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Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

 

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde 
dahi, seni, bu hazineden, mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî, bedhahların olacaktır.

Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde 
bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin!

Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek 
düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler.

Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri 

zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal 
edilmiş olabilir.

Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar 
gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler.

Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr-
u-zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

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

Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asîl kanda, mevcuttur!

Ey Türk Gençliği,
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2017 senesinde başlattığımız “Geleceğimiz Kitapta” 
adlı köy okullarına kütüphane kurma projemizi 
2 yıldır sürdürürken ülkemizdeki genç yazarların 
ülkesine seslenmesi için 2019 Ağustos ayı itibariyle 
Fikirperest Dergi olarak karşınızdayız. Amacımız 
gençlerin hislerini bu dergi vasıtasıyla yazıya 
dökmesidir. Keyifli okumalar dileriz.
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GELECEĞİMİZ KİTAPTA

Kasım 2017’ de üniversite öğrencileri 
tarafından başlatılan köy okullarına kütüphane 
kurma projesi bugün itibariyle 28 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
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KIRMIZI  K A Z AĞIN HİK AYESİ

Yakın zamanda kaybettiğimiz Hayrettin Karaca 
hakkında yazmak istedim bugün, aslında 
Cengiz'den  bu konuda biraz tüyo aldım 
diyebilirim.

Birisini kaybettiğimiz de herkes kendi içindekini 
uğurlar aslında.

Böyle düşündüğümüzde ise, kimine göre iş 
adamıdır, kimine göre TEMA Vakfı kurucusudur 
ve kimine göre Toprak Dede'dir o, fakat 
hangisinin içine baksak "insan" kalır nihayetinde 
ve ben sadece insani tarafıyla uğurlarım insanları 
gidişlerinde...

Mesela der ki bir röp'ün de; "çok ödül aldım, ama 
en büyük ödülüm iki tanedir:

"Bunlardan biri, 2500 metre yükseklikte bir 
dağda, bir çocuğun beni gösterip, arkadaşlarına, 
"koşun koşun erozyon dede gelmiş" demesidir.

Diğeri ise bir kula nasip olmuş en büyük ödüldür, 
daha büyük ödül olacağına inanmıyorum, bu 
ödül Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmamdır. 
Her ödülün kişiye verdiği bir sorumluluk vardır. 
Ben bu sorumluluk altında yaşıyorum, zaten beni 
çağıran da budur."

Şimdi şu cümleleri okuduğumda benim için 
geriye sadece  İNSAN kalıyor.

Ve bu yüce insan, delik deşik olmasına rağmen 
kırmızı bir kazak giyerdi hep, ayakkabıları yamalı, 
sökük paltosunu, pantolonunu, yakalarını ters 
yüz ettiği gömleklerini ise yıllardır kullanırdı.

"Param var ama tüketmeye hakkım yok." derdi 
bu durum için, "Al, tüket ve yok et." diyen tüketim 
toplumuna karşı savaş açmıştı adeta.

Bizlere gördüğümüzden daha çok şey öğretmek 
ister gibiydi hep.

Peki KIRMIZI KAZAĞIN asıl hikayesini kendi 
sözlerinden öğrensek geriye bu defa sizce ne 
kalırdı? 

Bilir misiniz üzerinden hiç çıkarmadığı kırmızı 

kazağının, 1993 yılında eşi tarafından öldürülen 
oğlu Atay Karaca'nın artık ipliklerden ördüğünü 
ve senelerdir sadece bu sebeple bu kazağı 
üzerinden hiç çıkarmadığını?

Der ki onunla yapılan bir söyleşide; "Rahmetli 
oğlumdan kazak istemiştim. O da topladığı 
artık ipliklerle bu kazağı yapmış.16 yıldır bunu 
giyiyorum, sonsuza kadar da giyeceğim." 

Herkes birinin gidişinde kendi içindekini uğurlar 
demiştim ya yazımın başında; işte ben en çokta 
iki oğlunu, çok sevdiği karısını toprağa vermiş 
ve kendini TOPRAĞA adamış, topraktan kuvvet 
toplamaya çalışan o İnsanı uğurladım bu gidişte.

İnsan zengin de olur, vakıf da kurar, herkes onu 
çokta sever, fakat değişmeyen tek şey içeride gizli 
o derin insani izlerdir.

İşte ben o izlerin insanını uğurladım kendi içimde 
o gittiğinde.

Toprağa karıştı artık, ait olduğu yere.

Belki bu bir ölüm değil, yeniden doğumun ta 
kendisidir, kim bilir.

Bu ülkeye kattığın her şey için sonsuz teşekkürler, 
ışıklarda uyu TOPRAK DEDE...

Dinçel LAÇİN
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Birinin hayatını kurtarmak, birinin mucizesi olmak ister misin? İstersin elbette… Senin
sayende kurtulabilecek birinin göz göre göre hayatını kaybetmesine izin vermezsin. Fakat
buna göz yumduğunu ve bunun önündeki tek engelin, senin ön yargıların olduğunu
söylesem… Evet, doğru duydun. Bir hayatı kurtarmanın önündeki tek engel, senin
önyargıların.
Kemik iliği kanserleri (lösemi), lenfomalar, çeşitli organ kanserleri, kemik iliğinin
yetersiz çalıştığı veya çalışmadığı durumlar, kalıtsal anemiler, immün yetersizlikler, kalıtsal
metabolik hastalıklar ve çok sayıda kan hastalığının tedavisinde kök hücreler kullanılıyor.
Peki tedaviler için yeterli bağış sayısına ulaşılabiliyor mu? Kızılay’ın Temmuz 2019 yılı
verilerine göre, 80 milyonda 580 bin bağışçı kayıtlı, 1180 nakil gerçekleştirilmiştir. Kök hücre
bağışı kolay bir şekilde yapılabilirken, rakamlarda da görüldüğü üzere bir çoğumuz donör
olmak istemiyor. Ön yargılarımız belki de yüzlerce hayatın yitip gitmesine sebep oluyor.
Şu durumu da açıklığa kavuşturmakta fayda var: Vücutta yer alan bazı kök hücreler
kendini yenileyebilir, bölünebilir ve çoğalabilirler. Üstelik bu hücreler vücudumuzda çok fazla
sayıda bulunuyor, yukarıda belirttiğim hastalıkları tedavi edebiliyor ve bağış yaptığında sana
hiçbir zarar vermeden başkasının hayatını kurtarabiliyorlar. Şöyle düşün; bir elma bahçen
var. Elmalarının birazını başkasıyla paylaşıyorsun, elmalarının yerine yenileri çıkıyor, sana
hiçbir zararı dokunmuyor ve hayat kurtarıyorsun. Paylaşmak istemez misin? O zaman
harekete geçmek için neyi bekliyorsun?
Nasıl Donör Olunur?
Sağlık Bakanlığının Türkök projesi kapsamında, Kızılay Kan merkezleri üzerinden
donör adayı olabilirsin. 18 ile 50 yaş arasındaysan, 3 küçük tüp kan vererek bir başlangıç
yapabilirsin.
Süreç Nasıl İlerliyor?
Senden alınan kan örnekleri kemik iliği bankasında saklanıp, dokuna uygun bir hasta
olduğunda haber veriliyor. Oldu da bir mucize gerçekleşti diyelim. Hastanın annesi, babası,
kardeşi, akrabaları dururken onlarla eşleşmedi de seninle eşleşti diyelim. Doku uyumu için
yeniden kan örneği alınıyor. TÜRKÖK Doku Tipleme Laboratuvarına gönderiliyor, eşleşme
onaylanırsa ve diğer sağlık muayenelerinden geçersen iki farklı yöntemden biri ile senden
kök hücre alınabiliyor.

1.Periferik Kök Hücre Toplama Yöntemi: 4-5 gün boyunca kanındaki kök hücre
sayısını arttırmak için aşı yapılır. Son gün bir cihaz yardımıyla bir kolundan kan alınır. Kök
hücreler ayrıştırılır, diğer kolundan kanın tekrar vücuduna geri verilir. Geçici halsizlik hissi,
geçici grip, ateş ve benzeri belirtiler, genel vücut ağrıları; dalak bölgesinde dolgunluk hissi
görülebilir. 

2. Kemik İliği Yöntemi: Anestezi ile leğen kemiğinden kök hücreler iğne yardımıyla
alınır. Bağış sonrası ilk 2 ya da 3 hafta biraz ağrı ve tutukluk hissedebilirsin.
Yöntem seçiminde senin tercihin esas olmakla birlikte sağlığın açısından en uygun
yöntem seçilmeye çalışılıyor. Her iki yöntemle de kök hücreler toplandıktan sonra normal
hayatına kolaylıkla devam edebilirsin. İşlemin başından sonuna kadar Sağlık Bakanlığı
yetkilisi sana yardımcı oluyor ve oluşabilecek bütün masrafların bakanlık tarafından
karşılanıyor.
Bir gün bir haber aldınız, birinin hayatını kurtarmanın size bağlı olduğunu öğrendiniz.
O haber gelecek kadar şanslıysanız lütfen vazgeçmeyin. Belki de Lösemili bir çocuğun 5
dakikasından daha az acıyacak canınız. Birinin kahramanı olmak bu kadar basit işte. Ön
yargılarınızdan kurtulun, bir adım atın!

B İ R  F A R K I N D A L I Ğ I N  G Ü N C E S İ
D O N Ö R  O L  H A Y A T  K U R T A R !

Sevgi YÜKSEL

Kaynakça: https://www.kanver.org/,http://www.belkidesensin.org/ 2                3



Önceki sayıda bulunan “Maslow Hiyerarşisi” sayesinde hayatımızda hangi basamakta olduğumuzu gördük 
ve bunun üzerine uzun uzadıya düşündük, eğer yapmadıysan bu senin kaybın. :) Bu sayıda ise yarım 
bıraktıklarımızı konuşacağız. 

