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Fikir,sanat ve edebiyat...
FİKİRPEREST



Mustafa Kemal ATATÜRK

 

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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GELECEĞİMİZ KİTAPTA

Kasım 2017’ de üniversite öğrencileri 
tarafından başlatılan köy okullarına kütüphane 
kurma projesi bugün itibariyle 27 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 isterseniz 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

Fikirperest
              Dergi



HAYAT İŞİNİ ŞANSA 
BIRAKMA Z

Hayatta ben bunu düşünmüştüm dediğimiz 
anlar olur bazen. Bir resme bakarken, 
müzik notalarında, okuduğumuz bir şiir 
ya da romanda, bazen yeni bir fikir ya da 
buluşta söyleriz bu cümleyi. Ben bunu 
düşünmüştüm... Ama nasıl olur? Benim 
düşündüklerim kimseyle paylaşmamama 
rağmen nasıl karşıma çıkar?  Hem de bir 
başkasının eseri olarak. Yoksa ilham perilerim 
fikirlerimi alıp başkalarına mı götürdü? 
Hayat işte, işini asla şansa bırakmaz.  İlham 
dediğimiz, bir şeyin varlığını fark etmektir 
aslında.  Soğuk bir duvarın önünden 
yüzlerce kişi geçer ama yalnızca birisi görür 
olanaksızlıklara meydan okuyarak duvarda 
filizlenmiş minik çiçeğin fotoğrafını. Ya da 
hikaye bu ya, Newton'un kafasına düşmeden 
önce de insanların üzerine elma düşüyordu. 
Ama onu çekenin yer olduğunu fark eden 
Newton’du. Arşimed 'in eureka eureka 
diyerek hamamdan fırlamasından önce 
de su cisimleri kaldırıyordu. Fakat suyun 
kaldırma kuvveti olduğunu fark edip aktaran 
Arşimed’di. Dedik ya hayat bu, işini şansa 
bırakmaz. Her yeri ilhamlarla dolu hayatın, 
hem de her yeri. Görebilen ve diğerlerinin 
de görmesine aracılık edenlere sanatçı, 
kaşif, yazar, ressam, bilim insanı, bazen de 
lider diyoruz.  Görüp anlamlandırma anına 
ise ilham.  İlham her yerde, her şeyde var.  
İnsanlar eğer gerçekten anlamak isteyen 
doğru gözlerle bakarsa hayata, ilham gelir.  
Hiç şüphesiz gelir ve biz fark ederiz. Ama 
asıl mesele bu farkındalıkla ne yaptığımız.  
Eğer sadece fark etmekle yetinirsek 
hayatta, gören gözleri, duyan kulakları, 
hisseden duyuları ve anlamlandıran zihin ve 
duyguları hakkını vererek kullanmamış olur, 

sonunda da hep ben bunu düşünmüştüm 
deriz. Dedim ya hayat bu işini asla şansa 
bırakmaz. Fark edilmesini istediği an sadece 
birisine vermez ilhami. İlham her yerdedir 
ve ihtimal dünyada pek çok insan fark eder 
onu. Ancak genellikle insanlardan birkaçı 
ya da yalnızca birisi benliğini o ilhama 
yönlendirir. Sonra ne mi olur? Mesela bir 
kitap yazılır, içerisinde fikirler olan. Diğerleri 
okur yeni ilhamlara yelken açar.  Bazıları 
öğretmenlik gibi kutsal bir vazife alarak 
bilgiyi yansıtıp yeni ilhamlar için hazırlar 
diğerlerini. İnsan ilhamı doğru şekilde 
değerlendirip yansıtabilirse daha fazlası ile 
ödüllendirilir ve bir sonrakinde en az önceki 
kadar iyisini yapar. Yeter ki bu durumun 
yan etkileri benliğini yok etmesin. Mesela 
kibir ve insan olduğunu unutmak gibi. 

Tarih ilham vericidir her zaman. Bizden 
önce yaşayanların ayak izleri attığımız 
adımlarda bize yol gösterir. Doğru izleri 
takip etmek kaydıyla. Her dönemin kendine 
özgü ilhamları vardır. Fakat insanların pek 
azı farkındalıklarının ışığında yol alma 
cesareti gösterir. Tahmin edersiniz ki 
1900’lerin başında 20'li yaşlarda olan ve 
bu coğrafyada yaşayan gençlerden pek 
çoğu işlerin çok da yolunda gitmediğini 
fark etmiştir. Ancak yalnızca bir Mustafa 
Kemal çıkar küçücük bir ilhamı kutlu bir 
ülküye çeviren. Çünkü hayat bu işini şansa 
bırakmaz. Artık ben bunu düşünmüştüm 
diyeceğiniz anların yerine ben bunu yaptım 
dediğiniz anılarınızın olması dileğiyle... 

"Tarih ilham vericidir her zaman. Bizden önce yaşayanların ayak izleri attığımız 
adımlarda bize yol gösterir."

Engin MUTLU
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ve siz ona o fırsatı vermiyorsanız işte o ileride 
çok büyük pişmanlıklara dönüşebilir. Ne olursa 
olsun dinlemek, dinlememekten çok daha iyi ve 
kafanızı   da bir  o kadar da soru işaretsiz bırakır.

Ya susmak? Onun bir sürü çeşidi vardır. 
Üzmemek için susmak, fevri davranmak 
istemeyip kendini dizginlemeye çalışmak için 
susmak, söyleyecek bir şeyin olmadığı için 
susmak ya da ne söylersen söylesen de sana 
inanılmayacağını bildiğinden susmak, bazen 
çaresizlikten susmak. Demek istediğim şu ki 
kendinizi hangi durumda susarak mı Yoksa 
konuşarak mı daha rahat ifade edebileceğinizi 
düşünüyorsanız ve en önemlisi içinizden nasıl 
geliyorsa o şekilde ifade edin. Bazen susmakta 
yüzünüzü güldürür veya konuşarak derdinizi 
anlattığınızda da. Kendinizi rahat hissettiğiniz 
her an yüzünüz zaten gülümsemeye 
hazırdır. Aklınız, kalbiniz rahatsa yüzünüz 
hep gülecektir. Bazen karşılaştığınız bir 
tesadüfte yüzünüzü güldürür, derdinizi 

karşınızdakine anlatabildiğinizi 
görünce de. Sizi anladığını fark 

ettiğiniz o an da içinizi ısıtan 
o his de ya da konuşmadan 

bile gözlerinizle 
anlaşabildiğiniz birini 
bulduğunuzda da.

 Kelimelerin kifayetsiz 
kaldığı konuşmanın 

anlamsız olduğu o 
anlarda susarak anlaşmak, 

sadece gözlerine bakarak 
aldığın o his, işte belki de 

en huzur veren gülümseme 
sebebi olabilir. Gülümsemekten 

korkmayın ne olursa olsun yüzünüzü 
güldürecek şeyler her zaman var. Siz yeter ki 
gözünüzü açıp o güzelliklere bir fırsat verin.

Hayat bazen karşımıza çok ilginç şeyler 
çıkarabiliyor değil mi? Beton yığınlarının 
arasından çıkan bir çiçek mesela ya da 
kafanı kaldırdığında bir gökkuşağı görmek 
ya da ne bileyim hiç tanımadığın birinin 
yüzüne gülümsemesi bile gününü birden 
değiştirebiliyor. Daha mutlu edebiliyor. 
Farkında olmadığımız güzellikleri 
keşfetmek gerek bazen. Göremediğimiz 
güzellikleri görmek gerek. Ufak şeylerle 
mutlu olabilmeyi bilmek, öğrenmek gerek. 

Bugün hızlıca yetişmem gereken bir yere 
koşuştururken, kafamı kurcalayan onca 
şeyle uğraşırken başımı göğe kaldırdığımda 
gördüğüm o gökkuşağı yüzümde istemsiz 
bir gülümsemeye sebep oldu. Biraz durup 
yüzümü güldüren o güzelliği birkaç dakika 
izledim ve inanır mısınız bir anlığına da olsa 
her şeyi unutup sadece göğü izledim. İçimi 
bir huzur kapladı. Tüm yolu gülümseyerek 
gittiğimin farkında bile değildim. Benim 
yüzümdeki gülümseme etrafımdaki 
o hiç tanımadığım insanların da 
yüzünde bir gülümsemeye 
sebep olduğunu fark ettim.  

