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İNSANCA YAŞAMAK 

Her insan özgür doğar. Özgürlük, insanlar için çok 

değerlidir. İnsanlar için temel bir ihtiyaçtır. Bağımsızlığı 

elinden alınmış bir insan ya yaşama azim ve kararlılığını 

kaybedecek ya da bağımsızlığını tekrar kazanmak için 

mücadele edecektir. Zincirlere bağlı yaşamak istemeyen bir 

insan tutsak olmamak için zincirlerini kırmaya çalışacaktır. 

İnsanoğlu tarih boyunca bağımsızlığı için mücadele etmeyi 

tercih etmiştir. Özgürlük, insanın dünyada sahip olduğu hakların temelidir. Bu temel 

üzerine adalet, eşitlik, kardeşlik, barış, birlik ve beraberlik ne kadar sağlam bir şekilde 

kurulursa o kadar sağlam bir insan ve toplum yapısı ortaya çıkar. İnsanca yaşama 

şartlarının başında bu kavramların önemli bir yeri vardır. 

Adaletin işlemediği, adalet terazisinin doğru tartmadığı bir toplumda insanlar 

arasındaki bağ bozulacak ve toplumda huzursuzluklar meydana gelecektir. Her insanın 

ve toplumun adil bir düzene ihtiyacı vardır. Adaletten uzaklaşmış bir insan topluluğu 

dağılıp bozulmaktan kurtulamaz, birlik ve beraberliğini koruyamaz. İnsanların adalet 

hakkı vardır. Toplumun sağlıklı bir şekilde varlığını devam ettirebilmesi için toplumdaki 

insanlara adaletli bir sistemin sağlanması gerekir. Bir insan vücudundaki iskelet gibi 

toplumu ayakta tutan unsurların başında adalet, birlik ve beraberlik gelir. İnsanca 

yaşamak için toplumda adil bir düzen sağlamak şarttır.  

Bir olmak istemeyen, birlik olmak istemeyen bir insan topluluğu bir millet olamaz 

ve bir devlet kuramaz. Bu birlik ve beraberliği sağlayacak önemli faktörlerden biri de 

eşitliktir. Dünyadaki bütün insanlar eşittir ve eşit olmalıdır. Allah, bütün insanları eşit 

yaratmıştır. Hepimiz farklıyız ve farklılıklarımızı zenginlik olarak görmeliyiz. İnsanları 

siyah, beyaz, sarı saçlı, çekik gözlü diye ayırmak yanlıştır. İnsanların eşit ve adil bir 

ortamda yaşama hakkı vardır. İnsanlar arasında ayrımcılık yapmak bir toplumu böler, 

birlik ve beraberliği bozar. İnsanca yaşamak için her şart ve koşulda toplumdaki 

insanlara eşit davranılmalıdır. Adaletin ve eşitliğin olduğu bir ortamda insanlar 

kendilerini daha huzurlu hissedecektir.  

Kavga, dövüş ve savaş; insanları böler, parçalar ve sonunda insanları öldürür. 

İnsanların huzur ve barış içerisinde yaşama hakkı vardır. Kimse bu hakkı onların elinden 

alamaz. Kavganın ve savaşın sebepleri ortadan kaldırılmalı, dünyamızda huzur ve barış 

içerisinde yaşamalıyız. Dünyanın çeşitli yerlerinde patlamaya devam eden silahlar artık 

susmalı, doğmuş ve doğacak bebeklerin hakkı düşünülmelidir. Dünyamız herkese yeter, 

yeter ki huzuru ve barışı sağlamaya yönelik el sıkışalım, selamlaşalım, el ele verelim, 

birbirimize düşmanlık beslemeyelim. İnsanca yaşamak için özgürlüğü, adaleti, eşitliği, 

huzur ve barışı sağlamalı, gelecek nesillere daha mutlu bir dünya bırakmaya 

çalışmalıyız.          