Litvanyalı psikolog Bluma Zeigarnik, 1927’de hafıza işlemesi üzerindeki kesintinin etkisini gözlemledi. 
Danışmanı Profesör Kurt Lewin, Berlin’de bir restoranda garsonların siparişleri tamamlanmayan masaları 
daha verimli şekilde hatırladığını fark etti. Bu, bir görevin tamamlanmasının unutulmasına neden 
olabileceğini ve siparişleri henüz verilmeyen bir masaya servis yapmak gibi eksik görevlerin, garsonun 
görevini hatırlamasına yardım ettiği düşüncesini oluşturdu.

Zeigarnik, bu hipotezi deneysel bir ortamda test etmeye karar 
verdi ve bulgularını “Bitmiş ve Bitmemiş Görevler” başlığı 
altında 1927’de yayınladı. Denemede, her katılımcının bir 
bulmaca çözmek gibi bir dizi ayrı görevleri tamamlamasını 
istedi.

Görevleri boyunca katılımcıların ortalama yarısı kadarı, denetçi 
tarafından kasıtlı olarak kesintiye uğratıldı; diğerlerine ise 
görevlerini kesintisiz olarak tamamlama izni verildi. Denemeyi 
takiben Zeigarnik, katılımcılardan, denedikleri her görevin 
ayrıntılarını hatırlamalarını istedi.

Sonuçlar şaşırtıcıydı, Zeigarnik’in ilk bulguları, katılımcıların 
kesilen görevlerin ayrıntılarını, rahatsız edilmemişlerin 
tamamlayabildiklerinden %90 daha iyi hatırlayabildiklerini 
ortaya koydu. Bu sonuçlar, bir görevi tamamlama arzusunun; 
bir görev tamamlanıncaya kadar o kişinin belleğinde kalmasına 
neden olabileceğini ve tamamlanmanın gerçekleşmesiyle 
unutma sürecinin başladığını ileri sürmektedir.tamamlanmanın 
gerçekleşmesiyle unutma sürecinin başladığını ileri sürmektedir.
Psikolojide yarım kalmışlığı açıklayan kavrama “Zeigarnik 
Etkisi” denmektedir.

Bluma Zeigarnik tarafından ortaya atılan bu kavramda insanların hayatındaki sonlandırılmamış işlerin, 
zihnini meşgul etmeye devam ettiği ortaya konulmuştur. Tamamlanan işler ise zihin tarafından belli bir süre 
sonra unutulmaktadır. 

Burada bahsedilen işler aklınıza gelebilecek her şeyi ifade edebilmektedir. Tartışırken söylemediğiniz bir söz, 
yapmadığınız bir ziyaret veya dile dökmediğiniz sevginiz gibi…

Sana sormak istediğim zihninde neden bu kadar yükle dolaşıyorsun, bir koltukta kaç karpuz taşıyorsun? O 
yarım bıraktığın yüklerden kurtulmanın vakti hâlâ gelmedi mi?

Yaşadığın Zeigarnik Etkilerini bana yazar mısın?

Sonraki yazıda at gözlüklerimizi konuşacağız.

Mesut Öz
Instagram @mestoloji

Zeigarnik Etkisi
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Biz Bozcaada’ya ulaştığımızda 1974 yılının eğitim öğretim dönemi başlamış okullar açılmıştı. Sınıfa sonradan 
dahil olmak nasıl bir duygudur yaşamayan zor anlar. Birazda içine kapanık bir öğrenci olduğum için arkadaş 
edinmekte güçlük çekiyordum. Ders aralarında bir köşede oturup zamanın dolmasını bekliyordum. Bu yerde 
okulun hemen girişindeki bank oluyordu çoğu zaman. Bir süre sonra bu teneffüs aralarında O gelmeye başla-
dı yanıma. Önce küçük sorularla başladı. 
-Adın ne?
-Zafer
-Hangi sınıftasın Zafer
-1/A
-Demek öğretmenin Mehmet Bey
-Evet
-Sevdin mi? Öğretmenini
-!!
-Hiç öğretmen sevilmez mi?
-Bilmem
-Öğretmen sana bilmediklerini öğretecek, güzel hayaller kurmanı sağlayacak.
-Ben zaten güzel hayal kurabiliyorum. 
-Aferin sana. Yine de yeni şeyler öğrendiğinde daha da güzel hayaller kuracaksın.
-Nasıl yapacak ki?
-Sana okumayı öğretecek. Bu sayede kitaplar okuyacaksın ve binbir güzellikte hayallerin olduğu bir masal 
dünyasına gireceksin.
-Ben masalları çok severim. En çokta başındaki tekerlemeleri.

Zaman dolmuş teneffüs bitmişti. O yine bana döndü 

-Zili sen çalmak ister misin? Dedi.
-Hıhı isterim. 

Adaya elektrik daha gelmemişti. Saplı çanı uzattı. O çanı ilk defa sallayışım hala aklımda. Kısacık bir zaman 
dilimi içinde güven alanı oluşturmuş benimle sağlıklı bir iletişim kurmuştu. İlkokul 1.sınıf öğrencisi ile 
arkadaş olmuştu. Peki ama kimdi bu adam. Şaşılacak bir şey ama okulun hademesi Recep Dayıdan başkası 
değildi. O kısacık zamanda sağlıklı bir iletişim için gerekli olan üç temel adımı atmıştı. Yani önce beni Anla-
mıştı sonra kendini Anlatmıştı ve elbette sonucunda Anlaşmıştık. Oluşturduğu güven alanı öyle kuvvetliydi 
ki etkilenmemek imkansızdı. Sonrasında arkadaşlığımız devam etti. Ders aralarında kısa sohbetler elimden 
düşmeyen çanı çalma zamanına kadar devam ediyordu. Okul sonraları ise yaptığı şeyi şimdilerde çok daha 
iyi  anlıyorum. Ders zamanı bitmiş öğrenciler dağılmıştı. Recep Dayı okulun temizliğine başlamıştı bile. Ben 
de onun yanında kalmış yaptığı temizliğe yardım ediyordum. 

-Oyuncakları sever misin? Dedi
-Çoook. Dedim.
-Oyuncağın var mı? Peki
-Eh işte bir iki tane dedim.
-Beraber sana oyuncak yapalım mı? Diye sordu.
-Yapalım, yapalım diye heyecanla bağırdım. 
-En çok hangi tür oyuncakları seversin dedi.
-Tabanca, kılıç ama en çok tüfeğim olsun isterim dedim.
-Peki bunları kendin yapabilir misin?
-??!!
-Başlangıçta ben sana yardım etsem nasıl yapıldığını göstersem ister misin?
-Elbette isterim.
-Peki oyuncak yapmaya yarın başlayalım mı?

TÜRK USULÜ KOÇLUK
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-Hemen başlasak.
-Hangi malzemeler gerekli biliyor musun?
-Hayır nereden öğrenebilirim?
-Ben sana söylerim. Yaz bakalım defterine. 

Hemen kağıda kaleme sarıldım. Okul öncesi okuma yazmayı öğrenmiştim. Biraz zor da olsa söylediklerini 
defterime yazdım.

-Peki bu malzemeleri nereden alacaksın onu biliyor musun?
-Hayır. Buraya yeni taşındık biliyorsun Recep Dayı senden başka kimseyi tanımıyorum.
-O halde akşam babana sor o sana nereden bulacağını söyler.
-İlk olarak hangi oyuncaktan başlamak istersin?
-Tüfeeeekkk
-İstersen onu en son yapalım. Onun haricinde
-Kılıç olsun o halde
-Peki sonra 
-Hıım balta
-Son olarak da tüfek öyle ise anlaştıysak yarın başlıyoruz tamam mı? Anlaştık mı? Dedi.
-Anlaştık yarın başlıyoruz Recep Dayı dedim.

Gerçekten de ertesi gün okuldan sonra oyuncak yapımına başladık. Kılıçtı, baltaydı, derken ahşaptan pek çok 
oyuncağım olmuştu. Ama önce ödevlerimi yapıyorduk Recep Dayı ile. Daha doğrusu önce o okulu temizler-
ken ben onu izliyor birazda yardım ediyordum. Sonra ödevlerimi yapıyor ve daha sonra da oyuncak yapımı-
na başlıyorduk. Başta belirlediğimiz hedefimize ulaşıyorduk adım adım. Eylem planımızı çıkarmıştı en başta 
ve ona sağdık kalarak birer birer ilerledik. Nihai hedefimiz tüfekti. Recep Dayı omzuma asabileceğim büyük-
lükte tetik mekanizmasının olduğu yerde mantar tabancası olan bir tüfek yapmıştı bana gerçekten. Bende 
yardım etmiştim elbette. Zımparasını ve mantar tabancasının gövdeye montajını bana yaptırmıştı. İlk atışı o 
yaptı ve bana nasıl yapmam gerektiğini gösterdi. Artık yapacak oyuncak kalmamıştı. Hedefimize ulaşmıştık. 
Ertesi gün yine okul sonrası yanına gittiğimde bir kucak kitapla karşıladı beni. İçinde neler yoktu ki, Küçük 
Kadınlar, Küçük Erkekler, Seksen Günde Devri Alem ve daha niceleri. 

-Bunlar benim şimdi Kuleli Askeri Lisesinde okuyan oğlumun kitapları. Artık senin olacaklar. Onlara iyi 
sahip çık. Hepsini mutlaka oku olur mu?
-Olur Recep Dayı dedim. 

