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Fikir,sanat ve edebiyat...
FİKİRPEREST



 

“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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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.

SİZ DE YAZMAK İSTER MİSİNİZ?

  2019 yılında ülkemizin gençlerinin isteklerini dile 
getirmek için oluşturulan Fikirperest Dergi’ de siz 
de yazmak istersen bizimle mail yoluyla iletişime 
geçebilirsiniz.

İletişim
Site: fikirperestdergi.com

Mail: fikirperestdergi@gmail.com

Sosyal Medya
Instagram: @fikirperestdergi
llllllllll

YouTube: Fikirperest Dergi
llllllllll

Twitter: @fikirperestdergi
llllllllll

Geleceğimiz Kitapta
Instagram: @gelecegimizkita
llllllllll

Youtube: Geleceğimiz Kitapta
llllllllll
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EPİKTETOS’UN 
K ANDİLİ

Yolun hemen kenarından akan 
dere gibi düşünceler beyninden 
akıyordu. İçinde ki ses sürekli bir şeyler 
anlatıyordu. Hayatının bu son ve 
belki de en verimli olacağına inandığı 
döneminde bir kenara atılmıştı. Bu 
gerçeği bir türlü kabullenemiyordu. 
Neden böyle bir şeyi ona layık 
görmüşlerdi. Kendisine yapılan bu 
muameleyi kabullenemiyordu. Hep 
çok çalışmış, bilgisini, becerisini 
arttırmak için öğrenmeye açık olmuştu. 
Karar verirken çalışanlarını, amirlerini 
dinlemesini onların fikirlerine de 
saygı göstermesini bilmişti. Karşılığı 
bu olmamalıydı diye mırıldandı. Tüm 
bu duygu ve düşünceler içerisinde 
sığınağı olan bağ evine gelmişti. Hava 
iyiden iyiye kararmış olduğundan 
el yordamıyla bağ evinin kapısını 
araladı, çok sevdiği Hiyerapolis 
Harabeleri'nden aldığı en az bin yıllık 
bir kandili yaktı. Ona Epiktetos’un* 
kandili adını vermişti. Kandili eline 
alınca nedendir bilinmez bir anda 
bu ünlü filozofun hikâyesi aklına 
geldi. Epiktetos yaşamından bütün 
fazlalıkları arındırmıştı. Elinde, sadece 
köle olduğu dönemlerde sahibinin 
sırf keyif olsun diye kırdığı ve sakat 
kalan aksak bacağına destek olması 
için asası, su içmek için tası ve geceleri 
ruhunu aydınlatması aynı zamanda 
yalnızlığına derman olması için kandili 
ile dolaşıyordu. Bir gün eli ile de su 
içebileceğini düşündü ve tasını da 
ihtiyaç sahiplerine verdi. Sadece aksak 

ayağından dolayı asası ve yalnızlığını 
paylaştığı kandilinden vazgeçmedi. 
Bir adı bile olmayan bu filozof, ona 
kandilin titrek ışığının arasında ki 
gölgelerden sesleniyordu sanki. 

“Bak evlat, insanlar kendilerine ya çok 
pahalı, ya çok ucuz kıymet biçerler. 
Sen, sadece bir takdir hatası içindesin. 
Yaşamında daima, başarabileceğini 
değil, başarmak istediğini düşündün. 
Olabileceği değil, olmasını istediğini 
aradın. Onun için senin yenilgin, 
gerçeğin yenilişi demek değildir. 
Yenilen, yalnız senin ölçüsüzlüğün 
ve dalaletindir. Hâlbuki kaleleri 
bekleyen nöbetçiler, yanlarına gelen 
herkese parolayı sorarlar. Sen de 
hayal gücüne gelen şeylere parolayı 
sorsaydın, baskına uğramazdın. Senin 
hakkında yanlış bir karar aldıklarını 
mı düşünüyorsun? Fakat bu kararı 
alanların, buna mecbur olduklarını 
düşünmeye çalış. Ne kendini ne de 
başkasını itham etme.Bir iş bir inşa mı 
istiyorsun? Aslında içimizde yıkacak 
ve yeniden inşa edecek o kadar çok 
şey var ki. Senin huzursuzluğun, 
başkalarıyla değil, kendi kendinle 
bağdaşamadığın içindir. Senden alınan 
şeylere karşı, senden alınamayacak 
olanları koysana.Bu senin iradendir. 
İradenin özgürlüğüne Jüpiter bile 
müdahale edemez. İşte asıl özgürlük 
budur. Kendine dön evlat kendine 
inan. Sadece kendinde olanı ara.”**

Bak evlat insanlar kendilerine ya çok pahalı, ya çok ucuz kıymet biçerler.