Mutluluk bulaşıcıdır derler 
sanırım doğru söylüyorlar. 
Nasıl acı paylaşıldıkça 
azalıyorsa mutlulukta 
paylaşıldıkça çoğalıyor. 
Konuşmak, paylaşmak ne 
zaman bir insana iyi gelmemiş 
olabilir ki? Peki konuşamamak? 
Anlatmak istediklerinizi 
anlatamamak? Sebebi ne olursa olsun 
her zaman içimizde kalan bir ukde olacaktır. 
Peki susmak? Hangisi daha keşke dedirtir? 
Konuşmak isteyip de konuşamamak mı 
yoksa keşke sussaydım demek mi? Cevabını 
siz kendi içinizde verin istiyorum. Ama eğer 
karşınızdaki size bir şeyler anlatmak istiyorsa

GÜLÜMSEMEK İÇİN HER Z AMAN BİR 
FIRSAT VAR 

İrem Doğa DEMİRLİ
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Tolohan TEMEL

Bilmediğimiz şeyler korkutur bizi
Korku yönetir o zaman hisleri
Hisler ki aslında insanoğlunun temeli
Korkma gel artık bu hasret bitmeli

Dün ki gece yarısı bir ceylan yarası
Kanıyor damla damla çok masumdur bakışı
Ah yavru ceylan, kuzu ceylan ağlama
Gözyaşların ıslamasın toprakları

Ellerimde ne bir kağıt ne de bir kalem
Yazıyorum durmaksızın bilmeden neye hitaben
Ah ellerim gözlerim yüreğim hep yara hep kabarık
Aklımda birkaç düş var amma hepsi bulanık

Dün bugün yarın artık yoktur ötesi
Hiçbir insanın gelmemeli ölesi
Bir şimdi var elimizde şu an şu dakika
Aslında o da yok, her şey çıktı ayyuka

Ey vakit ki akıp giden, tutamadığım
Kaybettiğim ve geri alamadıklarım
Benim hatalarım var çokça yanlışlarım
Ama tutmayın elimden, dokunmayın sakın, ben kendim kalkarım

Düşler var aklımda kurcalar kemirir şimdi 
Yer bitirir beni, minik kurtcuklar gibi 
Düş, hayal, hedef, amaç bunlar neydi nedendi
Sanki eskiciye verdim gibi beynimi

İsteklerim hislerim arzularım
Çok güzel olsada var kuşkularım
Güvensemde kendime görüyorum işte orada
Bekliyor beni kucaklarmışcasına kaygılarım

Var oldum varım ve var olacağım
Elimde ne var anlamı yok, en sonunda kaybolacağım
Hiçbir şey kalmayacak desemde
Bir  şeyler bırakacağım kendimden geriye

Şu an vakit bunun vakti değil
Hoş ecel ne zaman çalar kapıyı belli değil
Ancak yaşamak lazım ölmeden, nefes almak
Belki de mutluluğu aramadan bulmak

Evet var, hayır yok
Bir şeyler belli bir şeyler değil
Dün geçmiş olabilir ama yarın gelecek
Ah ki bizi bekleten yarınlar... Gelecek gelecek

EŞİK
Tarifi zor anlatması zor şeyleri
Bazı bile değil işte bir şeyleri
Semboller, ima, imge ve de kinaye
Söylemem, bencilim, hepsi benim elimde

Olan oldu biten bitti
İnsan aklını böyle tüketti
Hayat bu, yaşamalı işte
Aslında her şey tecrübe ettiğince

Kapı açıldı, birileri girdi birileri çıktı
Kimi kapı açıldı kimi kapı kapandı
Aralık kalanlar da vardı
Arada kalanlarda

Yapılacak çok şey var
Yaşanacak da bilhassa
...
Kapıda eşik var
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Piyapili oldukça düşünceliydi. Tek katlı kerpiç evinin önündeki verandanın merdivenlerine 
oturmuş batmakta olan güneşi izliyordu. Karısı Malnigal ahşap kapıyı gıcırtılar arsında açtı. Ağır 
adımlarla ilerleyerek elini kocasının omzuna koydu. Bir süre konuşmadan önlerinde uzanan uçsuz 
bucaksız manzarayı izlediler. Malnigal eşinin omzunu hafifçe sıkarak

- Bu kadar sıkılmana gerek yok. Her şeyin bir çaresi bulunur dedi.
- İyi de nasıl, okulların kapanmasına şunun şurasında ne kadar kaldı ki dedi Piyapili
- Malnigal; bence Öğretmeni ile konuşmalıyız. Ama okulda olmaz onu akşam yemeğe davet 

edelim gönlünü kazanalım ne dersin dedi.
- Piyapili; iyi fikir diyerek irkildi.
Az önceki yılgın halini çok çabuk üstünden atmış görünüyordu. Biraz düşündükten sonra, 
Piyapili; Güzel yemeklerinden hazırlamalısın, Öğretmenin hoşuna gidecek birkaç pahalı hediye 

de alalım bence dedi.
- Malnigal; benim akıllı kocam hadi öyle ise harekete geçme zamanı dedi.

Öğretmen Tuthaliya sokağın sonundaki evin önündeki birkaç basamağı çıkarken neden akşam 
yemeğine davet edildiğini çok da düşünmemişti aslında. Öğrenci ailelerinin onu böyle davet et-
mesine alışıktı. Sadece aklında yemekte ne olduğu vardı. Yorucu bir gün geçirmiş oldukça acıkmış-
tı. Kapıyı çalar çalmaz öğrencisi Puşuken açtı sonuna kadar ve hoş geldin öğretmenim diyerek 
içeri buyur etti. Gecenin devamı çok keyifli geçmişti. Piyapili masraftan kaçınmamış şarabın ve 
yiyeceklerin en iyisini almıştı. Sadece onlar mı, hediyelerde Tuthaliya’ nın gözlerini kamaştırmıştı. 
Gecenin sonuna doğru dananın kuyruğu koptu. Söze ilk Malnigal girdi.

- Biliyorsunuz sevgili oğlumuz Puşuken’ in dersleri pekiyi değil dedi. Piyapili devam etti.
- Bu duruma annesi de ben de çok üzülüyoruz. Oğlumuzun iyi bir geleceği olsun istiyoruz. Ama 

dersleri böyle olursa okulu bitirdiğinde Devlet Memuru olma şansı yok denecek kadar az. Üstelik 
zamanda giderek daralıyor. Elbette Puşuken’ de çaba sarf edecek ama siz de biraz kendisine yar-
dımcı olsanız diyoruz. Çok daha çabuk sonuç alınmaz mı?

Öğretmen Tuthaliya, Piyapili ve karısının ne demek istediğini çok iyi anlamıştı. İşte diye düşün-
dü aldığım yetersiz maaşı biraz olsun arttırıp daha rahat bir yaşam sürmemi sağlayacak yeni bir 
aile daha. Ama istediklerini bu kadar kolay veremezdi iyi bir yemek birkaç hediye ile olmazdı. O 
yüzden biraz ağırdan da alsa Piyapili’nin istediği yanıtı verdi.

- Olabilir ama sadece Pukuşen’in çabası yetmez sizin de biraz daha destek olmanız gerekecek 
dedi.

Gecenin sonunda herkes mutluydu. Pukuşen çok geçmeden okulda başarılı bir öğrenci olmuş-
tu. Hatta öğretmeni Tuthaliya başarılı bu öğrencisini sınıf şefi yaptı.

M.Ö. 4 bin yıllarına ait bir Sümer tabletinde* yazılanları öyküleştirip sizlerle paylaştım. Rüşvetin 
bilinen yazılı ilk belgesi olarak İstanbul Arkeoloji Müzesinin envanterinde kayıtlı. İnsanlığın değer-
lere olan ihtiyacı işte bu kadar eskilere dayanıyor. Doğrudan, dürüstlükten ayrılan bunu menfaate 
dönüştüren insanlar hep olmuş hep de olacak. Önemli olan bunların karşısında bizim nasıl dur-
duğumuz. Kabullenip göz mü yumuyoruz, menfaati görünce bizde yoldan mı çıkıyoruz. Yoksa 
değerlerimize sahip çıkıp dik mi duruyoruz. Her türlü menfaati elimizin tersiyle itiyor muyuz, so-
nucunda eza, cefa bile olsa her sonuca katlanıp doğrudan yana mı oluyoruz. Ne dersiniz? Tepkisiz 
kalmayın, sağlıcakla kalın.