Yeni hedef, yeni eylem adımlarını bir çırpıda oluşturup bana vermişti.

Dünyada modern anlamda koçluk anlayışının çıkışı Timothy Gallaway’in 1974 yılında yayımlanan “The 
Inner Game of Tennis” isimli kitabı ile olmuştur. Benim hikayemin bütününe baktığınızda Recep Dayının 
o küçük öğrenciye yaptığı da Türk Usulü Koçluktur diyebiliriz. Recep Dayının günlük gazetenin bile çoğu 
zaman gelmediği 1974 Bozcaada’sında Timothy Gallaway’in kitabından haberdar olma olasılığı milyonda bir 
ihtimal. Recep Dayının yaptığı bu Türk Usulü Koçluğu, yakın zamana kadar yaptığı işe, çevresindeki insanla-
ra karşı sorumluluk hisseden pek çok öğretmen, yönetici, dost ve ağabey farkında olmadan yapıyordu aslın-
da. Büyük şehirlere göçle birlikte, birbirine yabancılaşma ve yardımlaşma kültürünü de kaybettik. Böylece 
Profesyonel Koçlara ihtiyaç duyulmaya başlandı. Bize anlatılışı İngilizceden tercüme edildiği gibi olduğundan 
ve Türk Toplumuna göre uyarlanmadığından olsa gerek bir ön yargı ile karşılandı. Bence yapılması gereken 
bu ülkenin kültürüne uyarlamasını yaparak Türk Usulü Koçluğu geliştirmektir. Hem Koçluğu yapanlar hem 
de bu hizmeti alanlar çok daha fazla yarar sağlayacaklar inancındayım. Sağlıcakla kalın.

Zafer ERBAŞLAR
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Biliyorsunuz ki ben yazılarımda hayattan bahsetmeyi seven, hayatın iyi ve kötü yanlarını elimden gel-
diğince dengeli olarak sizlere sunmaya çalışan biriyim. Öyle ki, hayatta en önemli şey mutlu olabilmektir. 
Neşeliliktir, belki bir başka deyişle. Haz alabilmektir ya da. Arınmak, arınabilmek, kendi iyimiz doğrultu-
sunda yaşamaktır belki de. Kötüyü düşünüp, iyiye odaklanmak ve sonunda gayemize ulaşmak da olabi-
lir. Çok değişkendir bu durum. Ancak, her şeyden önce kendimizi bilmek gerekir. Bu da zor bir husustur. 
Çok zaman alır, çokça yanıltır, yanlışlar yaptırır. Zira bilinmelidir ki pişman olunmamalı ders çıkarılmalı ve 
arayışa devam edilmelidir. 
 
Bu yüzdendir ki, 
 
Bu sefer interaktif denemek istedim. 
Kendimizi keşfetmek adına böyle. 
Hani görelim ne var ne yok içerde. 
Ne oluyor ne bitiyor bir anlayalım diye. 
 
Yine bu yüzdendir ki sizden üç başlık altında üç şey isteyeceğim. 
 

Tolohan TEMEL

Bİ’ DÜŞÜNELİM
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En sevdiğiniz üç şey: 

Bu kısımda artık ne anladıysanız onu yazma-
lısınız. “Ama en sevdiğim üç ney?” Diye bir 
şey kabul etmiyorum.

En sevmediğiniz üç şey:

Yine üstteki ile aynı ancak ek olarak, “ya ben 
her şeyi severim ki hayatta yani sevmediğim 
değilde...” Gibi deli saçması şeyleri de kabul 
etmiyorum.

Rastgele üç şey:

Baya bildiğiniz rastgele üç şey

Hissetmediklerinizi yazmayın, sevgiyle kalın...

Bir yazın bir görün öylesine yani pek bi numarası da yok. Bakın bakalım ne olup ne bitiyor. Bu yazdıkları-
nızı kendi yorumunuz ne? Ha bu arada öyle başkasının yorumunu falan sallayın. Kendiniz ne düşünüyor-
sunuz. Bir de dürüst olun kendinize karşı. Yoksa varya hayat size hiç acımaz. Hep kendini kandıran biri 
hayatta yol alamaz. Yol alır. Bu da Türkçe’nin güzelliği efendim. Bu işlerden de pek anladığım sayılmaz. 
Bunu iddia da etmiyorum. Sadece diyorum ki bir bakın görün :)

Merhaba yine ben,
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   Hepimiz özgür insanlarız. Düşünürken, seçim yaparken, kırıp dökerken hatta 
kırılıp dökülürken bile. 
    Ne de güzel veriyoruz kararlarımızı, hele radikal olanlar yok mu, şu ardını arkasını 
düşünmeden koştuklarımız...
Düşünme hastalığını çok duyuyoruz, farkında değiliz düşünmeme hastalığımızın. 
Ne de güzel düşünmüyoruz bazen seviyoruz ‘sandıklarımızı’ paramparça ederken. 
Sandıklarımız diyorum çünkü gerçek sevgi yakıp yıkamaz düşünmeden, düşünen 
zaten yapmaz o da ayrı konu zaten.
   “Özgürlük; her istediğini yapmak değil, istemediğin hiçbir şeyi yapmamaktır.” diye 
bir cümle kurmuş biri, hangimiz isteriz mahvetmeyi? Bunun neresinde özgürlük?
     Çok sevmek hastalığını da çok duyuyoruz, çok sevdiğinden öldürebiliyor bir 
adam bir kadını, çok sevdiğinden kırıp döküyor seven sevdiklerini. Çok seviyor 
ya çünkü, sözde nazı sadece onlara geçiyor. Nasıl da iğrenç bir şeymiş şu sevmek 
dedikleri. Ne de güzel uyduruyoruz kılıfına ama, öyle öyle, oyunun adı bahane 
bulmaksa hepimiz on numara çarlarız. 
   Tanımımız çok başka bizim ama hiçbirimiz “sevgi böyle bir şey değil” demekten 
öteye geçemiyoruz. Kitaplarda yazmıyor diye mi biz sevmeyi bilmiyoruz? 
      Bir köpeğin fıtratında havlamak var, 3-4 yaşlarında ezberletti bir çoğumuza 
annelerimiz. Ali Baba’nın bir çiftliği vardı, çiftliğinde havlayan köpekleri. Bu 
şarkıyı ezbere bilen bir adamın havladığı için bir köpeği yok etme hakkını kendisinde 
bulduğu bu şeyin adı özgürlük değil, sevgisizlik. 
     Sevgi öyle bir güç ki bazen çoğu zarar, bazen azı zehir. Dengesini bulabilen 
sevgilerle yaşayın. Çok sevin, sevmekten korkmayın ama artık lütfen ‘doğru’ sevin. 
Sevgi sarılmayı getirir, kırmamayı, yaralamamayı, hatta bazen yaralarını sarmayı 
getirir. Sevgi yok etmez. Gerçek sevgi yaşatır, öldürmez.
    Hepimiz özgür insanlarız, tüm özgürlüğümüzü kullanıp çok sevelim bugün. Tek 
bir tanımımız var bizim. Sapmadan, bahaneler bulmadan, o tanımdan şaşmadan çok 
sevelim. İnanın yaşanacak çok güzel günlerimiz, binlerce mucizemiz var. Tek şartı 
sevmek ve görmeyi bilen daima görecek, bu dünya öyle ya da böyle güzelleşecek. 
Her şey mümkün, sevgiyle selamlıyorum nereden nereye giden kuşları, kimden 
kime olan tebessümleri ve sizi. Nereden nereye, kimden kime gidiyorsanız sevgiyle 
gidip sevgiyle kalmanız dileğiyle...

YAZMIYOR KİTAPLARDA

Ebrar GÜLTEKİN
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BİLGİ KÖŞESİ 
“Çok ödül aldım, ama en büyük 
ödülüm iki tanedir. Bunlardan 
biri, 2500 metre yükseklikte bir 
dağda, bir çocuğun beni gösterip, 
arkadaşlarına, ‘koşun koşun 
erozyon dede gelmiş’ demesidir. 
Diğeri ise bir kula nasip olmuş en 
büyük ödüldür, daha büyük ödül 
olacağına inanmıyorum; bu ödül 
de, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 
olmamdır. Her ödülün kişiye 
verdiği bir sorumluluk vardır. Ben 
bu sorumluluk altında yaşıyorum, 
zaten beni çağıran da budur.”

Hayrettin Karaca 98 yaşındayken yumdu 
gözlerini hayata ve yolculadık kendisini 
ebediyete. Peki kimdi Hayrettin Karaca, ne iş 
yapardı, ne başarıları vardı? Ne önemi var ki 
bunların? En önemli soru aslında belki de şu 
soruda gizli ‘’Nasıl bir insandı?’’ Gerçekten 
de sanayide çeşitli başarılara imza atmış, 
Tema Vakfı’nın kurucusu, Türkiye’de yıllık 

izin uygulamasını ilk 
kez başlatmış, çoğu 
fabrikanın 1960’larda 
çalışanlarına öğle yemeği 
verme uygulamasına 
başladığında babası 
Çorapcı Halil ile birlikte 

1917 yılından bu yana çalışanlarına öğle 
yemeği veren Hayrettin Karaca nasıl bir 
insandı? O da çocuk oldu, heyecanları oldu, 
büyüdü aşık oldu, senin benim gibi biriydi. 
Peki ne onu bu kadar tanınılır kıldı? Amaç… 
Evet evet amaç. Bir amacı vardı Hayrettin 
Karaca’nın; çok sevdiği ülkesinde, her sene 
erozyondan toprak kaybı oluyordu ve amacı 
da bu toprağı kaybettirmemekti. Bunun için 
işini, gücünü, her şeyini bıraktı ve kendisini 
bu yola adadı 1992 yılında. Tema’yı kurdu. 
Tema’yı kurduğunda 70 yaşındaydı ve şu anda 
hepimiz Tema’yı biliyoruz. Peki bizim ne bu 
hayattaki amacımız bu genç yaşımızda neler 

yapıyoruz, neler yapmaya çalışıyoruz, hangi 
amaç için mücadele ediyoruz, önce bunu 
sorgulamamız lazım. 