1                2



Gecenin karanlığında titrek bir 
kandilin ışığında binlerce yıl öteden 
gelen bu söylem derinden etkiledi 
kandilin şimdi ki sahibini. Bacakları 
titredi, içi ürperdi. Oturma ihtiyacı 
hissetti. Fark etti ki kafasında 
uçuşan o yüzlerce, binlerce soru yok 
olmuştu. Dimağı billur bir pınar kadar 
berraktı. Senden alınabilecek olanları 
sahiplenme, makammış, unvanmış, 
rütbeymiş gerektiğinde elinin tersiyle 
it.  Edinebildiğin kadar bilgi edin 
onu senden alamazlar. Değerlerine 
odaklan onlar sayesinde kazandığın 
gönülleri ne yapsalar yıkamazlar. 
Değerlerinde ve bilginde derinleş. 
Seni yüceltecek ve yükseltecek 
asıl güç budur. Üstelik bu güç sen 
istemedikçe elinden alınamaz. İçini 
titreten ayaza rağmen bir rahatlama 
hissetti tüm bedeninde. Bu kandil, 
bir adı bile olmayan zavallı dediğimiz 
Epiktetos’un kandili asırlardır insanlığı 
aydınlatmaya devam ediyor diye 
düşündü. Artık ne haksız bir şekilde 
kendisini görevden alanlara ne 
de yıllardır ayağını kaydırmak için 
çalışanlara kızgın değildi. Kendinde 
olanı ve asla kimsenin alamayacağı 
yetkinliklerini keşfetmişti. Yeni ufuklar, 
yeni keşifler onu bekliyordu. Bu 
yolculukta artık kimseye tabi olmadan 
ve fakat tüm insanlıkla birlikte yol 
alacaktı.Değerlerini bulduğunda 
onlara sahip çık çünkü tökezlediğinde 
asan onlar olacak. Ve kör karanlıklarda 
yolunu bu titrek ışıklı kandil değil 

bilim aydınlatacak dedi kendi kendine. 
Dolayısıyla bu kandilin artık yeni bir 
sahibe ihtiyacı var diye düşündü. 
Şöminede ki odunları tutuştururken 
kendi kendine mırıldandı, Epiktetos’un 
kandili insanlığı aydınlatmaya 
devam ediyor. Sağlıcakla kalın.

Zafer ERBAŞLAR

*Epiktetos Latince köle anlamına gelmektedir.
**Suyu Arayan Adam – Şevket Süreyya Aydemir, 1954 3                4



BİR ÖMÜR BİR HİK AYE

Sanki evinin köşesinde oturuyordur da başın sıkıştığında her an sana cevap verecekti gibi...İşte 
biz böyle insanlara efsane deriz, her ne kadar aramızda olmasa da her an aramızda olduğunu 

hissettiğimiz insanlara... 

Yıllar geçse de üstünden unutulmayan insanlar vardır bu dünyada, sanki her an 
yanı başında hissettiğin insanlar...
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Ailemizdeki annemiz, halamız, 
teyzemiz kadar samimidir 
bizim için. Bu samimiyeti 

sadece sahnede göstermez, her 
an çevresindeki insanlara da 
gösterir. Bir gün ‘’Bizim Aile’’ filminin 
çekimlerindelerken Adile Naşit Tarık 
Akan’ı çok dalgın ve düşünceli görür, 
o zamanlar Tarık Akan ile çok samimi 
olmamalarına rağmen Tarık’ın bu hali 
içine kurt düşürür. Çekimlere çorba 
içme arası verdiklerinde Tarık Akan’ın 
yanına gider ve ne olduğunu sorur. İlk 
başta bir şey söylemeyen Tarık Akan, 
Adile Naşit’in ısrarına dayanamaz ve 
matbaacı bir arkadaşının işinin çok 
kötü olduğunu ve batma noktasına 
geldiğini söyler. Bunun üzerine Adile 
Naşit gider ve durumu Münir Özkul’a 
anlatır. O gün de Münir Özkul’un 
efsane sahnesi olan ‘’Sen değil, ben 
büyüğüm!’’ tiradının çekildiği gün.