Zafer ERBAŞLAR

DEĞERLERLE YAŞAMAK
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BİLGİ KÖŞESİ
 

Merak edenlere; büyük üstat Münir 
Özkul kavuğu 1989’da Ferhan 
Şensoy’a emanet etmiştir. O da 27 
sene emaneti koruduktan sonra 
2016’da kavuğu Rasim Öztekin’e 
emanet etmiştir. Geleneksel 
tiyatronun timsali olan Kavuk 
Geleneksel tiyatroyu daha ileriye 
götüreceğine inanılan kişiye verilir.

Uçaktayım, bulutların arasında gidiyoruz, 
gözlerimi kapatıyorum ve iki hafta önce 
bitirdiğim o kitaptaki (Aktör Dediğin Nedir 
Ki?-Münir Özkul) anı geliyor aklıma; yanımda 
iki büyük üstat birisinin ismi Erol (Günaydın), 
diğerininkide Münir (Özkul)... Hemen 
dizlerinin üstünde bir poşet ve poşetin 
içinde kimsenin değerinin farkında olmadığı 

çok büyük hazine.. Ne 
mi? Kavuk, evet evet 
geleneksel tiyatromuzun 
temsili Kel Hasan’dan 
İsmail Dümbüllü’ye 
ondanda Münir Özkul’a 
geçen kavuk...Uçak 

hafif sarsılıyor iki üstat; çok büyük korku 
içinde Allah’ım bizim canımızı al, kavuğa 
bir şey olmasın diye dua ediyorlar. İkisinin 
de yüreği ağzında...En sonunda iniyor uçak 
yere ve öpüyorlar bastıkları toprağı çok şükür 
kavuğa bir şey olmadı diye...İzliyorum onların 
yaptıkları bu hareketleri sessizce, gözlerim 
dolu dolu ve gururla. Ne güzel köklerimiz var 
diye geçiriyorum içimden iyi ki vardı onlar, 
yaşarken de çok şey kattılar bize, terk-i diyar 
ettikten sonra da çok şey katıyorlar ve katmaya 
da devam edecekler bize. Ne muazzam bir 
emanet bu ve ne muazzam emanete sahip 
çıkma yöntemi. Keşke bize emanet edilen 

her şeyi böyle koruyabilmek için çabalasak, 
koruyabilsek onları işte o zaman çok daha 
güzel bir ülke oluruz. 

   Hepimizin öğretmeniydi O; “Okul sadece dört 
yanı duvarla çevrili, tepesinde dam olan yer 
değildir. Okul her yerdir. Sırasında bir orman, 
sırasında dağ başı. Öğrenmenin, bilginin var 
olduğu her yer okuldur.” derdi hep. Hepimizin 
babasıydı, Yaşar Ustasıydı; ‘’Bak Beyim. Sana 
iki çift lafım var. Koskoca adamsın. Paran var, 
pulun var, her şeyin var. Binlerce kişi çalışıyor 
emrinde. Yakışır mı sana ekmekle oynamak? 
Yakışır mı bunca günahsızı, çoluğu çocuğu 
karda kışta sokağa atmak, aç bırakmak ama 
nasıl yakışmaz? Sen değil misin öz kızına bile 
acımayan, bir damlacık saadeti çok gören? 
Anlamıyor musun beyim? Bu çocuklar birbirini 
seviyor. Ama ben boşuna konuşuyorum. 
Sevgiyi tanımayan adama sevgiyi anlatmaya 
çalışıyorum. Sen büyük patron, milyarder, 
para babası, fabrikalar sahibi Saim Bey. Sen 
mi büyüksün? Hayır, ben büyüğüm. Ben, 
Yaşar Usta. Sen benim yanımda bir hiçsin 
anlıyor musun? Bir hiç. Gözümde pul kadar 
bile değerin yok. Ama şunu iyi bil. Ne oğluma 
ne de gelinime hiçbir şey yapamayacaksın. 
Yıkamayacaksın, dağıtamayacaksın, mağlup 
edemeyeceksin bizi. Çünkü biz birbirimize 

Uçaktayım, bulutların 
arasında gidiyoruz. 

BİR ÖMÜR BİR HAYAT
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BİLGİ KÖŞESİ

Kel Hasan’ın diğer bir 
mirası olan tuluat yaparken 
giydiği fes de önce İsmail 
Dümbüllü’ye ondan 
Münir Özkul’a,Münir 
Özkul’dan da Müjdat 
Gezen’e geçmiştir. Müjdat 
Gezen de Fes’i Şevket 
Çoruh’a emanet etmiştir.
Tiyatro tarihimizde Fes 
ve Kavuk’un ikisinin 
de emanet edildiği üç 
sanatçıdan birisidir Münir 
Özkul.

parayla pulla değil, sevgiyle bağlıyız. 
Bizler birbirimizi seviyoruz. Biz bir aileyiz. 
Biz güzel bir aileyiz. Bunu yıkmaya senin 
gücün yeter mi sanıyorsun? Dokunma artık 
aileme. Dokunma çocuklarıma, dokunma 
oğluma, dokunma gelinime. Eğer onların 
kılına zarar gelirse ömründe bir karıncayı 
bile incitmemiş olan ben Yaşar Usta, hiç 
düşünmeden çeker vururum seni. Anlıyor 
musun? Vururum ve dönüp arkama bakmam bile.’’ derdi. Bize gerçek 
sevginin, aile olmanın ne demek olduğunu öğretirdi. Çok utangaçtı 
derlerdi onu tanıyanlar, her zaman yalnız kalmaya çalışır, çok utanır 
derlerdi; ama ne zamanki sahneye çıkar işte o zaman devleşirdi 
sahnede. Çünkü en çok sevdiği, kendisini bulduğu yerdi sahne. Onun 
içindir ki yıllar geçse de onun sahnelerini unutamıyoruz. İşte onun 
için 1968’de Kanlı Nigar oyunundan sonra Kel Hasan’dan kendisine 
miras kalan kavuğu O’na vermişti, İsmail Dümbüllü. Ah be Mahmut 
Hoca, Yaşar Usta çok erken bıraktın gittin bizi, sen gittin ama biz seni 
hiçbir zaman unutmadık, her an yanımızda olduğunu hissettik ve her 
an senden çok şey öğrendik. Sevgiyi, şefkati, değerlerle yaşamayı, 
dürüstlüğü, mütevaziliği senden öğrendik, sen ve senin dostların 
öğretti bunları bize ve biz seni, dostlarını her zaman hatırlayıp her 
zaman yaşatacağız. Hayattaki en büyük iyi kilerimizsiniz...

Sevgiyi tanımayan 
adama sevgiyi 

anlatmaya 
çalışıyorum.
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‘’Yaşamak denirse buna yaşıyoruz hepimiz; 
ama yaşamak denilmesi için buna; üstatları 

hatırlamak, onları yaşatmak gerekir her 

zaman.’’

Cengiz YOZBATIRAN



Şimdi sana kilometrelerce uzaktan yazıyorum sevgili yalnız nerede ol-
duğunu bilmediğim koskocaman bir boşluktayım. Gecenin yarısını geç-
miş saatler, sabahı karşılayacağım birazdan büyük bir umutla. Hey sen 
sevgili yalnız hoş geldin tekrardan Rastgele Yalnızlık Kulübümüze. Bak 
sabah oldu. Haydi açalım şu kulübü.

Yine sorular ve uzun yolcuklarla dolu bir ayı daha geride bırakıyoruz. 
İnsan sorunlarından kaçtıkça, kurtulamıyor aslında onlardan. Aksine 
kilometreler geçtikçe artıyor sanki sorunlar. Bizler uzattıkça şu kısacık 
hayatımızda sorunları onlar da bizimle birlikte gelmeye devam ediyorlar 
sanki inadına. Aslında vazgeçsek belki de kaçmaktan, bırakırlardı onlar 
da peşimizi kim bilir?

