmayı öğretir belki; ama
Unutmayı asla!’’ ne kadar güzel söylemişler kardeşlerimiz. Biz O’nu hiç unutmadık ki her zaman bizimle yaşıyor ve biz O’nu her an iliklerimize kadar hissediyoruz.
Çünkü O ülkesinin gençlerine “Beni ne zaman görmek isterseniz aynaya bakın. Siz
Türk çocukları benim birer parçamsınız. Bende sizin...” demiştir ve biz her aynaya
baktığımızda O’nu görüyoruz. Bunu hiç unutmayalım olur mu?
Hani bazen hayatı çok sorguladığımız oluyor ya, belki bunun cevabı da yıllar önce
Atatürk’ün Salih Bozok’a yolladığı Belçikalı şair Leon Van Montenaeken’in şiirinde
gizli;
‘’Hayat boştur
biraz kin
biraz ümit
ve sonra Allahaısmarladık
Hayat kısadır
biraz hayal
biraz aşk
Ve sonra Allahaısmarladık…’’
O gün Salih Bozok’a yollanılan bu şiir aslında hepimize yollanmıştır. Hayat tamamiyle bizim nasıl gördüğümüze ve nasıl anladığımıza bağlıdır, aynı Mustafa Kemal
Atatürk’ü nasıl görüp, anladığımız gibi…

Cengiz YOZBATIRAN
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Fotoğraflar

Gökyüzüne Seyehat-2019-Ağustos

Osman UZUNMEHMETOĞLU

Furkan OKUR

Anka-2018-Eylül
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Rastgele Yalnızılık Kulübü
Bir ay sonra yeniden merhaba demek istiyorum sana. Nasıl gidiyor hayatın? Benim mi? Çok değişmedi aslında, tabi seninle dertleşmekten
başka. İyi geldin galiba bana ama bağlanmak da istemiyorum sana. Korkuyorum belki de gitmekten ya da gitmenden... Galiba çok kafa yoruyorum bu soruya.
Belki de sen bana yardımcı olabilirsin. Çok klasik bir soru aslında değil
mi? Gidene mi zor kalana mı? Çok klasik oldu değil mi? Ama ben bulamadım cevabını bir türlü... Bir türlü hak veremedim kimseye...
Yıllardır kimse bulamadı aslında bu sorunun cevabını. Bazen gidene,
bazen de kalana zor oluyor bu hayat. Şartlar değiştiriyor hep mevzuyu
ama benim için en son gidene kalıyor hep mevzu. Hele ki giden sevdiği
için sevdiğinin haberi olmadan gidiyorsa, haberi olmadığı için sevdiği
hep onu suçluyorsa ve giden sadece o mutlu olsun diye kendi mutluluğundan vazgeçiyorsa. Sanırım bu şartlarda gidene zor oluyor hayat ama
dedim ya şartlar... Peki ya bu şartlarda giden için kalanın mutluluğu
kendi mutluluğundan daha önemliyse ne önemi var ki...
Aslında giden gitmese ya da kalan gidene gitme kal benimle dese çözülecek bütün olay ama gurur sevgiye karşı hep galip geliyor galiba. Ya da
bilmem belki de şartlar el vermiyordur. Sonuçta giden hep gidiyor kalan
gitme bile demiyor. Hani bir şarkıda diyor ya “Gitme! Kaybedince daha
çok seveceksin.” işte böyle bir durum.
Sanırım mevzu gitmek ya da kalmak değil. Gerçekten inanabilmek, yürekten güvenebilmek ve kalbin derinlerinden karşılıksız sevebilmek. Kısacası giden için de kalan için de yan yana olmasa bile, birbirine kırgın
olsa bile, gerçekten sevebilmek...

Fikirperest Dergi
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Benim geri dönme vaktim geldi ama önce bu ay size bir soru sormak
istiyorum. Gitmek mi bir eylem yoksa kalmak mı? Haydi sevgiyle kalın,
sevgili yalnız dostlarım. Bir şiirde dediği gibi bir gün bir şiirde rastlaşırız
belki… Gelecek ay yeniden buluşmak dileğiyle...