Adela Özcan da bunlardan biridir,1930 yılında 
İstanbul’da Naşit Özcan ve Amelya’nın ikinci çocuğu 
olarak dünyaya gelir, abisi Selim Özcan ile birlikte sürekli 
babasının tiyatroda oynadığı karakterleri canlandırarak 
büyürler. Babaları Naşit Özcan Abdülhamit’i bile 
güldüren insan olarak tanınır ve Adela’nın gördüğü 
babasının hüngür hüngür ağladığı gün 10 Kasım 1938 
günüdür, Ata’mızın ebediyete gittiği gün...Babasının 
"Maskaram" diye sevdiği Adela büyür ve Adile Naşit 
sahne adını alarak sahnelerde kimi zaman bizi güldürür, 
kimi zaman ağlatır; ama her anında bize çok şey öğretir.
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Sahne bitince herkes buz keser ve yarım 
saat kimse konuşamaz. O gün herkes üç 
yevmiye Münir Özkul da on yevmiye alır. 
Herkes parasını birleştirir ve Tarık Akan’a 
verir. Tarık Akan almak istemese de zorlarlar. 
Tarık Akan mecburen parayı alır ve matbaacı 
arkadaşına verir. O günden sonra da ekip her 
çekimden sonra Tarık’ın matbaacı arkadaşının 
yanına giderek yardım ederler. Tarık Akan’ın 
arkadaşının işleri düzelince 20000 tane 
kitap basıp ülkedeki tüm okullara dağıtır, o 
kitabın ismi ise Nutuk’tur. Böyle insanlardı 
işte onlar. Sanatçılıklarının yanlarında 
insanlardı, çevrelerine karşı çok duyarlı 
insanlar. Belki de sır Halit Akçatepe’nin Adile 

Naşit’in cenazesinde söylediği şu sözde gizli;

‘’Ben Adile ablanın cenazesinde sevgi denen 
şeyin resmini gördüm.’’ Çok zor olsa gerek 
sevginin resmini çizmek; ama çevrene her 
an sevgiyle yaklaşıp sevgi katıyorsan her an 
sevginin resmini çizebilirsin, çizebilirsiniz. İşte 
belki de bundan dolayı hiçbir zaman unutmadık 
onları, sanki hep ailemizden birileri gibilerdi. 
Çok değerlilerdi her biri bizler için çok. Bir de 
çocukları çok severdi Adile annemiz 16 yaşında 
oğlunu kaybettikten sonra çok daha düşkün 
olmuştu çocuklara, çünkü tüm çocuklar onun 
kuzucuklarıydı. Vefatının üstünden 32 yıl geçse 
de hiç unutmadık, hiç unutmayacağız ve her 
zaman da Adile Naşit’tem çok şey öğreneceğiz...

Cengiz YOZBATIRAN
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Yepyeni bir başlangıçtan tekrardan merhaba sevgili yalnız. Birlikte bir 
ayı daha geride bıraktık. Yine dilimizde şarkılar, türküler ve kafamızda 
tonlarca soru. Bu ay yine kafamı cevabı olmayan sorular karıştırdı. Sen-
ce olmamız gereken yerde miyiz? Ya da olmamız gereken kişilerle miyiz? 
Yunan mitolojisinde bir inanışa göre her insanın bir ruh eşi vardır. Ve 
eşini bulamadığı sürece mutsuz olacaktır. Bir nevi mutsuzluğa mahkum-
dur.

Bu hafta en çok düşündüğüm soruda bu oldu. Acaba yanlış limanlar-
da yalnız insanlar mıyız? Aslında yalnız olduğumuz kesin ama yanlış 
limanda mıyız? Ve burada bulunan kaptanlar, miçolar ve beklenen ge-
miler… Acaba onlar doğru mu? Bir gün gelecek dediğimiz o gemiler. 
Acaba o gemiler geliyorda biz doğru limanda mı değiliz? Bazen yıllarca 
beklediğimiz gemiler oluyor bazen aylarca. Beklemenin yaşamın en zor 
hali olduğunu bile bile. 

Peki ya nasıl bulacağız doğru limanı? Ya da belki doğru limandayız ama 
farkında değiliz. Yine cevabı olmayan sorularla karşı karşıyayız. Galiba 
biraz uzaklaşmak lazım sorulardan. Kafamızı yoran olaylardan.

Belki de dönmeliyiz denizlere, sahillerde kitap okuduğumuz günlere. 
Martılara simit atmalıyız. Kedileri sevmeliyiz usulca. Metrobüse Beylik-
düzü’ nden binip Söğütlüçeşme’ ye gitmeliyiz. Ama uzaklaşmalıyız soru-
lardan. Kendimize zaman ayırmalıyız düşünmemek için.

Aslında zor olan hayat değildi belki de. Zor olan kafamıza takılan soru-
lara cevap bulamamaktı. Mutlu olacağın birini bulduğunda onun duy-
gularını bilememekti. Rastgele düşünmekti işte yalnızlık. Sessiz bir ak-
şamda sevdiğiniz insanlarla birlikte mutlu mutlu oturmanız dileğiyle...