Size yaşadığınız her sorunu bırakın gidin demiyorum. Sadece nerede 
duracağımızı bilmemiz gerekiyor bu hayatta. Sadece zamanı geldiğinde 
vazgeçmesini bilmek gerekiyor işte, şu kısacık hayatımızda.

Bu ay sana 2 sorum var sevgili yalnız. Her ay olduğu gibi bu ay da senin-
le sürekli kafamı kurcalayan şu soruları paylaşmak istiyorum.

Hep sevdiklerimizden ayrıldığımızda düşünür ve hep biz aşk acısı çe-
kerken üzülürüz ya. Peki ya hiç düşündünüz mü? Bizi sevenleri, onların 
duygularını. Bizim terk ettiklerimizi… Hey sevgili yalnız sana diyorum. 
Şimdi senden gelecek aya kadar düşünmeni istiyorum. Şimdi ne yapı-
yorlardır bizi sevenler, yarı yolda bıraktıklarımız, üzdüklerimiz… Mut-
lular mıdır acaba?

Elini kalbine koy ve şunu söyle şimdi bana. Kaç günün daha var seni 
seviyorum diyebilmek için? Belki de hiç vaktimiz kalmadı. Haydi durma 
şimdi belki de tam zamanı. 

Rastgele Yalnızlık Kulübü
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Ara ve ona onu çok sevdiğini söyle. Geç olmadan bunu yap. Kendin 
için, onun için, bizim için…

Benim yine gitme vaktim geldi sevgili yalnız. Rastgele söylemekti belki 
de yalnızlık. Sakin bir akşamda sevdiklerinizle beraber mutlu olmanız 
dileğiyle… Kendine iyi bak sevgili yalnız… Sevgiyle kal…

Mehmet Akif  YARDIM

“Elini kalbine koy ve şunu söyle şimdi bana. Kaç günün daha var seni 

seviyorum diyebilmek için? ”
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Hayatın farklı perspektifleri vardır. Mesela senin gibi görebilseydim 
yaşamı, senin pencerenden bakabilseydim şu koca dünyaya, beni de 
avutabilirdi yeni bir fotoğraf, pantolon, gömlek. Biz farklıydık oysa 
seninle benim gerçeklerim vardı gençliğimi, ömrümü sadece onlar için 
adamış, senin tozpembe hayallerin. Yine de iyi ki tanıdım dediklerimin 
arasına katıyorum seni. Hatırlar mısın ilkbaharda boğazı süsleyen o 
meşhur Akdeniz bitkisini? Yaz aylarının ilk habercisi, yeni bir umut ve 
dokunmadan sadece uzaktan baktığımız, bizi kendine hayran bırakan 
BEGONVİL. Gövdesini dikenlerle doldurmuştur ulu Tanrı, yaprakları 
dört mevsim dökülmez. Pembe-mor çiçekleri vardır, baktıkça hayran 
bırakır. Uzadıkça uzar mavi gökyüzüne doğru... Ben ücra kaldırımlarda 
insanların üzerine basıp geçtiği, önemsiz bir kaldırım taşıyım şimdi, 
sende. Sense bu kaldırımdaki en alıcı Begonvil. Sen aslında hayatımın 
Begonvil mevsimisin. Her şeyi değiştiren, bana yeni bir umut olan, en 
güzel habercisisin. Fakat senin yüzün gökyüzüne dönüktür, gövden 
dikenlidir. Seni koruyan tek şey belki bu dikenlerdir, dokundurmazsın 
yaralarına. Aramızda öyle büyük mesafeler var ki benim ellerim sana 
uzanamaz, uzatsam da dokunamam. Sana dokunmak öyle güç ki 
kendini korumaktan vazgeçmezsin. Her bir gülüşün o alımlı pembe 
çiçeklerin gibidir, yüreğimi yakar süründürürsün. Benim realist 
düşüncelerim vardır. Gerçekleri yaşarım. Tozpembe hayallerin, senin 
dört mevsim dökemediğin yapraklarındır. Sana ne kadar yaklaşsam o 
kadar uzaklaşırsın. Sen gökyüzüne kaçmaya heveslisin, ben yeryüzünde 
köklerine sarılmaya. Bu kaçışların korkundan mıdır acıdan mı? Bende en 
az senin kadar farkındayım, sen ve ben yani biz, artık biz olamayız. Hem 
yorulmuş hem de insanlar içinde kirlenmişim ben biraz. Öyle bakma, 
ben de biliyorum merak etme, bizden olmaz artık, yolu yok. Ben de artık 
gökyüzüne kaçıyorum. Ben de artık özgürlüğe doğru yola çıkıyorum 
ama bir türlü mutluluğa gidemiyorum. Öğretsene bana? Neyse, yine de 
iyi ki dediklerim arasına katıyorum seni, senin adın BEGONVİL olsun.

SENİN ADIN BEGONVİL OLSUN

Anonim



Bu Alana Reklam Verebilirsiniz!
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BİR FARKINDALIĞIN GÜNCESİ

Etrafımıza baktığımızda neler görürüz? Çok 
mu değerlisin, tek önemli sen misin? Hayat 
için vazgeçilmez misin? Sen olmazsan olmaz 
mı bu dünya? Ben size cevabı vereyim: Hayır 
efendim vazgeçilmez değilsin, bu dünyada bir 
tek sen yaşıyormuş gibi hareket edemezsin. 
İnsanlar genellikle şu soruyu kendilerine 
sormaktan kaçınırlar: Ben kimim ve bu dünyaya 
ne yapmak için geldim? Bir sorsalar kendilerine 
bunu. Aslında o kapıyı aralayacaklar, içine 
girecekler ve görecekler asıl gerçeği. Benim 
hikâyem de bu soruyu kendime sormamla 
başladı. Ne zaman ki yaşadığın dünyayı fark 
edersin, ne zamanki bir diğerimiz için üzülürsün 
o zaman aralarsın işte o kapıyı, buralardasın.

Hayat hızla akıp giderken Türkiye’nin en büyük 
sorunlarından birinden bahsedeceğim size. Hani 
bu zaman geçtikçe düzelmesi gereken ama bir 
arpa boyu yol alamadığımız, gittikçe kötüye giden 
şu konu: Eğitim. Biraz farklı düşündüreceğim sizi, 
eğitim denilince aklımıza öncelikle okuduğumuz 
okul gelir; ilkokula gidersin, liseye… Sonra 
bizi engebeli yollardan geçirip bazılarımıza 
üniversiteye gitme şansı tanırlar. Yollar ayrılır, 
bulanıklaşır, berrak olmaz hiç senin için. 
Arkadaşlarını geride bıraktığın bir yarışın içinde 
bulursun kendini. Yollar git gide ayrılır… Farklı 
tercihler yaptıkça hayatın belirginleşir. Başlangıçta 
gideceğin 10 yolun varsa sonra bir bakmışsın 
7 olmuş, bir bakmışsın 4, bir bakmışsın 1.

Mesleğe başlarsın, sahi ya böyle bir ayrıcalığın 
olabilir di mi? Seni işe alabilirler mi dersin? İyi 
maaş verirler mi dersin? Çalışma ortamı iyi olur 
mu dersin? Başka ne istersin? Çoğumuz için 
durum böyle, endişelerle dolu. Yaşamanın verdiği 
zorluklar veya adil olmayan gelir dağılımından 
bahsetmiyorum bile. Ülkemde yardıma ihtiyacı 
olan öyle çok insan var ki… 17 milyon öğrenciden 
9 milyonunun takdir aldığı, karnesinde 9 zayıfı 
olan öğrencinin sınıfı geçtiği, okuma yazma 
bilmeyenin bile liseden mezun olduğu eğitim 
sistemimizde bir başka gerçekten daha söz 
edeceğim size ne yazık ki. Engelli desem… 

Yetersizliği olan desem… Bozukluk desem 
aklınızda bir şeyler belirir mi? Bütün bu hikâyeyi 
başa sardığımızda bu sistemin içinde kaybolan, 
gelişimini bedensel bir gerilik yaşamadan 
tamamlayan bizler için durum bu kadar zorken 
biraz da onların gözünden bakacağız bu yazıda.