“Hani bir şarkıda diyor ya “Gitme! Kaybedince daha çok seveceksin.”
işte böyle bir durum.”
Mehmet Akif YARDIM
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Adalet Mülkün Temelidir
“Adalet mülkün temelidir.” Hz Ömer’in yıllar önce söylediği bu söz şimdiki zamanda birtakım değişikliklere uğramış gibi. Buradaki mülk ifadesi sahip olunan
eşyadan ziyade gücün simgesidir. Tabii ki azda olsa gerçek bir zenginliği de ifade
etmektedir. Hz.Ömer’in devrinde adaletli olan insanlar gücün , malın ve mülkün
simgesini taşımaktaydılar. Amma velakin yaşadığımız şuan ki zaman diliminde
insanlar bütün adaletsizlikleri yapıp mülk sahibi olduktan sonra adalet sağlamaya çalışıyor. Tabii buna adalet dersek adaletin gerçek manasına hakaret etmiş
oluruz! Şimdiki zamanda Hz Ömer’in söylediği cümleyi şu şekilde değiştirebilir
miyiz?
Adalet mülkün temeli değildir, mülk adaletin temelidir.

Furkan KUZUOĞLU
Fikirperest Dergi
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SAYGI VE SEVGİ HAK EDİLİR
Aylardan kasım…
Ben bu yazdıklarımı 81 yıl öncesine yazıyorum…
Şimdiden geçmişe
10 kasım 1938 gününe
O sabah atamızın yanı başına
Kapıyı çalıyorum usulca
Hemşireyim ben diyorum ilaç getirdim.
O ilaç bu yazı olsun…
2019 yılı 10 kasım günü saat 9.05 geçiyor. Tüm yurtta hayat bir dakika boyunca duruyor, saat çalışmaz oluyor, arabalar birden duruyor insanlar hareket bile etmiyor,
nefes almak bile o anda çok zorlaşıyor. Boğazımda bir düğüm, gözümde yaş. İstiklal
marşını söylemeye başlıyoruz hep bir ağızdan. Yanıbaşımızda bayrağımız, kıpkırmızı
dalgalanıyor.
İçimizde bir dua, bin minnet ve hiç bitmeyen bir özlemmm….
Çok özledik seni atam, inan çok özledik.
Bazen keşke diyorum, keşke biraz daha zaman…
Olsaydı. Ve seni görebilseydik.
“Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim
fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir.”
Biz seni göremedik belki ama sen bizi her zaman gördün.
Evet gördün, bunu bize bıraktığın o güzel sözlerinden anlıyoruz .. bizde sana bir söz
bırakmak istedik.
Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğimize söz veriyoruz. Bizler tıpkı
söylediğin gibi ikinci Mustafa Kemaller olduk.
“İki Mustafa Kemal vardır: Biri ben, et ve kemik, geçici Mustafa Kemal...
İkinci Mustafa Kemal, onu “ben” kelimesiyle ifade edemem; o, ben değil,
bizdir! O, memleketin her köşesinde yeni fikir, yeni hayat ve büyük ülkü için
uğraşan aydın ve savaşçı bir topluluktur. Ben, onların rüyasını temsil
ediyorum. Benim teşebbüslerim, onların özlemini çektikleri şeyleri tatmin
içindir. O Mustafa Kemal sizsiniz, hepinizsiniz. Geçici olmayan, yaşaması ve
başarılı olması gereken Mustafa Kemal odur!”
Saat 9.05
………………………………………………………………………………………………..
Hemşirenin verdiği ilaç, Atatürk’ün tüm vücuduna yayılmıştı.Tıpkı söylediği gibi oldu et ve
kemikten oluşan geçici Mustafa Kemal ölmüştü. Ama o ilaç ikinci Mustafa Kemal’ i sonsuza
kadar yaşatacaktı.Çünkü yazı ilaçtı.
Büyük saygı ve sevgiyle...