Rastgele Yalnızılık Kulübü
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Bir ayın daha sonuna geldik sevgili yalnız dostum. İyi bak kendine. Bi-
zimde görevimiz demek ki bu. Cevapsız sorulara cevap aramak. Ya da 
samanlıkta iğne aramak. Her neyse dikkat et kendine sevgili yalnız. İyi-
likle kal. Sevgiyle kal…

Mehmet Akif  YARDIM

“Bu hafta en çok düşündüğüm soru da bu oldu. Acaba yanlış liman-

larda yalnız insanlar mıyız?”
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SON MU?

Metinlere bu şekilde başlanılmaz 
genelde. Hani hiçbir şey yokken bir 
anda sohbet havasında. Resmiyetten 

uzak oluyormuş, olsun. Devlet dairesi değil 
ya burası. Hem bir de mesela cümle başında 
“ancak” ya da “ve” kullanamazsınız diyorlar. 
Ben bunu çokça yaparım, çok da severim. Öyle 
ki yine böyle bir giriş yapayım dedim yazıma. 
Benim yazım evet, sahiplendim. Ancak sizinle 
paylaşmayacak kadar da bencil değilim. Bu yazı 
değerli okur, sonlar ile azalanlar, tükenenler ve 
durumun getirdikleri ile alakalı olacak biraz. 
Belki biraz da karartırım temayı, baktım ki son 
zamanlarda hep iyi hoş şeyler yazmışım. Şu 
an ki hayatımın yansıması olsa gerek. Ayıptır 
söylemesi ara ara ben de böyle az buçuk mutlu 
oluyorum. Lakin hayat öyledir ki tek bir şekilde 
seyir etmez asla ve katta. Dalgalıdır, inişleri 
çıkışları çoktur. Öyle ya, hazırlıklı olmak gerekir.

Ben, artık bu bir paranoya yahut fobi mi 
oldu bilmiyorum, ne zaman az buçuk 
mutlu olsam -bu ileri samimiyetim sizi 

sıkmıyordur umarım- aynen şöyle diyorum 
“kesin bir şey çıkacak arkasından, kesin bir şey 
gelecek başımıza” İşin trajikomik yanı şudur 
ki geliyor da, arkasından bir şeyler çıkıyor 
da. Artık örümcek adam gibi duyularım bir 
anda seziyor işlerin sarpa saracağını yakında. 
Tecrübeden olsa gerek. 

An    itibari    ile  sizlere  şundan 
bahsetmeliyim; her şeyin bir sonu vardır 
efendim. Hiçbir şey sonsuz değildir ve 

zamanla her şey tükenir ki buna insan da dahil. 
Hem madden hem manen, hatta madden 
demişken iki manaya da yorabilirsiniz bunu, 
ekonomik olarak ya da insanın varlığı olarak, 
zira toprak olup gideceğiz. Manen kısmı 
ise içten içe işte memlekette herkesin alışık 
olduğu bir durum

Şimdi öyle varsayalım ki mutluyuz, 
iyiyiz, maşallah her şey hoş güzel. Ama 
bitecek. En başlarda insanoğlu sanıyor 

ki, Allaaaah! Hayat ne güzel be! Sanki bu 
süreç kalıcıymış gibi. Sürecin sonunda ise bir 
yıkım, bir çökmüşlük, bedbahtlık hakim oluyor 
atmosfere. Beni pesimist vesaire sanmayın 
lütfen, sadece gerçekleri konuşan bir adamım 
o kadar. İnsan hep mutlu olacağı yanılgısına 
kapılıp  her  şeyden çok daha fazla keyif de 
alıyor, sanki hayat her şeyi onun için hazırlıyor. 
Şunu da belirtmeliyim ki hayat bizlerle 
oynamayı çok seviyor yahu. Bende de biraz 
munzurluk var o yüzden kendimi görüyorum 
sanki anlatırken. Neyse konuya geri dönelim. 
Hayatın kendisi için bu kadar uğraştığını sanan 
masum insanoğlu ise -şunu da belirtelim 
de feministler coşmasın insanoğlu genel bir 
terimdir.- hayatın ona sunduğu her şeyi alıyor 
ta ki hayat bir anda ona bir şeyler sunmayı 
kesene kadar.  kesinti durumunda ise ben 
hayatı Amerika’ya benzetiyorum, aynı diğer 
milletleri kendine bağımlı yapması gibi ancak 
bu durum bu yazının konusu olmadığından 
pas geçiyorum. 
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Hissetmeden yaşanmaz bu hayat efendim. Hissedin ve doya doya yaşayın, her 
şeyi.