Türkiye şartlarında bu bireylerin akla gelebilecek 
her konuda dezavantaja sahip olduğunu 
söyleyebiliriz. Dünya Sağlık Örgütünün 
tanımlama açısından, sınıflama çalışmasına 
göre 3 farklı terimden söz edebiliriz. Bozukluk 
psikolojik, fizyolojik ya da anatomik yapıda 
veya işlevde görülen herhangi bir kayıp ya da 
anormallik durumudur. Yetersizlik bir bozukluktan 
kaynaklanan, insan için normal olduğu düşünülen 
etkinlikleri yerine getirme yeteneğinde görülen 
herhangi bir sınıflama ya da eksikliktir. Engel, bir 
bozukluk ya da yetersizlik sonucu ortaya çıkan, 
bireyin normal sosyal rollerini (yaş, cinsiyet, 
sosyal ve kültürel faktöre dayalı ) gerçekleşmesini

sınırlayan bir dezavantajlılık durumudur. 
Günümüzde eğitimciler tarafından engel yerine 
yetersizlik olarak tanımlanmaya başlanmıştır. 
Engelli kelimesi kabul edilmemekte, bakıldığında 
engelliliği yaratan, kişilerin durumları değil 
çevrelerinin onlara göre düzenlenmemiş 
olmamasından kaynaklandığı görülmektedir.

Şimdi kapıdan biraz daha içeri atın adımlarınızı… 
Türkiye’mizde yeterliliği olamayan bireylere 
sağlanan imkânları düşündüğümüzde adil 
olmayan hayat şartları sizce de onlar için daha 
meşakkatli değil mi? Eğitim yetersizliğine 
rağmen eğitim alan grubunun içinde; işitme 
ve konuşma engelliler, zihinsel engelliler, 
görme engelliler, otistik engelliler yer alıyor. 
Eğitim olanaklarının ne kadar yetersiz olduğu 
rakamlarla ortaya konulmuş durumda. Okul 
öncesi eğitim çalışmaları yetersiz kalmakta, 
eğitim sistemi gerekli bilgiyi verememekte 
engelli bireyleri hayata hazırlayamamaktadır.

50 ve daha fazla işçi çalıştıran işletmelerde en 
az % 3 oranında engelli çalıştırma zorunluluğu 
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vardır. İş yerleri bu bireyleri çalıştırmanın 
maliyetli olduğunu, hata yapma paylarının 
yüksek olduğu düşünülerek onları çalıştırmaktan 
kaçınmaktadırlar. Fakat bilinmemektedirler 
ki pozisyona bağlı olarak etkin ve verimli 
olabilecekleri doğru bir işe yerleştirme yapılırsa 
sorumlu ve verimli çalışırlar, daha az iş kazalarına 
sebep olurlar. Örneğin; Bir işitme yeterliliği 
olmayan birini ele alacak olursak, her ilde okul 
olmadığı için küçüklükten beri şehir değiştirmek 
zorunda kalıyorlar. Bazıları da azıcık şanslıysa 
kendi illerinde okul varsa, ulaşım şartları da 
uygun olursa oraya gidiyorlar. Öğretmenlerine 
işaret dili öğreten işitme engelliler var bu ülkede. 
Bilinçli eğitmenlerin olmadığı, onlara gelecekte 
umutlu hayaller kurdurmak yerine, bunlardan 
hiçbir şey olmaz diyen birçok öğretmen var. Hani 
oldu da her şeye rağmen bir şekilde bu çocuk 
liseden mezun oldu diyelim. Mesleki eğitim 
veren bir lisede, donanımlı ayrılsa bile iş yerleri 
engelli çalıştırmayı yasal zorunluluklardan ötürü 
kabul etmekte, onlara vergi indirimi gözüyle 
bakmaktadırlar. Üstüne üstlük işitme engellilerin 
iş bulma konusunda diğer engellilere göre daha 

sıkıntılı bir süreçte ilerlemektedir. Fabrikalarda 
onlara özel uyarıcı levhalar yapılması, uyarı 
sistemleri kurulması ek maddi külfet getirmekte 
işverenler tarafından tercih edilmemektedir. 
Devlet bu araçların temininde vergi indirimleri 
sağlamalı hatta vergiden muaf tutmalıdır. 
İŞKUR tarafından bilinçlendirme çalışmaları 
yapılmalı işverenlerin bu konuda duyarlı olması 
sağlanmalıdır. Daha farklı meslek grupları 
geliştirilmeli üniversitelerde mesleki eğitimin 
önü açılmalıdır. Ayrıca birçok üniversitede 
engelli öğrenci kontenjanı olmasına 
rağmen bu sayılar sözde kalmakta, okulların 
içerisinde elverişli şartlar bulunmamaktadır. 
Yasalarımızda bahsedilen “pozitif ayrımcılık” 
lafta kalmamalı yeni yasalarla desteklenmelidir.

Şimdi artık kapının içerisindesiniz, zaman 
hepimizin yaşama hakkına kavuşma 
zamanı. Hayatı onlar için ENGELSİZ 
haline getirmek bizlerin görevi. Daha 
farkında olan bir toplumun hayaliyle…
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Issız bir çölün ortasında kum tanelerini tek tek sayıyorum sanki. Güneş yakıyor ellerimi, canım acıyor 
ama devam ediyorum yine de. Sabırda böyle bir şey değil mi bekledikçe gelmeyen, saydıkça tüken-
meyen kum taneleri gibi…

Hayat bazen kum tanelerini saydırır. Beklenen hiç gelmeyecek, zor anlar hiç bitmeyecek, içindeki acı 
hiç geçmeyecek sanırsın. Halbuki dışarıdaki her şey su misali akıp gitmeye mecburdur. Beklenen er ya 
da geç gelir, içindeki acı yara misali kapanır iyileşirsin, zor dediğin anlarda bir gün elbet geçer. Peki nasıl? 

Zamanın birinde küçük bir köyde güneşin doğduğu kocaman bir dağın eteğinde bir bilge yaşarmış. 
Bu bilge derdi olana dermanı, yolunu kaybedene bir yol bulurmuş.
Bir gün bilgenin kapısını köyde yaşayan bir adam çalmış demiş ki bilgeye:

-Sevgili bilge, bir derdim var kimseye anlatamıyorum. Anlatsam da çözülecek gibi değil, günlerdir 
uyuyamıyorum son çare sana geldim. 

Bilge anlat der.

Adam anlatır:
--------------------------

 Bilge cebinden bir taş çıkarır al bunu bundan sonra dertlerini taşa anlat. Adam alır taşı ve uzaklaşır 
bilgenin evinden.

     Adam akşam olunca tüm derdini taşa anlatır bir yandan da ağlarken gözyaşları taşın üstüne düşer 
her seferinde. Bir akşam adam taşa yine içini dökerken taş şişmiş adamın avuçlarında un ufak olmuş. 
Taştan dağılan tüm kum parçalarını toplamış ve bilgeye götürmüş.

-Sevgili bilge, taş bile bu derdime dayanamadı ben nasıl dayanacağım?

 Bilge der ki:

 -Şimdi al bu kum tanelerini tek tek say ve bana kum tanelerinin gerçek sayısına ulaşıncaya kadar da 
yanıma gelme der ve gider. Adam hiçbir şey anlamamıştır. Bu kadar küçük kum tanelerini nasıl sayacak-
tır?

1 -2 -3-4-5-56-112-586….
Günler geçer, aylar geçer, yıllar geçer. Adam bilgenin kapısına gelir. 
-Sevgili bilge zor oldu ama saydım bak burada hepsi.
Bilge:
-Peki derdin nerede der? 
Adamın aklına o kafasından bir türlü çıkaramadığı derdi gelir ama sorun çözülmüştür dert falan kal-

mamıştır ki ortada. 

Bilge der ki:

- Senin çözümün zamandı. Kum tanelerinin sayısı değil, sen onları sayarken zamanı tutmayı değil, 
bırakmayı öğrendin. Sabır budur işte sayılamayacak kum tanelerini saymak.

H A Y A T  B A Z E N  K U M  T A N E L E R İ N İ  S A Y D I R I R

Pınar AKGÜL
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Perihan AKTAN

Bugün yeniden saydım takvim kağıdındaki çizgileri

Tam yetmiş altı gün olmuş seninle görüşmeyeli.