   Dedik ya peki gerçekten kimdi Hayrettin 
Karaca. Çocuktu o, ailesiyle at arabasında 
Bursa’ya giderken seyisin yanında oturmak için 
kardeşi Nurettin ile tartışan ve sonunda sırayla 
oturmak şartıyla anlaşan bir çocuktu. Çocuktu 
o, durumları iyi olmasına rağmen Bandırma’da 
arkadaşlarının ayakkabısı olmadığı için yalın 
ayak top oynayan, önce ayakları yarıldığı 
için ağrısa da sonra nasır tuttuğunda yalın 
ayak olmaya alışan bir çocuktu. Çocuktu 
o, oyunun ortasında annesinin çağırdığı ve 
komşu annesine yemek götüren bir çocuktu. 
Çocuktu o, komşu annesinin verdiği yirmi 
parayla bakkala giden ve gazeteden külah 
şekilde yapılmış pakete büyük kavanozdaki 
şekerlemelerden doldurulmasını isteyen, 
son kavanozlardaki şekerlemeler pakete 
sığmadığı için üzülen bir çocuktu. Çocuktu 
o, bağlarından topladığı üzümleri annesinin 
pay etmesiyle komşulara tek tek dağıtan bir 
çocuktu ve o çocuk yıllar sonra yaşadığı bu 
günleri şöyle anlatacaktı; ‘’Üç cümle söyleyeceğim: 
‘’Olanın olmayana borcu var’’, ‘’Komşusu aç yatanın 
yediği helal değildir.’’ , ’’Komşuda pişer komşuya düşer.’’ 
İşte bu! Fakirdik… Yunan yakmış, gitmiş her yer harap… 

Beni bu vatanın 
topraklarını korumaktan 

alıkoyamazsın…

BİR ÖMÜR BİR HİKAYE



Perişandık. Çok fakirdik, ama aç insanımız yoktu. Bütün mesele burada işte… Bir 
paylaşma vardı.’’ Böyle bir ortamda büyümüştü kendisi, paylaşmanın 
önemini en iyi bilen insanlardandı. Ömrü boyunca da gücü yettiğince 
bunu sürdürdü.

   Sonra delikanlı oldu Hayrettin Karaca, 
çalışanlarına dayanamayan, onların da 
ailesini görmeye hakları var deyip Almanya’da 
gördüğü yıllık izin uygulamasını fabrikasında 
uygulayan bir delikanlı. Delikanlıydı o, yolda 
giderken arabasını durdurup köy ürünleri 
satan köylülerin hepsinden ürünler alan bir 
delikanlı, İngiltere’de parasını gümrükte 
memurun almasıyla dört gün boyunca aç 
kalan bir delikanlı, tüm işini, gücünü bırakan ve kendisini doğaya 
adayan, Anadolu’yu karış karış gezen doğayla iç içe yaşayan bir 
delikanlıydı o. Delikanlıydı o Tema’yı kurduktan sonra kendisini 
seminere çağıranlara iki köy, dört ilkokul ayarlamaları durumunda 
gelebileceğini söyleyen bir delikanlıydı. Kalkınmanın köyden 
gerçekleştiğine inanan ve köydeki herkesle muhabbet etmeye çalışan 
bir delikanlıydı o. Delikanlıydı o yanına gelen her çocuğa kitap hediye 
eden, bunun sebebini de şöyle açıklayan; ‘’Bilgi olmadan hiçbir şey 
yapamayız buna inanıyorum. Bilgi sahibi olduktan sonra yaşadığı ülkeye 
sırtını çeviren, tepki göstermeyen çok az insanın olacağını sanıyorum. Yeter ki 
o bilgiyi verelim, onun için üniversite üniversite gezdiğimde tek şey istiyorum 
gençlerden, çocuklar okuyun diyorum, okuyun, okuyun, okuyun… Bana göre 
okumak ibadettir, okumamak bu ülkeye, cumhuriyete ihanettir.’’ bir delikanlıydı. 

   Her ne kadar yaşı ilerlemiş olsa da biz kırmızı kazaklı Erozyon 
Dede’mizi hep çocuk ve delikanlı gördük. En önemlisi de insan 
gördük. Kimseyi incitmemeye çalışan, duyarlı bir insan olarak gördük 
ve hep öyle hatırlayacağız. Bir gün yanında bir arkadaşıyla ortalama altı 
metrekare bir alanın içinde acımasız üç tahribatın yapıldığı üç tane meşe ağacı 
görür. Birini keçi yemiş yaşamaya devam etmiş, diğerini kesmişler tekrar filiz 
vermiş ve sonuncusunu da yakmışlar; ama hala yaşamaya devam ediyor. Yanındaki 
arkadaşına döner ve der ki; ‘’Bak, hiç ses çıkarmadan dinle! Duyuyor musun ne 
diyorlar? Hala duyamadın mı? Bak ben sana söyleyeyim ne diyorlar: Keçini al gel, 
baltanı al gel, gel beni yak! Gel, bütün zulmetinle gel. Beni bu vatanın topraklarını 
korumaktan alıkoyamazsın. Kimsenin gücü yetmez.’’ Gel, bütün zulmetinle gel. 
Beni bu vatanın topraklarını korumaktan alıkoyamazsın… Ne muazzam bir söz, 
aynı asırlardır yaşadığımız toprakları korumak için kanını akıtan şehitlerimizin 
söylediği gibi. Sanki onlar söylüyorlar bize bu sözleri. Dün yine şehitlerimiz oldu. 
Boğazımız düğümlenerek yine diyoruz, inşallah bu kez son olur bu kez son; ama 
biliyorum ki tüm şehitlerimiz, tıpkı o meşe ağaçları gibi dimdik duruyorlardır ve 
bizi izliyorlardır bir yerlerden ve haykırıyorlardır; ‘’Gel bütün zulmetinle gel. Beni 
bu vatanın topraklarını korumaktan alıkoyamazsın.’’ Çok büyük sorumluluklarımız 
var, onları her zaman yaşatabilmek için, onların korumak için canlarını verdikleri 
topraklarımız için yapacağımız çok şey var. Ne olur kapatın çevrenizde ne varsa, 
uzaklaşın dış dünyadan ve düşünün bir kere daha, bir kez daha yad edin tüm 
şehitlerimizi ve söz verin onlara; bu ülkeye değer katmak için neler yapacağınız 
hakkında; ancak bu şekilde yaşatabiliriz şehitlerimizi de, toprağımızı da, meşe 
ağaçlarımızı da…

Bana göre okumak 
ibadettir, okumamak 

bu ülkeye, cumhuriyete 
ihanettir.’
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Cengiz YOZBATIRAN

BİLGİ KÖŞESİ 
Üzerindeki kırmızı kazak 
hakkında şöyle derdi;
“Rahmetli oğlumdan kazak 
istemiştim. O da topladığı 
artık ipliklerle bu kazağı 
yapmış. Sonsuza kadar da 
giyeceğim”



Bir yanda ailelerini kaybettiği için üzülen insanlar, öte yandan onlara kavuştuk-
ları için sevinenler. Bakıyorum sadece hayatım boyunca yaptığım gibi sakince. 
Acaba ben ne yapıyorum diye? Merhaba sevgili yalnız dostlarım, yine kilomet-
relerce uzaktan yazıyorum sizlere. Nerede olduğunu bilmediğim, kilometreleri 
bırakarak geçtiğim yollarda yine yalnızlıkla başbaşayken buluşuyorum sizlerle.

Diyar diyar gezmek istiyorum, uzaklaşmak istiyorum bildiğim diyarlardan. Yeni 
yollar keşfetmek istiyorum belki de bilemiyorum. Bir diyardan başka bir diyara 
geçerken aklıma bir soru daha takılıyor. Sanki aklımda hiç soru yokmuşcasına. 

Sonra bir ses duyuyorum, gözlerim kapanıyor, büyük bir uğultu var kulaklarım-
da, dışarda siren sesleri. Sevdiklerim geliyor gözlerimin önüne. Ne olduğunu 
bilmiyorum. Annem elini uzatıyor bana. Çekip almak istiyor sanki beni buradan. 
Gözlerimi açamıyorum. Düşünmekte çok zorlanıyorum. Kolum, o da kıpırdamı-
yor. Ayaklarımı hissetmeye çalışıyorum ama hissedemiyorum. Çok gürültü var, 
dayanamıyorum...

Sevdiklerimi istiyorum yanımda, sarılmak istiyorum onlara ama farkındayım her 
saniye onlardan uzaklaşıyorum. Bir ses geliyor uzaklardan: “İyi misiniz?” Hayır 
diyorum ama ben bile duyamıyorum kendi sesimi. Gözlerim hala kapalı. Nefes 
almakta zorlanıyorum.

Uyanmak istiyorum. Gitmek istiyorum ailemin yanına son bir defa sarılmak için 
onlara. Sonra sevdiğim insanların yanına. Hepsi farklı yerlerde belki ama olsun 
eğer açarsam gözlerimi onlara gidip onları çok sevdiğimi söylemek istiyorum. 
Hepsinin gözlerinin içine son bir defa daha bakmak istiyorum ama açamıyorum 
gözlerimi. Nefes alamıyorum...