Bu kesinti durumunda ise 
ben hayatı Amerika’ya 
benzetiyorum, aynı diğer 

milletleri kendine bağımlı yapması 
gibi ancak bu durum bu yazının 
konusu olmadığından pas geçiyorum. 

İşte o kesilmişlik anında son 
gelmiş oluyor. Tükenmişlik. Yahu 
ben şimdi ne yapacağım sorusu 

insanın aklını kurcalıyor. Mutlu 
olmaya alıştı zira, her şeyin yolunda 
gitmesine… Puf diye bir anda yeniden 
hayatın içinde buluyor kendini, 
ama tozpembe olan değil. Hakiki 
hayatın, adamın canını yakan hayatın. 

Tecrübeli olanlar ise kendini sudan 
çıkmış balık gibi bulmamak 
adına size başlarda bahsettiğim 

gibi seziyor bu durumu. Hazırlıyor 
kendini bu sürece. Sona yaklaşırken 
tükeneceğini biliyor, kendinin de 
onu mutlu eden her neyse onun da. 

Karanlık temalı olsun vesaire 
yapalım dedim ancak amacım o 
değil. Amacım açıklık getirmek. 

Zira belirtmek isterim ki her son yeni 

bir başlangıçtır efendim. Ne kadar 
batarsanız o kadar yükselirsiniz de. 
İyi ve kötü görecelidir. Aynı mutluluk 
ve üzüntünün olduğu gibi, o 
yüzdendir ki isyan, inkar ve bilumum 
türevlerinden uzak durunuz. Sabırla 
bekleyiniz. O kötü sandıklarınız belki 
de sizi bir yerlere getirdi bilemezsiniz 
yahut iyi sandığınız şeyler daha 
iyilerinin önünü kesti, bu da meçhul. 

Tolohan TEMEL

11                12

O yüzden siz ne olursa olsun hedefli olun, hevesli olun, hayatta olun! 



Fikirperest Dergi
            28Fikirperest Dergi
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Bu Alana Reklam Verebilirsiniz!
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YENİ YIL

            Ömür ömür...Hızla akıp gidiyor zaman.2019'u 
da devirdik. Sıra geldi 2020'ye.Sadece sayılar 
farklı fakat yaşananlar hep aynı. Her sene öncesi 
yeni yıldan güzel dilekler dilenir. İşte yeni yıl 
sağlık, mutluluk, huzur, barış...O yıl biterken 
de işte bu yıl şöyle kötüydü, böyle yıkıldık.  
Bir sene şöyle geçti, böyleydi ve önümüzdeki 
seneden şunları şunları diliyorum. Bu kendini 
senelerle sınırlamak değil de nedir? İnsan 
geçmişine bir yıllık değil ne kadar yaşadıysa 
öyle bakmalı ve aynı insan geleceğine de bir 
yıllık değil uzun ömürlü planlarla bakmalı. 

Yani kendimizi senelerle sınırlamayalım.

      Yaşadığınız hayat sizin sahip olduğunuz 
en değerli şey. Nasıl yaşamak istiyorsanız öyle 
yaşayın. Kendiniz olun ve diğer hayatların 
sizin hakkında ne düşündüğüne fazla 
takılmayın. Ne yaparsanız yapın insanlar 
sizin hakkınızda elbet konuşacak. Hiçbir şey 
yapmasanız da bu sefer bir şey yapmadığınız 
için konuşulacak. O yüzden bunu fazla 
kafaya takmadan en sevdiğim kalıplardan 
biri olan yaşamaya değer bir hayat yaşayın.

“Asla geçmişin tutsağı olma. O sadece bir dersti, ömür boyu  hapis değil.”
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     Asla geçmişin tutsağı olma. O sadece 
bir dersti, ömür boyu hapis değil. Yeni yıla 
girmeden önce geçmişine şöyle dön bir bak 
ama sadece geçen bir seneye değil. Geçen 
ömrüne bak. Gerçekten yaşamaya değer bir 
hayat mı? İyisiyle, kötüsüyle, güzelliğiyle, 
çirkinliğiyle seni tatmin ediyor mu? Umarım 
öyledir. Öyle değilse eğer fazla takılma. Geçti, 
bitti, gitti.Bu sırada da gelecekteki size yatırım 
yapın. Sizden başka kimse yapmayacak. 
Geleceğinizi dizayn edin ama öyle bir senelik 
değil uzun yıllarca olsun. Yaptığınız zaman 
peşinizi bırakmasın kalan hayatınızda. Tabi 

bunları yaparken bugünü de kaçırmamak 
lazım. Geçmiş ile gelecek arasındaki bugün 
köprüsünü sağlam inşa etmek gerek.