Yetmiş altı kere güneş doğmuş ve batmış pusulanın sağ ve sol tarafından.

Yetmiş altı kere ‘iyi geceler ‘ demişim solumdaki soğuk ama ıslak yastığa.

Soğuk olması senin ıslak olması gözlerimin suçu olan yastığa.

Bugün ben, saçlarımı kestirdim, senin sevdiğin gibi hem de.

Kestirdiğimde ilk sen görürdün mutlaka.

Yanımda değilsen fotoğrafımı yollardım.

Bakalım daha kaç kez kesilecek, dokunduğun, okşadığın teller ve sen bir daha görene kadar acaba 
parmak izin kalacak mı saçlarımda?

Şiirden az önce duşa girdim ben.

Suyun sıcaklığı tam da senin sevdiğin gibiydi.

Yazın donmayı, kışın yanmayı severdin sen suyun altında.

‘Ne güzel bir şey su denilen’ derdim.

‘Dünyanın en güzel şeyi’ derdin.

Şimdi ben yazın yanıyorum, kışın donuyorum susuzluğunda.

Geçenlerde senle oturduğumuz meyhaneye gittim.

Bir bira söyledim ve ikimizin ritüeli olan biranın kağıtlarını düzgünce şişesinden ayırmak istedim.

Artık çok güçlü mü yapıştırıyorlar bunları ne?

Bir türlü düzgün yırtamadım şişesinden.

Ya da ayrılmak istemediler kağıt ve şişe, bilmiyorum.

Belki de sadece gözlerim dolduğu için bulanık görmem ve ellerimin titremesinden.

Sen yoksun ya bütün ritüeller anlamsız zaten.

Ben yine, yarın sabah bir çizgi daha atacağım duvardaki takvim kağıdına.

Üç mayısmış günün tarihi, onu da çizip ömrümün yeni gününden saatler çalacağım.

Sanki ne yapacaksam o saatleri tek başıma?

Kesin temizlik yaparım, kitap okurum biraz.

Var olmanın dayanılmaz hafifliğini yaşarım bu naçiz bedende.

Sonra ıslak, soğuk yastığımda, pusulanın sağında doğmaya çalışan güneşle, bir çizgi daha atarım 
duvardaki takvime.
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Abraham Maslow tarafından 1943 yılında oluşturulan, kişilerin gereksinimleri kuramıdır. Maslow 
ihtiyaçlar hiyerarşisi 5 ana kategoriye ayırmıştır, bunlar; fizyolojik ihtiyaçlar, güvenlik ihtiyacı, sosyal 
ihtiyaçlar, değer verilme-saygınlık ihtiyacı ve kendini gerçekleştirmedir. Dikkat edilmesi gereken, 
alt düzeydeki ihtiyaçların en azından belli bir kısmı karşılanmadan; üst düzeydeki ihtiyaçların 
karşılanmasının doğru olmayacağı düşüncesidir. Bir atasözümüzle destekleyecek olursak, bkz. 
“Ayranı yok içmeye, atla gider …” gibi.

İhtiyaç basamaklarını 
detaylandırırsak;

- Fizyolojik İhtiyaçlar: Nefes, besin, su, 
cinsellik, uyku, denge, boşaltım gibi 
ihtiyaçlardır.

- Güvenlik İhtiyaçları: Vücut, iş, 
kaynak, etik, aile, sağlık, mülkiyet 
güvenliği gibi ihtiyaçlardır.

- Sosyal (ait olma, sevgi, sevecenlik) 
İhtiyaçlar: Arkadaşlık, aile, flört gibi 
ihtiyaçlardır.

- Değer Verilme/Saygınlık İhtiyacı: 
Kendine saygı, güven, başarı, 
diğerlerinin saygısı, başkalarına 
duyulan saygı gibi ihtiyaçlardır.

- Kendini Gerçekleştirme: Erdem, 
yaratıcılık, doğallık, hoşgörü, tevazu, 
problem çözme, gerçeklerin olduğu 
gibi kabulünü ifade eder.

Kendini gerçekleştirme konusunda dikkat edilmesi gereken en önemli husus, yetenek ve karakterimize 
uygun hayat amacımızı belirlemektir. Hayat amacımıza ulaşmak için potansiyelimizin farkına varmak 
ve hemen harekete geçmek gerekmektedir… 

*Konu hakkında Tom Hanks’in “Cast Away” filmini ve “Ed Stafford ile Adada 60 Gün” belgeselini 
izlemeni tavsiye ederim.

**Senin kendini gerçekleştirme basamağında neler var, benimle paylaşmak ister misin? 

Mesut Öz
Instagram @mestoloji

Maslow Hiyerarşisi
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Bazen günlerim birbirini kovalarken bazen de geçmek bilmeyen günlerim 
olur. Kimi zaman sevinirim kimi zaman üzülürüm. Günlerim nasıl 
geçerse geçsin, ne hissedersem hissedeyim paylaşmak isterim içimde 
biriktirdiklerimi ama öyle sahte sözler ve duygularla değil içten, samimi 
bir şekilde. Öyle zamanlarım olur ki lâl olurum, susarım, konuşmak gelmez 
içimden ama öyle anlarım olur ki içim içime sığmaz, dolup taşarım, içimde 
biriktirdiklerimi dökmek isterim.

  "Dert çok hemdert yok."

                           - Fuzuli

Kimileri vardır susmalarım anlatır onlara olan biteni, sanki onlarla 
saatler boyu sohbet ediyormuş gibi. Ama kimileri vardır ki anlatamam 
derdimi onlara saatlerce dil döksem de. İşte o susuşlarımı işitenlerdir 
dert ortaklarım, onlarla akıp gider zamanım, anlaşılmanın ve bunun için 
çaba sarf etmemiş olmamın vermiş olduğu huzur ile. İşte böyle, sözün 
söylenmeden gönül  ile duyulma durumudur dert ortaklığı.

  "Gerçek servetiniz, yanında huzur bulduğunuz insanlardır."

                                                                      - Erich Fromm

Zaten yediden yetmişe ortak ihtiyacımız değil mi yanında huzur 
bulabileceğimiz, menfaati olmasa bile derdimizle dertlenecek, sevincimiz 
ile sevinecek insanlar ?

Kıymetini bilmeliyiz bizi susarken dahi anlayanların, hüznümüzü 
ve neşemizi koşulsuz paylaşanların. Onlar hayatımızda çok azlar ve 
değerlerleri paha biçilemez...

"Mesele; senin yüreğine dokunan dert benim derdimdir, diyebilmekte."

                                                                                    - Cahit Zarifoğlu

       İyi ki varsınız derdime de sevincime de koşulsuz ortak olan dert 
ortaklarım ...