Saniyeler sonra nefes nefese uyandığımda hatırlıyorum bunların hepsini. Sevdi-
ğim insanlara çok uzak bir diyarda düşünüyorum nasıl gidebilirim onların yanı-
na diye?

Rastgele Yalnızlık Kulübü
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Sevgili yalnız dostlarım bu ay size soru sormak istemiyorum. Bu ay sizden sev-
diklerinize son kere sarılıyormuşçasına sarılmanızı istiyorum. Sanki onları son 
defa görüyormuşçasına gözlerinin içlerine doyasıya bakmanızı istiyorum. Kim 
bilir? Belki de rastgele sarılmaktı yalnızlık. Kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın. 
Sevgiyle kalın...

Mehmet Akif  YARDIM

“Sonra bir ses duyuyorum, gözlerim kapanıyor, büyük bir uğultu var 

kulaklarımda, dışarda siren sesleri. ”

Şehitlerimiz var sevgili yalnızlar !
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Nazım Can GÜLDAL

İnsanlar yalancıdır. Avukatlar değil. Bir mesleği hatta avukatlık gibi kıymetli bir mesleği

yalancılıkla bağdaştırmak hem mesleğe karşı büyük bir ayıp hem de mesleği icra edenler için

ağır bir haksızlıktır. Bütün avukatlar çok temizdir sütten çıkmış ak kaşıktır demiyorum ama

gerçek olan şu ki her mesleğin o mesleği icra edenler bazında iyisi kötüsü var. Bu öğretmen

de olabilir doktor da olabilir aklınıza gelebilecek her türlü meslek olabilir.

Ben Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2. Sınıf öğrencisiyim. Hukuk okuduğumu

söylemeye başladığımdan beri 7’den 70’e fark etmiyor: “Aman oğlum avukat olma. Onlar

yalancı oluyorlar.” Başta gülüp geçiyordum ama hoşunuza gitmeyen bir şeyi insanlar

defalarca söylerlerse siz de hak vereceksiniz ki sinir olursunuz. Yalan söylemek kişilik

meselesidir. Avukatlar yalan söylüyorsa bu onun yalanı değil müvekkilinin yalanıdır.

Avukatların, müvekkillerinin beyanlarının doğruluğunu araştırma gibi bir görevi yoktur. Bu

görev davalarda hakim ve savcının görevidir. Avukat kendisine anlatılanı yorumlar,

müvekkilin menfaatine uygun şekilde kullanır.

Gerçek şu ki: İnsan hayatı bu. Bir gün avukata işin düşebilir. İşin düştüğünde kendi

menfaatine göre işinin görülmesi için sen de yalan söyleyeceksin ya da söyleyebilirsin. Neden

mi? Çünkü bu bir savunma içgüdüsü. Kendini savunmak, en iyi menfaati elde etmek için,

şartları kendi lehine çevirmek isteyeceksin. Sonra da avukat yalancı olacak sen ise sütten

çıkmış ak kaşık…

Yazımı Molierac’ın avukatlarla ilgili güzel bir sözü ile bitirmek istiyorum. “Görevimizi

yaparken kimseye ne müvekkile ne hakime hele ne iktidara tabiyiz. Bizim aşağımızda kişilerin

varlığı iddiasında değiliz. Fakat hiçbir hiyerarşik üst de tanımıyoruz. En kıdemsizin en

kıdemlisinden veya isim yapmış olandan farkı yoktur. Avukatlar tarih boyu köle kullanmadılar

ama hiçbir zaman efendileri de olmadı.”

At Gözlüğü ya da At Şu Gözlüğü
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1 en büyüktür, çünkü 1 olmadan 2 olmaz! 
 
Ah ne de güzel söylemişsin Toprak Dedem. Sen olmasaydın çoğalabilir miydik bu kadar? Ülkeye 
kattıkların, insanlığa kattıkların, hayatıma kattıkların için sana minnettarım. Çok küçük yaşta baş-
ladı aslında doğaya olan sevgim. Ancak üniversite yıllarımda seninle bütünleşebildim. Yalnızca 
doğa olan sevgimle kalmadı da bana kattıkların. Karşılıksız sevmeyi, karşılıksız düşünmeyi, çıkar 
gözetmeksizin paylaşmayı öğretti. Gönüllü olabilmeyi öğretti. Bencillikten uzak yaşamayı öğret-
ti. Tema vakfına girdiğimde benim için aralanan kapılar hayatımı çok başka yerlere götürdü yolla-
rım değişti bakış açım değişti. İlk kez toprak semineri vermeye gittiğimde ilkokuldaki çocuklarla 
yaşadığım anları asla unutamam doğa sevgisini onlara anlatırken ben de daha da çoğalması paha 
biçilemez. Gözlerindeki ışığı gördüğümde iyi ki dedim iyi ki burdayım. Neden, niçin sorularımın 
cevabını en net verdiğim zamanlardı. Sonrasında çocukların gözlerinden aldığım bu ışıkla birlik-
te gönüllü olarak daha fazla projelerde bulunmak istedim çünkü karşılık beklemeden yapılan her 
şey insanı çok mutlu ediyor. Ve bir işe başlarken bir şeyler için bütünleşirken yalnızca bu sözü 
düşündüm.”1 en büyüktür çünkü 1 olmadan 2 olmaz.” Ben olmasam da olur demedim. Sorum-
luluklarımın farkına vardım. Çünkü ben, sen, o olmadan biz olamayız. Kaderimizi, geleceğimizi 
hep birlikte belirliyoruz. Ve yine sevdiğim Hayrettin Karaca sözlerini eklemek istiyorum yazıma;
 
“ Yaşamak için yaşatmaktan başka şansımız yok.” 
“Olanın olmayana, bilenin bilmeyene borcu var.”
 
Gerçekten bu sözleri hayatımıza idrak ederek yaşarsak eğer işte o zaman anlamlı ve mutlu bir 
hayat yaşayacağız. 
 
Ruhun şad olsun Toprak Dedem!

TOPRAK DEDEM

Derya CORUK
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Böyle olmayı ben istemedim.
İstedim değişmeyi, değişemedim...

Kim olduğumu, neden doğduğumu hiç bilmedim. Tıpkı bir rüya gibi büfenin ortasında başladı 
ve birazdan soğuk, çamurlu kaldırımda son bulacak hayatım. Şimdi diğerleri nerede, bilemiyorum. 
Herkes gibi sussam da olurdu, susamıyorum. Çünkü ben konuşmazsam asla öğrenemeyeceksiniz...

Büfedeki o sarsıntıyı çok iyi hatırlıyorum, midem bulanmıştı. Ama sarsıntıdan değil, büfeci ile 
müşteri arasındaki soğuk diyalogdan. İnsanlar hep böyle miydi? Neden günaydın dememişti ki, 
azıcık gülse de yeterdi. En az kendi kadar buz gibiydi elleri. O dokununca bize, en ön sıranın or-
tasındaki kardeşim titredi. O kadar çok titredi ki sonraları adının otobüs olduğunu öğrendiğim vası-
tanın sarsıntısını bastırmıştı. Tam o sırada hikayenin başladığı an aklıma geldi. Fabrikada bir sesle 
uyanmıştık.

“İnsanoğlu gariptir, bütün ömrünü 1. olmaya harcar ama siz 20. olmaya çalışın” demişti ustabaşı.
“Güneşi görüp karanlıklar dağılınca ilk giden kardeşinizin ardından yas tutun...” Tam daha fa-

zlasını hatırlamaya başlamışken ani fren sesiyle irkildim. Sonra ufak bir sıçrama ve yerçekimine ters 
bir yükseliş, ardından dağılan karanlıklar ve hepimizde derin bir iç çekiş...

Acaba ilk kim gidecekti?

Üzgünüm ön sıranın bana göre soldan ikinci yerinde duran kardeşim. Son nefesimde bile yasını
tutuyorum. Üzülürsün diye söylemeyecektim ancak içimde tutmanın da bir anlamı kalmadı artık: 

Sen gidince, çok az kişi hariç kimse yas tutmadı... Sen uzaklaşınca iki parmak arasında ve kapanınca 
kapı, herkes senden kalan boşluğa yayılma derdine düştü. İnsanoğlu ne de çabuk bozmuştu kar-
deşliğimizi. Belki de ihanet hamurumuzda vardı, güneşi görünce mayalanmıştı...

İlk kardeşimden sonra düzenli olarak kapı aralandı, birer ikişer koparıldık birbirimizden. Geride 
kalanlar gidenlerin çığlığını yaka cebinden duymaya mahkum olmuştu. Ne acı...

Her ne kadar bir gün sonra kaldırımda bulmuş olsam da kendimi bu süre yeterli olmuştu tanımak 
için insanoğlunu. Bazıları nefretle baktı yüzümüze, bazıları kölemiz oldu. Ben ise nefretle bakanlara 
minnet duydum, köleme acıdım. Hakikaten garipti insanoğlu. Bazen en kederli anında hızlıca açar-
dı kapıyı ve titreyen eliyle tutardı yakamızdan. Bazen de kahkahasına ve arkadaş sohbetine ortak 
ederdi bizlerden birilerini. Şanslı olanlarımız kırmızı renkli ruja boyanırdı, bahtsızlarımız bardakta 
kalan bir yudum kahvede boğulurdu. Bazılarımız da-o kadar acı yetmiyormuş gibi-ezilirdi tablalar-
da, boynu bükük. Deşilirdi yürekleri ayakkabı uçlarının altında. Birimiz sessizce giderse anlardık ki 
çayla buluşacak, yansa da bağırmazdı, yüzünde buruk bir tebessüm...