Fikirperest Dergi
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Pınar AKGÜL

Kibir Aynası
Kibir sahibi olan insanların büyüklüğü ancak kendi baktığı aynalarda
görünür ve o görüntüyü bir tek kendileri görürler. Bence insan tevazu
sahibi olmalı ama tevazuda görünüşte olmamalı, desinler diye yapılmamalı. Kelime anlamı olarak bakacak olursak tevazu, alçak gönüllülük
demektir. “Yalancı alçakgönüllülük doğdu, alçakgönüllülük öldü. - Mark
TWAİN”
Bence tevazu, insanın doğarken çıplak doğup ölürkende bu dünyadan
yanında bir şey götüremeyeceğinin bilincinde olarak düşünmesi ve davranmasıdır.
Tevazu insanın içinde olursa o insanla selamlaşmak, konuşmak bile
farklı olur. Kişi gözde çok daha büyür, en önemliside onun bunu bekleyerek yapmıyor oluşu. Bir de şöyle bir durum var, aşırı tevazu.
“Aşırı tevazunun da gurur gibi, kendisine mahsus tehlikeleri vardır.
-Jean J. Rousseau”
Bu durumda da gerçek durumun tayini konusunda problem oluşabilir o
yüzden ölçülü tevazu bence daha güzeldir. Hayatın her alanında kullandığımız ölçülü olmak bu durumda da geçerlidir.
“Yüksekliği istedim onu alçakgönüllülükte buldum. - Hz. Ali “

Metin Serhat DAVUL
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Senin Üzerine
Sevda dedim mi,
Tanımam senin üzerine.
Gülüşün ile aldın benden beni,
Aşk dediğin senin üzerine.
Ben bilmiyormuşum sevmeyi,
Sen bilmiyormuşsun sevilmeyi,
Böylece aldı hayat karşısına ikimizi.
Keder benim,hayat senin üzerine.
Ne olacak halimiz bilmiyorum inan.
Yaşıyor bir şekilde insan.
Hayat belki bir gün ikimize
Umut etmeden duramıyor insan.
Unuttun mu diye soruyorlar.
Mesele unutmak değil bilmiyorlar.
Nefes alınca yaşıyor mu oluyor insan?
Nefes almayı unutuyorum seni gördüğüm an.
Güzellik senin üzerine
Çirkinlik benim üzerime
Mutluluk senin üzerine
Üzüntü benim üzerime
Aşk senin üzerine
Sevda,sevda da senin üzerine...

Nazım Can GÜLDAL

Fikirperest Dergi
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Kuyruklu Yıldız
Hayat, öngörülmesi neredeyse imkansız bir döngü gibi sürekli bir
ilerleyiş halindedir. Öyle ki engel olunamaz, sel gibi önüne ne gelirse yıkar geçer. Tabii bazı şeyler vardır tahmin edilmesi, öngörülmesi
olasıdır ve çoğumuz bu öngörüler doğrultusunda yaşayıp kararlarımızı farkında olsak da olmasak da bunlara göre alırız. Sürekli bir
matematik halindedir zihnimiz, kalbimiz. Bu işlem sonucunda ise
kendisine en uygun olmayı seçmeye yatkındır. Ancak bir de hayatın
cilvesi vardır ki siz ne yaparsanız yapın ne öngörürseniz görün hangi
matematiği uygularsanız uygulayın işlerin her zaman tam aksi yönde gitmesi ya da isteğiniz yahut hesabınız doğrultusunda gitmemesi
ihtimali de vardır. Bu yüzdendir ki hayat risk almak için biçilmiş
kaftandır. Zira “güvenli” bir yol yoktur.
Peki risk nasıl alınmalı? Bilmiyorum. Ben sadece “Neden risk alınmalı?” sorusunu cevaplayacağım. Hayattaki fırsatları kuyruklu yıldızlara benzetirim. Fırsat varsa vardır, anlıktır ve geri dönüşü olmaz.
O an, o fırsatı yakalarsanız sizindir, yoksa bir daha onu tekrar yakalama şansınız olmaz. Aynı kuyruklu yıldız gibi. Sanıyoruz ki o bir
yıldız, bir de kuyruğu var. Yani geçip gitse de yakalanabilir. Ancak
hepimiz bunun böyle olmadığını gayet iyi biliyoruz. Kuyruk, ışıktan
ibaret, yıldız sandığımız da yanmakta olan bir gök taşıdır efendim.
Bu yüzdendir ki yanıp kül olmadan yakalayıp yıldızımız yapmak
gerekir, zira daha sonra arkasında bıraktığı kuyruksu izden ve kül
kokusundan başka bir şey bırakmaz.
Hayatta bazı şeyler elinize bir kez geliyor. Ancak sorun şu ki çoğumuz bunun sadece bir kere gelen bir şans, fırsat, durum ya da olay
olduğunu bilmiyor ve bunun gafletinde görmezden geliyor ya da
gereken ilgiyi, özveriyi gösteremiyoruz. Oysa bu fırsatlar anlıktır ve
yakalamak gerekir efendim.
Fikirperest Dergi
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Şahsi fikrimce belirtmek isterim ki, yıldızlarınızı kaçırmayın. Fırsatları değerlendirin, nerdeyse her şeyi deneyimleyin. Hayat risk almak
için en güzel yerdir. Perspektiflerinizi çoğaltın ve genişletin. Hayata
bir kere geliyoruz. Hakkını verelim. Kuyruklu yıldızlarınız ile bol
şans diliyorum efendim.
Sevgilerle.