Metin Serhat DAVUL

HEMDERT
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Fotoğraflar

Osman UZUNMEHMETOĞLU Bulutların Gizemi-2018-Temmuz

Mehmet Akif YARDIM Hayat-2020-Ocak
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 Seninle ilk tanıştığımız zamanı 
hatırlıyor musun? Ben hatırlamıyorum. 
Lise miydi, yoksa ilkokul mu? Belki de 
hep vardın… 
Beni en iyi sen anlardın. Çok hata 
yaptım başından beri ve sen hep kurşun 
oldun hatalarımda. İlkokulun çocuksu 
aşklarında defalarca sildim seninle 
yazdığım mektupları. Kalp şeklinde 
kesilen kağıtları seninle boyadım kömür 
karasına. 
Sonra büyüdük seninle beraber, 
büyümenin hata olduğunu bile bile. 
Pilot oldun ve ben seninle kanatlandım. 
Uçsuz bucaksız mavilikler için ayağımı 
yerden seninle kestim. İyi gittik bir 
müddet ancak ilk kavgamızı da 
gökyüzünde yaptık seninle. Çünkü; 
dünü unutmayı istediğim her gün 
mürekkebin iz taşıyordu yarına, 
unutamıyordum. Sonra çözüm buldum 
kendimce. Dedim: Sadece sağ tarafına 
yazacağım defterin. Böylece hem 
mürekkebin akmayacak hem de gölgen 
kalmayacaktı yeni sayfalarda. Yine 
olmadı. Boş kalan her sol yaprak daha 
hızlı tüketti ömür misal defterleri… 
Daha çok özler oldum geceye çalan 
gölgeli sayfaları. Ve gelen her gece 
gündüze bir o kadar uzak kaldı. İşte o 
zaman karar verdim seni çekmeceye 
atmaya. Hatırlıyor musun? Ben hiç 
unutamıyorum. 
Hani, paslı zımba tellerine beni anlatıp 
dert yanmıştın, gördüğün her peçeteyi 
kağıt sanıp ağlamıştın ya. Ve her göz 
yaşında kurumuştu pınarların. Evet, 
ağladıkça dökerdin içini ama bilmezdin 
ki döktüğün her damla seni benden 
biraz daha uzaklaştırır. 
Sen ve ben, kavuşmak için ağlardık, 
ağladıkça yollar uzardı. Bilemedim, özür 
dilerim. 
Tükendi göz pınarların ve ben bıraktım 
açmayı çekmeceyi. Yalnızlık da işte o 
zaman başladı. Hatırlar mısın, kendime 
bile söyleyemediklerimi hep sana 
dökerdim? Sen de usulca dinler ve iki 
kişinin bildiği sır değil derdin, anlatırdın 
kağıda. O yüzdendir ki bu hayatta en 
çok ikinizi kıskandım. Her renk kağıda 
her rengin ilmek ilmek dokunurdu. 
Bazen bir ressamın fırçası olurdun, 
usulca dolaşırdın sonsuz maviliklerde, 
bizim gibi. Bazen hüzün dolu notalar 

için kıvrılırdın beş çizgili yollarda. Bazen 
de iş adamının yaka cebinde, önemli bir 
imzada… 
Bir saniye, şimdi hatırladım. Bağdat Hala 
tanıştırmıştı bizi. Eski, tek katlı evimizin 
damına minder serip uzanmıştım 
ben. İlk o zaman dokunmuştum sana 
ve yazmıştık adımı beraber. Kalbim 
her çizgide kıpır kıpır. Sonra ilkokul 
öğretmenim öperdi yanaklarımdan, 
ödevi güzel yapardık seninle beraber. 
Ama senin için bunların hiç önemi yok 
değil mi? Çünkü ben seni hüzne terk 
etmiştim… 
Aldın intikamını, sen de beni unutmaya 
terk ettin. Mutlu musun? 
Tabi, ne kadar kızsan haklısın. Senin 
gibi dost bulamadım senden sonra. 
Sen başkaydın. Sana her dokunuşum 
seni tüketirdi, baş ucunda her daim 
kalemtıraş. Üzülmezdin, bilirdin ki her 
nefesin hayat verirdi aydınlık kağıtlara. 
Ama ben bunu da unutmuştum, 
insanlarda avunurum sanmıştım. Zaten 
olmadı. Sen gibi kimse dinleyemedi ve 
ben kendime bile söyleyemediklerimi 
kimselere diyemedim sensizlikten. 

Tükendim. Anladım değerini… 
İnan bana! 
Girebilir miyim içeri? Affedebilecek 
misin beni? Yine, yine ellerimi terletecek 
misin? Biliyorum, cevapların evet. 
Çünkü mecbursun. Çünkü mecburdum 
gelmeye, biliyordun. Ben sensiz 
yapamazdım, sen de bensiz yitik bir 
eşya. Olamayız ayrı. 
Evet’lik son soru, demezsin buna da 
hayır: 
Yanlışlarımda kurşun, 
Kanatlarımda pilot, 
Hayallerimde tükenmez olur musun?

Kalp şeklinde kesilen 
kağıtları seninle boyadım 
kömür karasına.

Özgür AKTAŞ
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Fazla kilolar görünüşünüzü ve psikolojinizi bozduğu gibi pek çok ciddi hastalığa da sebebiyet 
vermektedir. Sağlıklı bir kiloya ulaşmak ve bu ağırlığı korumak için dikkat edilmesi gereken konu-
lar vardır. Ama işte tam da bu noktada başlar diyet hataları.

1.Kulaktan dolma bilgilerle diyet yapmak
Dahiliye uzmanı kontrolünden geçen kişi gereken tahlilleri yaptırıp diyetisyen tarafından kişiye 

özel olarak hazırlanan beslenme modeli ile diyet tedavisine başlamalıdır. Her diyet kişiye özgüdür.

2.Kahvaltıyı atlamak
Uyandıktan sonra en kısa zaman dilim içerisinde (1 saat içinde) kahvaltı yapılmalıdır.(Protein 

ağırlıklı)

3.Doğru hedef belirlemek
Yıllar içerisinde alınan kilolardan birkaç haftada kurtulmaya çalışmak hiç gerçekçi ve sağlıklı 

değildir. Çoğunlukla haftada 0,5-1 kg ağırlık kaybı sağlıklıdır.

4.Günde 1-2 öğün yiyerek beslenmek
Sık öğünler halinde beslenmek, metabolizmayı hızlandırır ve mideyi dolu tutarak bir sonraki 

öğünde fazla ve hızlı yemeyi engeller. Günde 1-2 öğün yiyenlerde vücut yağ depolama eğilimin-
dedir. 

5.Geç saatte akşam yemeği yemek
Akşam yemeğini yatmadan yaklaşık 3-5 saat önce sonlandırmak gerekir. Dolu mide ile yatağa 

girmek vücudun yağlanması için en iyi fırsattır.

6.Hızlı yemek
Tokluk hissinin 20 dakikada oluştuğu unutulmamalı yemekler yavaş yenmelidir. Aynı zamanda 

tüketilen besinlerden keyif ve tat alabilmek adına iyice çiğnemek şarttır.

7.Yemek yerken dikkati dağıtmak
Yemek yerken kitap okumak, TV izlemek gibi herhangi bir şeyle meşgul olunmamalıdır. Böylesi 

bir durumda kişi neyi, ne kadar yediğinin farkına varamadan aşırıya kaçabilir.

8.Yemeğin tadına bakmadan tuz kullanmak
Tuz ve aşırı tuzlu besinler vücutta su tutar. Dolayısıyla kişi tartıldığında morali bozulabilir.

9.Rafine şekerden vazgeçmek
        İnsülin seviyesinde ani değişikliğe yol açarak tekrar tatlı yeme isteği uyandıracağı için rafine 

şekerden uzak        durulmalıdır. Şekerin fazlasının vücutta yağa dönüştüğü unutulmamalıdır. 

10.Aşırı zeytinyağı tüketmek
Halk arasında sıvıyağların katı yağ ve margarinlerden daha düşük enerji içerdiği görüşü yaygın-

dır. Oysaki hepsi aynı kapıya çıkar.

11.Egzersiz yapmamak 
Sadece diyet yaparak sonuç almaya çalışmak daha düşük enerjili diyet uygulanmasını, tedavi 

süresinin uzamasını, metabolizma hızının yavaşlamasını, sabrın tükenmesini, kaçamakların ol-
masını, verilen kiloların geri alınmasını sağlar. Diyet mutlaka egzersizle desteklenmelidir. 

SIK YAPILAN DİYET HATALARI
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12.Yeterince su içmemek
Besinlerin sindiriminden metabolik atıkların vücuttan uzaklaştırılmasına kadar pek çok aşama-

da önemli görevler üstlenen suyun %20’lik kaybı ölümle sonuçlanabilir.

13.SABIRLI VE KARARLI OLMAK

Bütün bunlardan sonra kilo verme kararı sizi korkutuyor mu? Samimiyetle kendinize bunu so-
run. Endişelerinizin, bu süreci zor olarak algılamanızın kaynağı olabileceğini düşündünüz mü?

Aslında haklısınız! Bu konuda kararlı ve sabırlı olmanız gerektiğini bilmek, uzun süre boyunca 
kendinizi kısıtlayacağınız fikri ile yaşayacağınız düşüncesi; sürece başlama isteğinizi sürekli erte-
lemenize neden olur. Hele, istediğiniz kiloları “Ya veremezsem?” endişesi, başaramama korkusu; 
sizi adım atmaktan alıkoyar. Kilo verme sürecinin uzun olması, istenilene hemen ulaşamamak, 
sabırsızlık duymak; diyette olma sürecini sık sık kesintiye uğratır. Motivasyonu yüksek ve sürekli 
tutmak gerekir.