      Yazımın sonunu gelirken buraya kadar 
gelmiş 5. sayıya kadar bizi takip etmiş ve 
yazılarımızı merakla bekleyen yayınlandığında 
da okuyan herkese çok teşekkür ederim. İyi 
ki varsınız. Nice sayılarda ve nice yazılarda 
buluşmak dileğiyle...Kalan ömrünüz geçen 
ömrünüzden çok daha güzel olsun. Mutlu yıllar.

Nazım Can GÜLDAL
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Fotoğraflar

Osman UZUNMEHMETOĞLU Gökyüzüne Seyehat-2019-Ağustos

Mert OK Bulutların Dansı-2019-Aralık

15                16



İnanmak istedikçe yanılıyorsun. 
Yaslanmak istedikçe bocalıyorsun. 
Çiçekleri sevdiklerini söyleyip 
kopartırken çekinmedikleri gibi, seni 
seviyorum dedikten sonra güllerini 
kopardılar. Sende güzel olan her şeyi 
aldıktan sonra bir köşede bıraktılar. Tıpkı 
dalından koparılan gülün kopartılıp 
kenara atılan sapı gibiydin belki. İyi 
yanlarını senden çalarken geriye 
sadece enkaz bırakıyorlar. Kaçmaya 
başlıyorsun dalında yeşerdikten 
sonra biri gelip kopartmasın diye arka 
sokaklara sığınıyorsun. Bir güneş görür 
gibi oluyorsun. Biri tüm güzelliğini 
üstüne geçirip karlarını eritmeye 
çalışıyor. Karlar altında kalan çiçeklerin 
titriyor. Allah’ım çok içten gülüyor 
ama ya yalansa... Korkarak yaşamaya 
başlıyorsun sonra her adımın tutarlı, 
her sözün planlı. Gerçek yüzünü 
göremiyorsun maskeler keskin, içine 
yolculuk edemiyorsun gözlükleri 
kızgın. Kapağına aldandığın kitabı 
okuyamıyorsun bir türlü. Belki o da 
senin gibi yaralı, yamalı. Belki de o 
da diğerleri gibi çok güzel anlatıyor 
masalı. Güven duygusu kalmamış 
derdin olur içeriden taşarsın, mutlu 
olursun anlatamaz kağıtlara kazırsın. 
Ne zaman son verileceğini bilemeden 
döngüsüne kapılırsın yalanların. 
İnsanlar gördüklerine yalanları 
süslerken göremedikleri duygulara 
hesap vereceğini hesaba katmaz. 
Evet belki yalancıyı etkilemez bu 
ama o ne kadar yok sayabilse de bir 
mahkum eklenmiştir senin hanene. 
Papatyaların günahı yokken sevip 
sevmediğini ondan duymak istedikleri 
gibi yalanlarına da “pembe” deyip 
güzelim renge basmışlar kiri. Oysa 
pembe de tertemizdi tıpkı beyaz gibi. 
Siyahın binbir güzelliğini yok sayıp 
kahırları yükledikleri gibi güzellerini 
unutup küfür içinde kullandılar dili. 
Borcu borç ile ödemenin faydası 
olmadığını anlamadıkları gibi yalanı 
yalanla kapatmanın da faydası 
olmadığını anlamadılar. Dürüstlüğü 
sözlüklerde hapsettiler. En saf sevgileri 
katlettiler. Kimse maskesini çıkartamadı. 
Gerçekleri söylemenin karşındakine 
dürüst olmanın verdiği hazzı unutup 
yalanların hülyasına kandılar. Tutacak el 
bulamazsın artık ceplerinde saklarsın. 

Sen sadece onların eğlenmek için 
harcadığı bir can mısın? Bunca şeyden 
sonra yine aynı yerdesin. Bedenen 
buradasın ama kafa olarak neredesin? 
Hayır, hayatın sahte masallara vakit 
ayıracak kadar uzun değil. Biri gider 
ve bir diğeri gelir. Unutma gidip de 
gelmeyecek olan tek şey zamandır. 
Zamanın sana getiremedikleri varsa 
eğer sen zamanla onlara gideceksin. 
Şimdi dik durmanın vakti. İnsanın en 
büyük zaferi kendine karşı kazandığı 
zaferdir. Sen olmak istedikleri kişi 
değilsin, olmak istediğin kişisin. Hayat 
onların sana ithaf ettiği pembeden 
ibaret değil, gün batımında kızıla 
karışan tatlı pembeden ibaret. Tercih 
meselesi tabi bu. Ya sahtelerle yaşarsın 
ya da hayatın gerçek pembelerini 
tadarsın. Unutma dostum bu hayatta 
en önemli şey her zaman sensin. 
Yorulmuş olabilirsin ama hayallerin için 
devam etmek zorundasın. Hayatınıza 
denk gelen iki üç turist için aylarını 
heba etmenin anlamı yok. Unutma 
hayallerine, isteklerine kimin değer 
verdiği önemli değildir, asıl önemli 