Yaslandığım son arkadaşım da çıkınca aralık kapıdan boylu boyunca uzandım karanlıkta. İçimi bir 
ürperti kapladı. Bir iki saate yeniden aralanacak ve tamamen kapanacaktı sonsuzluğa. Eksilmesin-
den korkarak derin bir nefes aldım sessizlikten. Soğuk duvara dayalı başım ve ayaklarım titriyordu 
yalnızlıktan, bir o kadar da çaresizlikten. İşte, beklenen an geldi. Öyle bir gıcırdadı ki sağır olmayı 
isterdim, güneş de gözlerimi delecek gibiydi. Dışarının yağmura rağmen içeriden daha sıcak olduğu 
kesindi, bir mutluluk doğdu yüreğime.

Dil’im Olsa
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Fakat o da ne! Alev almıştı eteklerim. Milim milim ilerlerken tenimde küle çeviriyordu kemikle-
rimi. Çıtırtısı acı verir sanmıştım lakin uyuşturmuştu beynimi pamuk ipliği kılcallarından geçen 
duman. Hülyalara daldım. Sisli, bucaksız tarlalarda buldum karanlıkları. Ciğerden gelen duraksız 
öksürükle uyandım.

Havada birkaç takla attım ve kucaklaştım ıssız kaldırım taşıyla. Kardeş kucaklaşmasını özleten-
cinstendi, belli ki benim gibi çokları gelip geçmişti buralardan. Teninde hancı soğukluğu, bir an önce 
uğurlamak isteyen...

Her şeye rağmen, son nefesimi verirken mutluyum. Çünkü bana verilen görevi en iyi şekilde 
yaptım. Terk ederken iki parmaklı zindanı, kölemin yüzünde tatlı bir gülümseme bıraktım. Ben de 
isterdim sizin gibi karar verebiliyor olmayı, o zaman ederdim onu azat. Değerini bilin hür iradenin 
ve kullanın mümkünse...

Sahi adımı söylemedim değil mi? İzmarit.
Keşke biz hiç doğmasaydık, siz de ölmeseydiniz...

“ Terk ederken iki parmaklı zindanı, kölemin yüzünde tatlı bir gülümseme bıraktım.”

Özgür AKTAŞ
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Aşık veysel'in dediği gibi hayatımız boyunca uzun ince bir yolda ne halde olduğumuzu bilmeden 
gece gündüz yürürüz. Yol boyunca gördüklerimiz olur kendi yolunda yürüyen. Hatta bazılarıyla 
bir süreliğine aynı yolda aynı yönde yürürüz. Yol arkadaşı oluruz birbirimize. Biz onlara kısaca eş, 
dost, arkadaş deriz.
Yürüdüğümüz yerin zorluğuna, birlikte aynı yolu yürüme süremize ve bazen de kısa bir süre önce 
birlikte yürümeye başlasak da adımlarımızın uyumuna göre değer biçeriz onlara. Paylaşımlarımız 
olur ortak mutluluklarımız ve acılarımız. Bazen bir şeyler öğrenir bazen de bir şeyler öğretiriz. 
Ayrılık vakti gelip çatınca seni asla unutmayacağım hep arayacağım sürekli görüşelim der ayrılırız. 
Gerçekten de ayrılırken budur düşüncemiz ancak hayat işte o an düşündüğümüz gibi tecelli etmez. 
Gündelik koşuşturmacaların içinde unutur gideriz verdiğimiz sözleri, erteleriz aramaları, hal hatır 
sormaları. Sonra bir bakmışız yıllar geçmiş. Bir ara aklımıza gelir çekiniriz aramaya uzun süre 
arayıp sormadık ya, çekinir daha da uzun süre belki de sonsuza dek arayıp sormayız. 
Kaçımız ilkokul öğretmenimizle görüşüyoruz. Ya da kaç arkadaşımızla irtibatımız var ortaokulu 
birlikte okuduğumuz. Halbuki biz değil miydik onlardan ayrılırken sizi asla unutmayacağım 
öğretmenim her zaman arayacağım diyen. Biz değil miydik farklı üniversitelere giderken bu ayrılık 
geçici hep irtibatta kalalım arkadaşlar bizim dostluğumuz hep sürecek diyen. Sonra yine biz değil 
miydik yıllar sonra bir sokak oynunu anlatırken arkadaşımızı hatırlayan. Ve yine bizdik kim bilir 
nerededir, ne olmuştur, görüşmedik yıllardır hele ki düğününe de gitmedim ayıp olur şimdi arasam 
diye düşünüp iç geçiren. Halbuki hatırlayan da hatırlanan da farklı kişiler için aynı duyguları 
hissettiklerini bilseler de cesaret edip kaldıkları yerden devam edebilseler. Her gün aradıklarımızı 
önce haftada bire sonra da ayda yılda bire düşürdük zamanla. 
Üzülmeyin suç değil keşke olmasa ama hayat işte... Önemli olan yıllar geçse de kaldığı yerden hiç 
ayrılık olmamışcasına devam edebilmek. Önemli olan güzel anılarla anılabilmek. Öğretmenim sizi 
bep arayacağız dediklerinde, önemli olan beni hep aramanız değil çocuklar, aklınıza geldiğimde 
güzel anılarla hatırlanmak. Aramak mı onu istediğiniz zaman yaparsınız. Aradan yıllar geçse de 
arayıp kendinizi tanıtmanız yeterli çünkü ben sizleri hep güzel anılarla hatırlayacağım diyerek 
kapıları sonsuza dek açık bırakmak ne kadar güzel olur. Hayırsız hiç arayıp sormuyorsun demek 
yerine uzun zamandır bizim de arayamadıklarımızı hatırlayıp, ne iyi ettin de aradın uzun zaman 
oldu ve seni özledim diyebilsek keşke. İşte o zaman insanlara bize istedikleri her an ulaşmaları için 
gereken cesareti vermiş oluruz. 
Aradan geçen zamana bağlı kalmaksızın sürdürebildiğimiz yol arkadaşlarımızın olması dileğiyle. 
Haydi, okumaya kısa bir ara verelim ve güzel anılarla andığımız ama uzun zamandır aramadığımız 
birine merhaba diyelim.

Engin MUTLU

MERHABA DİYELİM
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     Yine aynı kabus üstüme çökmeye başlamıştı. Yine aynı buhranlı bir gün yaşamaktaydım. As-
lında uzun zamandır böyle olmuyordum. Yani işimden, evimden, hatta oğlumdan bir günlüğüne bile 
kurtulmak istediğim günler bu kadar çok değildi ve çok uzaklarda kaldığını düşünüyordum. Kendi-
mi bir yere ait hissetmediğim günlerden biriydi işte. Oğlum… Onunla vakit geçirmek bence aşkların 
en güzeli.  Hayatın dolu ve anlamlı olduğunun en önemli ispatı. Belki de nefes almanın en önemli 
nedeni, varlığımın, benim dışımda tek sahibi. Ama oldu işte bugün, yine oldu. Buradan hemen git-
mem gerekiyordu, bir gün bile olsa.

      Elime aldığım telefonda bu kalabalık şehrime en yakın mesafelerde bir otel aramaya başla-
dım. Bu bakımsız cennet şehir hem her yere yakın hem de herkesten uzak bir kafes gibi sarmaktadır 
insanları. Yine de buldum. Yalova Termal. Bir feribota binerim, Yenikapı’dan Yalova. Oradan da 
mutlaka bir araç vardır. Hemen oğlumun babasını aradım. Zaten hafta sonları onda kalıyordu, bir 
gün önceden kalmasının bir sakıncası yoktu. Bir sırt çantası da yeterdi, her şeyi ayarlamıştım.

          Şimdi feribottaydım. Gözlerim de aynı gökyüzü gibi bulutluydu ama gökyüzü de benim 
gibi zaman zaman yağmur akıttı mı?  Bilemiyorum. Tam tahmin ettiğim yollarla vardım Termal’e. 
Yaş ortalaması altmış olan, kaplıca müdavimleriyle iki gece aynı çatı altında kalacaktım. Olsundu. 
Sessiz sakin olsun da. Bu buhranım benden gitsin de. Aceleyle kendimi şehirden, evden atmıştım 
uzaklara ama neden sonra aklıma geldi: Yalova’da gezilecek nereler vardı acaba? Hemen teknolo-
jinin verdiği yetkiye dayanarak araştırdım biraz. Atatürk’ün dallarını kesmeye kıyamadığı, yüzlerce 
yıllık çınar yerine raylarla taşıdığı köşkü vardı. Yalova sahil, sonra Çınarlı yol… Bunların hepsini 
dönüşte feribota binmeden gezebilirdim. Şelaleler vardı, oldukça uzaktı. Ekranı aşağı doğru kaydır-
dım, kaydırdım… Ve işte göz bebeklerimi büyüten o isimle karşılaştım. Karaca Arberetum.

           Biraz da biyologluğun verdiği merakla daha da heyecanlanmıştım aradığımı bulduğum 
için. Arberetum; sanki bir hayvanat bahçesi gibi ama bitkilerin sergilendiği hem rahatlatıcı hem 
görselliği yüksek hem de bilgilendirici botanik bahçesi demektir. Bundan üç yıl önce güzel bir gezi 
yaptığımız Atatürk Arberetumuna hayran kalmıştım. Sanki İstanbul değildi orası. Saklı kalmış cen-
netti. Şimdi de Karaca Arberetumla aynı hisleri yeniden yaşayacaktım. Üstelik bir anlamı daha vardı 
bu cennetin. Toprak Dede açmıştı burayı, insanlar belki de başka yerlerde göremeyecekleri endemik 
bitkileri görsün diye. Çocuklar ve gençler bitkileri sevsin, değer versin diye. İnsanlar doğayla iç içe 
olsun, nefes alsın diye. Tıpkı aynı sebeplerden TEMA Vakfını kurduğu gibi. Üzerinde bir gömlek ve 
kırmızı süveteriyle bildiğimiz bu bilim insanı, bize paramız olsa da tüketmeye hakkımız olmadığını 
aşılamayı kendine ödev bilmişti.