Başarabilirsiniz! Bu süreçte desteklenmeye, stratejiler oluşturmak için yardıma ihtiyacınız olabi-
lir. Kolay ulaşılabilir hedefler koymak, değişimi küçük adımlarla gerçekleştirmek, kişinin bu süreç-
te kendini yalnız hissetmemesi, biraz kontrol altında olduğunu bilmek, otorite olarak kabul ettiği 
kişi ile sorumluluğu paylaşmak; motivasyonunu kaybetmemesini sağlayabilir.

“BU YOL SİZİN, BU HAYAT SİZİN BAŞARABİLİRSİNİZ!”

Melek TAMMİS

19               20



Adını bile bilmediğim, bilsem de muhtemelen telaffuz edemeyeceğim gezegenler keşfettiler.
Ben hâlâ karanlıktan deli gibi korkuyorum.
Uzaya insanlar yolladılar, uzaylıların varlığı ha kanıtlandı ha kanıtlanacak.
Dünya benim etrafımda dönmeye devam ettiği sürece adını bile bilmediğim, bilsem de muhteme-

len telaffuz edemeyeceğim yeni gezegenler keşfedecekler.

***
Tenha ve tehlikeli yollarda kendi başıma yürümeyi becerebildiğim zaman mı yoksa ağlamamaya 

başladığımda mı öğrendim büyümeyi? 
Büyümekten bu denli korkarken ne ara büyümüş insanların arasında buldum kendimi?
Şu dünya ne ara bu kadar hızlı döndü de…
Sahi neleri kaçırdım ben, dünya benim etrafımda dönerken?
Bu ağacı ne zaman kestiler?
Oysa en son hatırladığım, evimin bahçesindeki erik ağacına çıkıp sonra inemeyişim.

***
Duble yollar yapmışlar, ne çabuk!
Ben hâlâ çocuk şarkıları söylüyorum içimden.
Bazen susasım geliyor, sonra tekrar başlıyorum aynı şarkıya.
Oysa en son hatırladığım, okul korosuna öğrenci seçmek için bize şarkı söyletildiğinde söyleye-

mediğim o şarkı.
Büyüklerin şarkısıydı. Muhtemelen o yüzden söyleyemedim.
Şu an Arkadaşım Eşek’i söylüyorum, gülüyorlar, eşekleri sevmeme de çok gülüyorlar.
Eşekleri sevmeye başlayınca mı büyümüştüm yoksa Arkadaşım Eşek yıllarına geri dönemeye-

ceğimi anlayınca mı?
Oysa en son hatırladığım, miskinliğinden ötürü Miskin adını verdiğim o beyaz tüylü, mağrur 

bakışlı kedim.

***

Her köşeye avmler dikiyorlar, lükse muhtaç insanımızın yüreğine su serpmiş oluyorlar böylelikle.
Oysa ben hâlâ insanlardan yardım istiyorum, gülümsüyorum onlara. Haberim yok çünkü henüz 

hiçbir şeyden. Büyüklerin dünyasını anlamama daha çok var.

***
Büyük asfaltlardan büyük insanlar, büyük arabalarıyla geçiyorlar.
Ben hâlâ iyi günlere inanıyorum. Güneşli günler düşlüyorum sıklıkla.
Oysa en son hatırladığım, Nâzım’ın artık satır aralarında kaldığı.

***
Duble yollar, lüks avmler, her yanı ışıklı ama içlerinde yaşayanların gözünde bir damla ışık bu-

lunmayan kocaman ve soğuk binalar, kredi kartları, yol kenarlarındaki dilenciler ve onları zerre 
kadar umursamayan –belki de aceleleri var hep ki muhakkak öyle olmalı- büyük arabalı, büyük 
insanlar…

Ben hâlâ karıncalara basmadan yürümeye çalışıyorum.
Oysa en son hatırladığım, gök gürültüsünden korktuğum için sağanak yağışlı bir havada, annemin 

yanında koltuğa büzülüp uyuyakalışım.

***
Serbest piyasa ekonomisine geçen ülkeler hızlı bir gelişme çağı yaşadı, yaşamaya devam ediyor. 

ATEŞ KUŞU
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Yine bu ülkeler, teknolojik atılımlarla insanı insana kul ediyor ve istediği insanı eliyle koymuş 
gibi –belki de eliyle koydu- şipşak buluyor. 

Ben hâlâ büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüp varlığımı Türk varlığına ar-
mağan ediyorum.

Oysa en son hatırladığım, kargılardan yaptırdığım tel arabayı, oğlan çocukları gibi -komşumuzun 
oğlundan görüp kıskanmıştım, hatırlıyorum- toprak yolda sürüşüm.

***
Günümüz insanı, dedim, çağımızın modern insanı yani.
O kadar modern ki dedim, bu dünya artık onlara dar geliyor.
Gün gelecek kâinat bile yetmeyecek modern insana. Postmodern insana da yetmeyecek gerçi.
Ama bir Oğuz Atay çıkıp da “Hayallerinden korkar mı insan?”demeyecek ve yine bir Sait Faik 

çıkıp da “Ölüm var arkadaş, ölüm! Şu köşkün sahibi de ölecek, bu horoz da!” demeyecek.
Günümüz modern insanı artık varlığını Türk varlığına armağan etmeyecek.
Yine aynı günümüz modern insanı artık büyüklerinin ellerinden, küçüklerinin gözlerinden öp-

meyecek.

*** 

Ben ne ara büyüdüm biliyor musun?
Hüzün kovan kuşunu anlamaya çalıştığım sırada,
Karanlık sokaklardan geçerken artık babamın beni almaya gelmediğini ve bunun ne anlamlara 

gelebileceğini,
Derinlik korkumu henüz yenemediğim ancak artık mazgalların üstünden basıp geçebildiğimi gör-

düğüm anda,
İçinde olduğumuz şu yılda,
Ve ben tam olarak yirmi beş yaşıma bastığım şu zamanda büyüdüm.

Ben büyüyene kadar duble yollar yapılmış, bilim insanları uzayı seyre dalmış, her yana avmler 
dikilmiş, günümüz modern insanı lükse çoktan alışmıştı.

“Hayatta beni mutsuz edebilecek tek şey, lükse alışmaktır.” diyen Şarlo da ölmüştü.
Yanlış zamanda doğmak ve bundan böyle hep yanlış yerlerde yaşayacak olmak, dedim, sonra 

sustum.
Sonra hep sustum.
Ben hâlâ büyümemeye çalışıyorum.
Oysa en son hatırladığım, hatırlayamadığım sonsuz derinlikteki o eski yüreğim.

Gizem EKMEKÇİLER
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Bu Alana Reklam Verebilirsiniz!
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Geleceğimiz Kitapta
Kasım 2017’ de üniversite öğrencileri tarafından baş-
latılan köy okullarına kütüphane kurma projesi bugün 
itibariyle 25 okula ulaşmıştır. İncelemek için sosyal 
medya hesaplarını ziyaret edebilirsiniz.

Gidilen okul sayısı: 27
Toplanan kitap sayısı: 12117
Götürülen kitap sayısı: 10175                                                          
                                                                 

Sosyal medya ve mail adresi :

Mail adresi: gelecegimizkitapta@gmail.com
Instagram: @gelecegimizkitapta
Twitter: @GKitapta
YouTube: Geleceğimiz Kitapta

#gelecegimizkitapta
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Sabahattin Ali

      Maya Angelou           Can YÜCEL

     TOLSTOY

Alıntı Köşesi

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

muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mustafa Kemal ATATÜRK

Belki de yeni bir başlangıç yapmanın vak-
tidir. Yeni bir başlangıç için her şeyi yık-

manın vaktidir.

Acı duyabiliyorsan, canlısın. Başka-
larının acısını duyabiliyorsan, insan-

sın...

Kitap okuyun. Çikolata yiyin. Yeni müzikler 
keşfedin. Geçmişi unutun. Uyuyun. Çay,-
kahve için. Her şeye rağmen mutlu olun ve 

gülümseyin.

Her şeyin sıradanlaştığı bir dünyada 
bazen kaybetmek en doğru seçimdir. 
Ve o dünyada en yerinde tercih; vaz-

geçiştir.