“Hissetmeden risk almayınız...”
Tolohan TEMEL
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SEN...
Koskoca bir devrimsin
Sen,
Bir uçtan bir uca...
Köşe bucak,doğu batı sen,
Her yerde seninle yaşıyorum ben.
Şimdi;
Bir bayrak dalgalanıyorsa özgürce,
Bir çocuk okuyorsa sınıfında kaygısız,
Anlatabiliyorsam düşüncelerimi telaşsız,
Varlığınla istiklale erdiyse bu millet...
Seninle yaşıyor bu devlet.
Bu sehirde sen varsın.
Sen benim bayrağım,
Bayrağındaki kansın.
Varlığını unutamayacağım,
Yokluğuyla var olamayacagımsın.
Koskoca bir devrimsin sen,
Aklımdan ve kalbimden silinmeyen,
Gecemi gündüz eden.
Sen tarihimsin bitmeyeceksin,
Bu tarih senin,

Yonca AKTAY
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Hoşcakal Güzellik
Sonbaharın hüznü çökmüştü üzerimize ama sen yaza değil yaşama
veda eder gibiydin. Hastane duvarlarına dokunan solgun dudaklarından çıkma dualar yerini sessizliğe bıraktı. Olmayandan olmayacağı istedik belki de. Bazı geceler hiç uyku girmedi yorgun ve
çaresizlik akan gözlerimize. İşte böyle bir halde bir eylül gecesi sana
sensizliğe açtık gözlerimizi. Dalından düşmeye zorlanmış bir yaprakcasına tüm yaşamak isteğin ve yaşama inancımızla gidişine katlandık. Bir acı hoşcakala sığdırdık yarım kalan bir yaşamı. Yüzün
dün gibi gözlerimin önünde ama sesin ve hatıralar uzaklaşıyorsunuz. Hepsi bir bir yok oluyor. Sanki yaşanmamış gibi silik ve solgun
sanki hiç yürümemiş konuşmamış gülmemişte seninle unutulmaya
yüz tutmuş. Siyah beyaz bir fotoğraf gibi solgun yorgun unutulmaya yüz tutmuş ama unutulmamış olacaksın.