olan senin onu ne kadar istediğindir. 
Atatürk’ün çok sevdiğim bir sözü vardır: 
“Benim kahramanlarım hayallerini 
hiçbir şeye satmayan kişilerdir.” Atam 
ne güzel söylemiş. Sen istediğin konu 
için kullanabilirsin. Asıl kişiliğiniz olmak 
istediğinizdir. Hayallerinize, emellerinize 
en güzel şekilde ulaşmanız dileğiyle. 
İçinizden birinin kaleminden sevgilerle...

                                                           #urkmezz 

Tıpkı dalından koparılan 
gülün kopartılıp kenara 
atılan sapı gibiydin belki. 

Abdulkadir ÜRKMEZ

Bulutların Dansı-2019-Aralık
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Karamsarlıktan uzak bir hayat istiyorum, 
yani bilmiyorum tabi bu mümkün mü? 
Hayatımızdan karamsarlığı tamamen 
atabilir miyiz?  Oldukça pozitif olabilir 
miyiz bilmiyorum açıkçası ama 
hayatımıza bir şekilde biz yön veriyoruz. 
Bakıldığında her istediğimizi yapabiliriz 
gibi duruyor. Peki sizce bu mümkün 
mü? Gerçekten hep istediğimiz 
şeyleri mi tercih ediyoruz? Ya da şöyle 
sorayım, gerçekten hep istediğimiz 
şeyleri tercih edebiliyor muyuz? 
İmkanlar, durumlar, aile, arkadaşlık 
hepsi birer etken değil mi? Karar 
verirken bir tercih yaparken ne kadar 
kimse umurumda değil, ben kendi 
kararlarımı kendim alıyorum desek de 
durum pek öyle değil aslında. Yeterince 
özgür müyüz? Sizler yeterince özgür 
müsünüz? Gerçekçi olacak olursak 
bence hiçbirimiz özgür değiliz. Neye 

göre özgür değiliz? Kime göre özgür 
değiliz bu durumlar elbette tartışılır. 
Oldukça pozitif olmaya, elimden 
geldikçe hayallerimi ve isteklerimi 
gerçekleştirmeye çalışıyorum. Hayat bir 
şekilde akıyor ve zamanımız azalıyor. 
Şunu da yapmadan gitmeyeyim 
dediğimiz o kadar çok şey var ki. Aslında 
bu geçen sayıda da bahsettiğim en 
büyük korkum olan “keşke” ‘ ye varıyor. 
Karamsarlıktan uzak bir hayat yaşamak 
istiyorsak keşke demeden, pişmanlık 
duymadan, başımıza gelen olayları 
hep iyi tarafından değerlendirerek 
başlayabiliriz. Biliyorum istediğim 
şey kolay değil. Hiçbirimizin yaşadığı 
olaylar durumlar bir değil. Kimimiz çok 
büyük acılar çekiyor. Kimimiz en büyük 
acısının onunki olduğunu düşünüyor. 
Hiçbir acı kimseninkine benzemiyor, 
benzeyemez. Ben size burada elimizden 

geleni yapabileceğimize inandırmaya 
çalışıyorum, çünkü yapabiliriz. 
Önümüzde ne gibi bir engel var ki 
düşünmemize, olaylara, acılarımıza iyi 
tarafından bakmaya engel olacak ne var 
ki. Hayatımızı güzelleştirecek olan biziz 
ya da mahvedecek olan da. Tercihler 
öyle ya da böyle bizim tercihlerimiz. 
Hangi durumda daha mutlu 
olabileceğimizi düşünüyorsak onun 
için elimizden geleni, mutluluk için 
elimizden geleni yapmamız gerekiyor. 
Bulunduğumuz durumu güzelleştirmek, 
işte bunu yapmaya başladığımızda 
hayattan çok daha fazla zevk almaya 
başlıyoruz. Geçen ay bazılarımız hüzne, 
bazılarımız mutluluğa doğru yola çıktı. 
Bu ay hep birlikte mutluluğa gidiyoruz, 
her şeye inat mutlu olmaya gidiyoruz.

HAYATIMIZI GÜZELLEŞTİRMEK BİZLERİN 
ELİNDE, YAPABİLİRİZ!