            Termal’de buhranımı yenmek için harcadığım iki günün sonunda bu sefer kendimi Karaca 
Arberetum için minibüse atmıştım. Şoföre kapısında indirmesini tembihlemiş yemyeşil ve sapsarı 
Çınarlı Yolun tadını çıkarmıştım. Bir on beş dakika sonra ‘abla geldik, buyurun’ sesiyle kendime 
geldim. Normal bir bahçe kapısı karşılamıştı beni, demirden. Öyle dünyadan soyutlanmış değil. 
İçerde güler yüzlü bir görevli: “İstediğiniz gibi rahat rahat gezin. Bir sorunuz olursa ben buradayım” 
dedi. Öğrendim, aslında rehberlik de yapılıyormuş ama eğitimini alan birine bitki rehberliği yapmak 
gerekli değilmiş. Mutlu oldum.

            Şimdi yeşille baş başayım. Bir kere yüze vuran mis gibi oksijen kokusu vardı. Sonra adını 
tek tek ve bilimsel dilinde söyleyebileceğim onlarca yerli ve yabancı ve endemik tür. Her adım-
da hayretim daha da artmıştı. Üniversitede adını duyup sadece resmini görebildiğimiz bitkilerden 
tutun da hiç ilaçsız, tap tatlı minik yabani meyve ağaçlarına kadar. Nilüferler, sarmaşıklar, iğne 
yapraklılar, yaprak dökenler… Hatta itiraf edeyim biraz semizotu bulup ondan topladım. Ve hepsi 
öyle güzel etiketlenmişti ki asla birine ihtiyaç duymadan size kendini tanıtırdı cennet varlıkları. 
Gezmeye doyulmaz, benim gibi tek başına gelindiğinde birine anlatamamanın sıkıntısını yaşatacak 
kadar harikulade bir yerdi Karaca Arberetum. Tam turumu bitirmek üzereyken aslında girerken de 
fark ettiğim ama doğa heyecanından görmeye ket vurduğum bir ev gözüme çarptı. İki katlı genişçe 
bu evin arka bahçesinde sırıkta yetişen organik domatesler, fasulyeler, salatalıklar, mısırlar…

TOPRAK DEDE’NİN CENNETİ 
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KARACA ARBERETUM



Sanki orada da ayrı bir arberetum saklıydı. Görevliden öğrendim Toprak Dede’nin eviymiş burası. 
Heyecanla kendisini sordum, ‘biraz rahatsız’ dedi. Artık pek gücü yokmuş. Artık ağaçlarıyla ilgile-
nemiyormuş doya doya. Üzüldüm. Hem onun varlığını dünya gözüyle yaşayamamanın acısı, hem 
de bu elleriyle var ettiği cennete ayak basamamasının üzüntüsü. Eğer cennet gerçekten varsa ve bir 
insan cennete gidecekse yaptıklarından dolayı, doğaya ve insanlara cennet bırakan biri olmalıydı. Ve 
o bir insan kesinlikle, geçtiğimiz ay toprağına göçüp giden Toprak Dede olmalıdır.

         
 O artık yok. Hayrettin Karaca somut olarak bu dünyada artık yok. Ama ne mutlu ki bir vakfı, 

bir cenneti ve insanlara armağan ettiği bir bilinci var hala. Eve döndüğümde oğlumla yapılacaklar 
listesine yeni maddeler eklemiştim.

1. Yalova Arberetum gezilecek.
2. Hayvan, bitki, doğa sevgisi yaşatılacak.
3. Toprak Dede Hayrettin Karaca anlatılacak.
                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                               Işıklar içinde Toprak Dede…

Perihan AKTAN
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En sevdiğim filmlerden biridir 3 idiots. Görmesini bilene
çok şey anlatır: Filmde üç arkadaşın kendini bulma
yolculuğuna şahit oluyoruz. İzleyenlerin bir de bu gözle
tekrar izlemesini tavsiye ederim. Filmde beni etkileyen
en güzel sahne: Aamir Khan’ın arkadaşları ile konuştuğu
ve sınavlardan nasıl yüksek not aldığını anlattığı
sahnedir: Aamir Khan:

-Makineleri seviyorum. Mühendislik benim tutkum. Senin
tutkun ne? Michael Jackson’ın babası onu boksör olmaya,
Muhammed Ali’ninki de şarkıcı olmaya zorlasaydı ne
olurdu? Felaket olurdu.

Kendinizi bulun!

Tutkuyla yapabileceğiniz işi keşfetmenin yolu kendinizi
bulmaktan geçiyor. Ve bulmak için önce kaybetmek gerekiyor bazı şeyleri... Belki yıllarınız,
belki çabalarınız, işiniz, belki de her şeyiniz.
Peki kaybettiğiniz bir şeyi nasıl bulursunuz?

ARARIZ…

Sunay Akın der ki: Arayan bulur, bulan ise arayandır. Aşağıda kendinizi bulmak için
kullanılabileceğiniz çok önemli ipuçları bulunmaktadır. (Bu ipuçları AHMET ŞERİF İZGÖREN
VE HAKAN YAMAN’IN ‘EYVAH İŞ GÖRÜŞMESİ’ kitabından alıntılanmıştır.)

Hazırsanız başlıyoruz….

1. DEĞERLERİNİZİ FARKEDİN

Değerler: Bir karar alırken kullandığımız inançlarımız, ilkelerimiz, doğru yanlış
kriterlerimizdir. (SİZİN DEĞERLERİNİZ NEDİR? )

-Sorumluluk duygusu, zenginlik ve iyi yaşamak, cesaret, bireysellik, bağımsızlık, kişisel
gelişim, sağlık, iş yerinde sadakat, sakin bir hayat, popülerlik, içtenlik, rekabet, derinlik,
eğlence, kendini işe adamak, dürüstlük, açık sözlülük, saygı görmek, şöhret, estetik, işbirliği,
aile, idealler, macera, adalet, güç, güvenirlilik.

2. YETENEKLERİNİZİ KEŞFEDİN

Yetenek: (Allah vergisi) Başkaları için çok zor olan ama sizin çok kolay öğrendiğiniz ve
başardığınız işlerdir. (SİZİN YETENEĞİNİZ NEDİR? )
-Akademik\öğretici, atletik, iyi plan yapabilmek, yazıda yaratıcılık, tek başına çalışabilmek,
insanları iyi analiz etmek, sistem kurucu, disiplin ve düzen, baskı altında sakin kalabilmek,
insanları yönetebilmek, kendini iyi ifade etmek, rakamsal hafıza, ayrıntılara dikkat, diplomatik,
empatik, heyecanlı\atak, iyi pazarlık eden, sosyal ilişkileri güçlü, piyasa adamı, esnaf, sanatçı,
ikna yeteneği, espri anlayışı, lisan, iyi bir dinleyici, kelime hafızası.

3.İLGİ ALANINIZI BULUN

İlgi alanınız: Severek yaptığınız işlerdir. (SİZ HANGİSİ İLE DAHA ÇOK İLGİLİSİNİZ? )
-Kitaplar, spor, sinema, teknoloji, resim, para ve finans, sosyal aktiviteler, basın ve yayıncılık, koleksiyonlar, 
bahçe işleri, mekanik, eşyalar, bilgisayar-internet, bilimsel araştırma, psikoloji, yazmak, müzik, mimari, tarih, 
ağaç işleri, otomobiller, dekorasyon, çocuklar hayvanlar, gastronomi, eğitim öğretim, gezi ve turizm, arkeoloji, 
dağcılık.
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4.KİŞİLİĞİNİZİ TANIYIN

A)İçe dönüklük-INTROVERT/Dışa dönüklük-EXTROVERT

Dışa dönük kişiler enerjilerini dış dünyaya ve insanlara yönlendirirken, içe dönükler enerjilerini kendi dene-
yimlerine ve düşüncelerine yönlendirirler. (SİZ DIŞA MI DÖNÜKSÜNÜZ İÇE Mİ?)

Dışa dönüklük:

-dışarıya çıkalım
-sosyallik
-konuşkan
-çok arkadaş
-geniş çevre
-etkileşim
-düşünceden önce hareket

İçe dönüklük:

-içeride kalalım
-mahremiyet
-sessiz, mesafeli
-az arkadaş
-arkadaşlıkta derinlik
-yoğunlaşma
-hareketten önce düşünce

B) Duyular-SENSİNG/ Sezgi-INTUİTİON

Dış dünyayı algılama biçimleri ve süreçleridir. Duyuları iyi olan kişiler ağacın ayrıntılarına odaklanırken, 
sezgileri güçlü olanlar bütün bir ormanı görebilirler. (DUYULARINIZ MI SEZGİNİZ Mİ?)

Duyular:

-rakamlar
-veriler,bilgiler,data
-deneyim
-şimdiki zaman
-gerçeklik
-zevk
-mevcut şartlardan yararlanmak
-üstünlük, güç

Sezgi:

-eğilimler
-satır arası, olasılıklar
-yenilik
-gelecek zaman
-idealizm
-gelişme
-mevcut şartları değiştirmek
-kendini geliştirmek

C) Düşünme-THINKING/Hissetme-FEELING (DÜŞÜNEREK Mİ HİSSEDEREK Mİ KARAR VERİRSİNİZ?)