Levent SARICİVAN
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Sarı Saçlım Mavi Gözlüm
Dikkat bolca özlem ve sevgi içerir!
9. sınıftayım müzik dersinde herkes istediği bir şarkıyı söylecek ödevimiz bu.
Ben de Aşık Mahzuni Şerif’in “Sarı Saçlım Mavi Gözlüm” türküsünü söylemek
istedim. Her dinleyişimde tüylerim ürperdi ve ağladım. Öyle içten öyle sevgi dolu
söyledim ki o gün türküyü. “Neredesin mavi gözlüm nerde nerde, nerdesin dost...”
Kulaklarımda hala çınlar sözleri. Düşünüyorum tekrar gelsen ne hissederdin diye.
Keşke bıraktığın gibi devam ettirebilseydik. Sevgimizi, bağlılığımızı, insanlığımızı...
Hergün başımıza daha kötü ne gelebilir ki diyorum ve daha kötüsüyle karşılaşıyorum. Duyduklarıma inanamaz hale geliyorum. Nasıl böyle olabildik diyorum kendi kendime.
Daha iyi şartlarda yaşamak için, daha iyi bir gelecek için kaçıp gidiyoruz evet
kendi ülkemizde bunu sağlıklı bir şekilde yapamıyoruz artık. Daha iyiye gidelim
derken daha dibe batıyoruz. Bıraktıklarına bir nebze olsun saygı duyulabilseydi ve
birazcık örnek alınıp devam edilseydi sanmıyorum bu halde olurduk.
Ayrıştırılıyoruz, birbirimize kin besleyerek yaşamaya başlıyoruz. Böyle olması
gerekiyormuş gibi öğretiliyor çünkü.
Ama hala içimde umutlarım var küçücükte olsa. Seni görmeden, sesini duymadan,
ileri görüşlerini, ilkerini hayatına katarak yaşayan muazzam bir kitle var. İşte bu
yüzden umutlarım var.
Özlemle ilerliyoruz ATAM, sevginle ilerliyoruz, izinden gitmeye and içtik. MİNNET, SAYGI ve daha nicesi...

“İçimde sen, gözümde sen sarı saçlım mavi gözlüm...”