İrem Doğa DEMİRLİİ

# yababiliriz
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Düşüncenin duygunun izidir söz.Kimi zaman bu iz bir yara, kimi zaman bir leke,kimi zamansa
güzel bir hatıra olarak kalır insanın yüreğinde.Sözü kalbinde hiç geçmeyen bir ize dönüştürense
insanın yaptığı büyüdür.
Büyü mü?
Kara bir kazana, sihirli bir değneğe gerek kalmadan belkide hiç bilmediğiniz büyü?
Anımsayın…
Arkadaşlarınızla tartıştığınızda sizi en çok üzen kalbinizi kıran sözler değil miydi?
Veya şu ortak düşmanımız elalemin hakkımızda konuştuğu sözler... Beyninizin bir köşesinde sizi
hiç mi huzursuz etmedi?
Ya her gün duyduğumuz sözler;

-SEN YAPAMAZSIN
-DAYANAMAZSIN
-BAŞARAMAZSIN

Söz büyüdür. Ve inanın her insanda iz bırakır.
Psikolog Hilal BEBEK, bunu çok güzel bir örnekle bize açıklıyor. Diyelim ki salonda bir hırsız var
ve bu hırsızın mavi gömlekli olduğunu bıyıklı olduğunu size söyleyeyim. Bundan sonra yapacağınız
ilk şey salonda mavi gömlekli, bıyıklı birini aramak olacak .Peki ya hırsız üzerini değişmişse, ya ben
size yanlış emsal vermişsem? Sorun zihnimizin bu şekilde çalışması değil, sorun bu emsalden hiçbir
zaman şüphe etmeyişimizdir.
Ve ekliyor bizim zihnimiz tutarlılık isteyen bir zihin ve ne yazık ki bu bizim aleyhimize işliyor.Bu
durumdan kurtulmanın yolunu çok güzel bir cümle ile açıklıyor.
‘’Zihninizin tutarlılığına çomak sokun.’’
Doğru.Size söylenilen sözden, verilen emsalden şüphe edin.

-SEN YAPABİLİRSİN
-DAYANABİLİRSİN
-BAŞARABİLİRSİN

-ELALEMİN KENDİNE BİLE HAYRI YOK :D

Sözün büyüsünü bozmanın bir yolu bu. Diğer bir yolu ise, iz bırakarak ama yara gibi değil,
leke gibi hiç değil, yüreğinde güzel bir hatıra gibi
Tıpkı senin gibi
Son söz büyülesin hepinizi :)

S Ö Z Ü N  B Ü Y Ü S Ü

SÖZ BÜYÜDÜR. İNSAN SÖZÜ KULLANMA YETISINE SAHIP BIR 

BÜYÜCÜDÜR.

Pınar AKGÜL

DÖRT ANLAŞMA/ DON MIQUEL RUIZ
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BİZ
Kalbi yoktu ki insanın

Birini sevecek

Aklı yoktu ki insanın, düşünecek

Bilge de sayılmazdı

Görebilir miydi uzak diyarları çıplak gözleriyle

Duyabilir miydi karıncanın sesini

Hissedebilir miydi toprağın hareketini

Öngörebilir miydi bilmediği geleceği

Aklı olsaydı unutur muydu

Onu en çok inciteni

Ve en çok seveni

Anlıyor muydu aldığı değeri

Yoksa kör mü gözleri verdiği değerle

İnsan der geçeriz

Yoksa hayvanlar daha mı iyidir?

YUSUF YİĞİT
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GELECEĞİMİZ KİTAPTA

Kasım 2017’ de üniversite öğrencileri ta-
rafından başlatılan köy okullarına kütüp-
hane kurma projesi bugün itibariyle 25 
okula ulaşmıştır. İncelemek için sosyal 
medya hesaplarını ziyaret edebilirsiniz.

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

Sosyal medya ve mail adresi :

Mail adresi: gelecegimizkitapta@gmail.
com
Instagram: @gelecegimizkitapta
Twitter: @GKitapta
YouTube: Geleceğimiz Kitapta
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Projemize destek olmak için soyal medya üzerinden bizim-
le iletişime geçebilirsiniz.
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   Yusuf ATILGAN

      Nazım HİKMET           Cem KARACA

        Haruki Marakami

Alıntı Köşesi

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen Türk 
istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet 

muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mustafa Kemal ATATÜRK

Acelem yok benim, biliyorsun. Bir gün 
sana dünyada katlanılacak tek şeyin sevgi 

olduğunu öğreteceğim.

Yalnızdım. Tek başıma değildim ama 
müthiş yalnızdım.

Öldüğüm gün hiçbir şeye değil sana hasret 
gideceğim.

Hayatta hiçbir şeyim az olmadı senin 
kadar ve hiçbir şeyi istemedim seni is-

tediğim kadar.