Karar verme biçimleri ve süreçleridir. Düşünürken dikkatimizi objektif kriterlere ve neden-sonuç ilişkileri-
ne yöneltiriz. Verdiğimiz kararların kabul görmesine ve mantık kuralları ile uyumlu olmasına özen gösteri-
riz. Hissederken ise verdiğimiz kararların kendimizin ve diğerlerinin ilke ve duygularıyla uyumlu olmasına 
öncelik veririz.

Düşünme:

-analiz
-objektif
-mantıklı
-eleştiren
-mesafeli yönetici
-kurallara göre karar veren
-uzun dönemde tutarlı

Hissetme:

-empati
-subjektif
-takdir veren
-katılımcı yönetici
-değerlere göre karar veren
-kısa döenmde memnuniyet



D) Karar verme-JUDGING/Algılama-PERCEIVING (KARAR VERMEK Mİ ALGILAMAK MI? )

 Dış dünyayı anlama biçimleridir. Karar vermeye eğilimli kişiler yaşadıkları çevrenin her zaman düzenli ol-
masını tercih ederler. Onlara göre belirsizlik kabul edilemez. Kısa ve uzun dönemlerde planlarını hazırlamış 
olması gerekir. Algılama tarafları ağır basan kişiler karar vermeden önce mümkün olduğunca geniş çapta ve 
derinlikte bilgi toplamayı isterler. Onlar için adalet ve doğruluk, karar vermenin
çabukluğundan daha önemlidir.

Karar verme:

-hazır planlar
-karar vermek
-yapı ve sistem kurmak
-organize hareket etmek
-kontrol etmek
-keskin hatlar

Algılama:

-açık opsiyonlar
-keşfetmek
-esneklik
-gözlemleyerek ilerlemek
-doğaçlama gitmek
-bükülebilir çizgiler

5. TANIDIKLARINIZA DANIŞIN

Bu adımda arkadaşlarınızdan yardım isteyebilirsiniz. Geri bildirim aldıktan sonra üzerine düşünün onlara 
soracağınız bir soru: Sizce ben hangi alanda başarılı olurum? Bu adımda arkadaşlarımın benim için söyledi-
ği cümleleri sizinle paylaşmak isterim: “Pınar çok iyi anlatır. Öğretmen olmayı hiç düşündün mü? Ben senin 
gibi bu konuyu anlatamam.” Ortaokul ve lisede duyduğum cümlelerdi bunlar, o zaman hiç düşünmemiştim. 
Siz lütfen düşünün ve sorun. Sizin için ne söyler arkadaşlarınız?

6. İÇ SESİNİZİ DİNLEYİN

Hedefleriniz nelerdir?
Neler sizi mutlu eder?
Okuduğunuz kitaplar dergiler hangi alanla ilgili?
Çocukluğunuzda sizi en çok mutlu eden anılarınız nelerdir?
Örnek aldığınız insanları, takip ettiğiniz kişileri, okuduğunuz kitap yazarlarını,
öğretmenlerinizi bir düşünün...

Ahmet Şerif İzgören der ki: İşimi çok seviyorum bu cümleyi kuramıyorsanız bırakın o
işi. Zaten sevdiğiniz şey işiniz değildir. Sevdiğiniz şey tutkularınızdır. Bir parkta aç karnına
bankta otururken, kuş seslerinizi duymazsınız bu doğru. Tutkuyla yapacağınız iş, sizi hiçbir
zaman aç bırakmaz bu daha doğru.

Kendinizi Bulun!

Çevremizde gördüğümüz yüzü asık, yaptığı işten sürekli şikayet eden, mutsuz, hem
kendine hem de etrafına gram faydası olmayan insanlara dönüşmemek için bulun.

KAYNAKÇA
-Ahmet Şerif İZGÖREN ve Hakan YAMAN ‘’EYVAH İŞ GÖRÜŞMESİ’’

Pınar AKGÜL
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Hayatı tek bir pencereden mi görüyoruz yoksa çeşitli yerlerden bakabiliyor muyuz? 

Hepimiz kaderimizi mi yaşıyor yoksa kaderimizi biz mi çiziyoruz? Hayatımıza yön verirken bize aslında 
yazılmış olan kaderi mi yaşıyoruz yoksa tercihlerimizle o kaderi değiştiriyor muyuz bilmiyorum.

Ben bu soru üzerinde aslında çok düşündüm fakat kendime bir cevap veremedim. Sizce hangisi? 
Kaderimizi mi çiziyoruz yoksa çiziyor mu sanıyoruz? 

Hayata ve olaylara karşı tutumumuz her zaman değişiyor. Kişisine göre, zamanına göre, ruh halimize göre... 
Sanırım kafam çok karışık. Aslında her zamanki gibi de diyebiliriz. Bazı sorularıma cevap veremiyorum. Ne 
kadar verdim sansam da aslında sadece istediğim cevapları verdiğimi fark ettim. Durum beni o anlık ne 
kadar üzse veya mutlu etse de gerçeğin tam tersi olma ihtimali de bir o kadar içimi karartıyor. 

Hayata tutunabilmek için "mış" gibi mi yapmak gerekiyor? Mutluy"muş" gibi ya da ne bileyim üzgün"müş" 
gibi. Çoğu zaman "mış" gibi yaşadığımızın ne kadar farkındayız? Birinin günlük rutin bir naber? sorusuna 
iyiyim derken aslında ne kadar iyiyiz? Ya da gerçekten iyi miyiz? Neden yalan söylüyoruz, bunu hiç 
düşündük mü? Mecbur muyuz? Elbette değiliz. Belki biraz yorgun olabiliriz ama. 

Derdimizi anlatmaya ne halimiz vardır ne de isteğimiz. İşte bu yüzden hep "iyiyim ya sen nasılsın?" diyerek 
cevap veririz o rutin naber sorusuna ve içimizden ne geçtiğini kimse bilmez. 

İyi mi yapıyoruz kötü mü bilmiyorum ama şundan eminim ki bunu hepimiz sürekli olarak yapıyoruz. 
"Mış" gibi yaptıklarımızın arasına daha bir sürü şey ekleyebiliriz değil mi? Pişman değil"miş" gibi, 
sevmiyor"muş" gibi, umurunda değil"miş" gibi. Bize bunun ne faydası var diye düşündüğümde aslında 
sadece diğer türlüsünün hoşumuza gitmeyecek durumları yaratmasından korktuğumuz olduğunu 
anladım. Korkarak nereye kadar gidebiliriz ki elbette bir noktada istemediğimiz gerçeklerle yüzleşeceğiz. 
Duymak istemediğimiz şeyleri duyacak ve hazmedeceğiz. Öğrenmek istemediklerimizi öğrenecek ve bu 
gerçeklerle yaşayacağız, yaşamayı öğreneceğiz. Zor olacak ama olacak. Gerçeklerden kaçarak hiçbir zaman 
mutlu olmanın yolunu bulamayız. Aksine o gerçekler bizi daha da  güçlendirir ve bizi biz yapar. Üzülürsek 
de üzülürüz ne var yani? Ne kadar zor olabilir ki unutmak. Belki unutamayız ama o gerçekler bize güç katar 
ve ihtimallerle yaşamaktansa doğrularla hayata devam etmek her şeyden çok daha iyidir. İstemediğiniz 
gerçekler belki de daha önce göremediğimiz güzelliklerin önünde bir engeldir. Şimdi yeniden gözümüzü 
açtığımızda önümüzdeki güzellikleri görmeye başlarız. Belki de hiç "mış" gibi yapmamıza gerek kalmaz. 
Duymaya, görmeye korktuğumuz gerçekler belki de hayatımızın bir yerinde gözümüzün önüne gelen 
güzelliklere kör olmamıza sebep olan saçma sapan bir perdedir. Hayatta üzülmek de mutlu olmak da 
en doğal şeylerken biz üzülmekten korkuyoruz, halbuki üzülmeliyiz. Üzülmeliyiz ki sonrasında çok 
daha mutlu olabilelim. Kaçarak hiçbir yere varamayız aksine yüzleşmek zorundayız. Ben artık "mış" gibi 
yapmayacağım. Pek de beceriyor sayılmam aslında.

Şimdi duymaya ve görmeye korktuğumuz gerçeklerle yüzleşiyor ve kaldığımız yerden tam gaz devam 
ediyoruz. Her şeyin bir sebebi olduğunu düşünürsek eğer ileride başımıza daha güzel şeyler gelebileceği 
gerçeğini de bilip biraz üzülüp devam ediyoruz. Evet, sadece biraz üzülüyoruz, fazlasının kime ne yararı 
var ki? Kendi kendimize kötülük yapmıyor ve onu gereksiz yere yormuyoruz. İstiyorsanız da "mış" gibi 
yapmaya devam edin ama kaçmak için değil olduğundan daha rahat hissediyorsanız devam edin. Ben 
şimdi biraz üzülüp kaldığım yerden devam etmeye gidiyorum. Hepimize iyi yolculuklar...

HEPİMİZE İYİ  YOLCULUKL AR

İrem Doğa DEMİRLİ
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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: 28
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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      Oğuz ATAY

      Ahmed ARİF           Rabındranath Tagore

     Cemal SÜREYYA

Alıntı Köşesi

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

muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mustafa Kemal ATATÜRK

Sevmek, yarıda kalan bir kitaba devam et-
mek gibi kolay bir iş değildi.

Gitmekle gidilmiyor ki, gitmekle git-
miş olamazsun; gönlün kalır, anıların 

kalır.

Ve hep olmayacak şeyler kurarım, gülünç, 
acemi, çocuksu...

Olmaz derlerse senin haykırışına: Yal-
nız yürü bu yolları.