Derya CORUK
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Gidiyorum ama Nereye?
Şeritler akıyor, bir yandan da ışık vuruyor yüzüne gidiyoruz ama nereye bilmiyoruz. Sahiden nereye gidiyoruz bir arabada bir vapurda ya da bir uçakta?
Mutluluğa mı hüzne mi kim biliyor bunu? Bilseydik neyi seçerdik? Elbette
mutluluk diyorsunuz değil mi? Peki her mutluluğun sonu hüzün müdür? Çok
güldük çok ağlayacağız lafıına inanır mısınız? Var mıdır her mutluluğun bir
bedeli? Kafam çok karışık neye inanıp neye güveneceğim ya da neyi tercih
edeceğimi bilmiyorum. Ya her mutluluğun sonu hüzne varıyorsa, ya mutluluk sadece bir fragman gibi geçip gidiyorsa? Ben bugün yolculuk yapıyorum
ve muhtemelen varış noktam hüzün. Bile bile neden mi gidiyorum? Değer
diyorum yaşamaya tecrübe etmeye, öğrenmeye. Deneyip yanılarak öğrenmek istiyorum. Hiç bir şeyi denemekten korkmuyorum. İçimde mi kalacak
aklımın bir köşesinde hep orada mı olacak? Hayır. İyi veya kötü sonucunu
görmek öğrenmek istiyorum. En önemlisi denemekten korkmuyorum, duygularımı saklamıyorum, içimden nasıl geliyorsa o şekilde davranıyorum,
duygularım bana yön veriyor. Mantık mı kalp mi ? Kimileri mantığını dinler
kimileri kalbini. Bana soracak olursanız sanırım kalbim mantığımdan daha
ağır basıyor. Mantığım yapma diyorsa kalbim içinden yapmak geliyor yap
diyor. Hangisini dinlersek daha az zarar görürüz? Ya mantığımızı dinleyip
keşke dersek? Keşke. İşte ben bundan çok korkuyorum hayatımda keşkelere yer vermek istemiyorum. Korkuyorum. Keşke aşık olduğum adama seni
seviyorum deseydim demek istemiyorum. Seni seviyorum dedim o da beni
sevdiğini söyledi ya da o beni sevmiyormuş diyebilmek istiyorum. Belirsizlik beni boğuyor. Sonunu, sonucunu bilmek öğrenmek istiyorum. Belki de
cesaret işidir. Bir bakıma gerçeklerle yüzleşmektir bu. Cesaretliyim diyemiyorum. Ama cesaretli olmak için elimden geleni yapıyorum diyebilirim. Size
tavsiyem bu gittiğiniz yolda belirsizliklere izin vermeyin. Iyi ya da kötü er
ya da geç almak istediğiniz cevabı hayattan alın. Hayat sizin aldığınız kararlardan ibarettir. Cesaret gerekiyorsa cesaret. Hayatınıza belirsizlikler değil
siz yön verin. Kim ne düşünür, sizi nasıl tanır diye değil, siz içinizden nasıl
geliyorsa o şekilde yaşayın, yolunuza bu şekilde devam edin. Elalemi düşünerek hayat ne kadar geçebilir? Nereye kadar siz siz olursunuz? Seviyorsam
seviyorum, özluyorsam özlüyorum, pişmansam pişmanım. Kimi ne ilgilendirir Allah aşkına. Ben gidiyorum, şeritler kayıyor ışıklar yüzüme vuruyor, ben
giderken bazıları dönüyor. İşte o bazılarına sorsak gittiler ama nereye?
Fikirperest Dergi
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Şimdi nereye dönüyorlar? Hüzne mi vardılar? Mutluluğa mı? Yoksa gerçeklere mi?
Gözlerimi kapatıp düşünmek istiyorum. Şimdiye kadar sorularımın bütün cevaplarını aldım mi diye. Hayır almadım. Korktuğumdan mi alamadım yoksa gerçekleri
kaldıramam diye düşündüğümden mi bilmiyorum ama şunu biliyorum ki bunlar
çok eskide kaldı ve artık benim yolumda belirsizlik yok. Bir dragonfly özgürce
uçuyorsa gittiği her yere hayran kalıyor değildir ya, elbette beğenmediği yerlerde oluyordur. Ne yapıyordur sizce uçmayı bırakıyor mudur? Aksine daha güzelini
bulmak, daha da güzelini bulmak için uçmaya devam ediyordur. İşte biz de böyle
yapacağız. Duyduğumuz olumsuzluklardan sonra pes etmeyeceğiz, daha güzel bir
son olması için elimizden geldiğince uçacağız. Kanadımızın kırılması bize ancak
zarar verir. Buna izin vermeyeceğiz. Ben yine aşık olduğumda aşığım diyebileceğim, aşka küsmeyeceğim. Korkuyorsam korkuyorum diyeceğim. Pişmansam
pişmanım. Pişmanım. Ama keşkem yok, pişmanlıklarımı telafi edebilmek için
elimden geleni yaptıysam keşkem yok. Benim yolumda keşke yok. Uç dragonfly.
Nereye gidersen git bize mutluluk getir. Bizim özgür olamadığımız kadar özgür ol
ve asla bizi unutma, biz sana inandık ve seni sevdik. Gidiyorum şeritler kayıyor,
yüzüme ışıklar vuruyor, sana geliyorum, mutluluğa geliyorum.

İrem Doğa DEMİRLİ
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Bu Alana Reklam Verebilirsiniz!
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GELECEĞİMİZ KİTAPTA
Kasım 2017’ de üniversite öğrencileri tarafından başlatılan köy okullarına kütüphane kurma projesi bugün itibariyle 25 okula ulaşmıştır. İncelemek için sosyal medya hesaplarını
ziyaret edebilirsiniz.

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

Sosyal medya ve mail adresi :
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Instagram: @gelecegimizkitapta
Twitter: @GKitapta
YouTube: Geleceğimiz Kitapta
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Alıntı Köşesi

Sunay AKIN
Bazen başını alıp gidebilecek kadar cesur
ve bazen kalıp her şeye göz yumacak kadar yürekli olabilmeli insan.

Wulf Dorn

Bazen yaşam insana cevabı olmayan
sorular sorar, diye düşündü ve arabasına bindi

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

Nazım HİKMET
Değmiyor bazen uğruna yorulduklarımız.

Can YÜCEL
Şu göğüs kafesimi genişleten umudum
var oldukça; güzel günlere olan inancım hiç bitmeyecek.