Şevval ÇOŞGUN 
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BİR BABANIN OĞLUNUN ÖĞRETMENİNE MEKTUBU 

 Tüm insanların dürüst ve adil olmadığını öğrenmesi 

gerek, biliyorum. Ancak şunu da öğretin ona;  her alçağa 

karşılık bir kahraman, her bencil politikacıya karşılık 

kendini  adamış bir lider vardır. Her düşmana karşılık bir 

dost olduğunu da öğretin ona. Zaman alacak biliyorum, 

fakat öğretebilirseniz, kazanılan bir liranın bulunan beş 

liradan daha değerli olduğunu öğretin ona. Kaybetmeyi 

öğretin ona ve aynı zamanda kazanmaktan neşe duymayı. 

Kıskançlıktan uzaklara yöneltin onu. Eğer yapabilirseniz, 

sessiz kahkahaların gizemini öğretin. 

 Bırakın şimdiden öğrensin zorbaların yalnızca 

görünüşte galip olduklarını. Eğer yapabilirseniz, kitapların mucizelerini öğretin ona. 

Ama ona sessiz kalabileceği zamanlarda tanıyın ki gökyüzündeki kuşların, güneşin, göz 

önündeki arıların ve yemyeşil yamaçtaki çiçeklerin gizemini düşünebilsin. Okulda hata 

yapmanın, hile yapmaktan çok daha onurlu olduğunu öğretin oğluma. Ona, herkes onun  

hatalı olduğunu söylediğinde bile kendi fikirlerine inanmasını öğretin. 

 Nazik insanlara karşı nazik, sert insanlara karşı sert olmayı öğretin ona. Herkes 

birbirine takılmış bir yöne doğru ilerlerken kitleleri izlemeyecek gücü vermeye çalışın 

oğluma. Tüm insanları dinlemeyi öğretin ama dinlediklerini gerçeğin eleğinden 

geçirmeyi ve yalnızca iyi olanları almayı da öğretin. Eğer yapabilirseniz üzüldüğünde 

bile nasıl gülümseyeceğini öğretin ona. Tabi gözyaşlarında  hiçbir utanç olmadığını 

öğretin. Herkesin, kendi iyiliği için çalıştığına inananlara dudak bükmeyi ve aşırı ilgi 

gösterenlere daima dikkat etmeyi öğretin.Ona beynini ve gücünü en yüksek bedeli 

ödeyene satmayı ama kalbine ve ruhuna hiçbir zaman fiyat etiketi koymamayı öğretin. 

Uluyan bir insan kalabalığına kulaklarını tıkamayı ve eğer kendisinin haklı olduğuna 

inanıyorsa, dimdik ayakta kalıp savaşmayı öğretin oğluma. Ona nazik davranın ama onu 

asla kucaklamayın. Çünkü çeliği ancak ateş saflaştırır. Bırakın sabırsız olacak kadar 

cesareti, bırakın cesur olacak kadar sabrı olsun. Ona her zaman kendisine karşı derin bir 

kıvanç taşımayı öğretin.Böylece insanlığa karşı da derin bir inanç taşıyacaktır. 

 Evet, biliyorum, sizden isteklerim çok büyük. Yine de ne kadarını 

yapabileceğinize bakın ve elinizden geleni yapın, lütfen. 

 Oğlum çok iyi ve çok küçük bir insan... 

 

 

 

 

 

 

 



BİR BASKETÇİNİN BİLİNMEYEN TARİHİ 

 Ortaokul öğrencisi suratı asık bir halde 

eve geldi, çantasını yere fırlattı, yukarı odasına 

koşup kendisini yatağa attı ve ağlamaya başladı. 

En büyük rüyasını gerçekleştirememişti. Okulun 

basketbol takımına girmek için elinden geleni 

yapmış, ama başaramamıştı. 

 Annesi sessizce odaya girdi ve şefkatle ne 

olduğunu sordu "Takıma giremedim." dedi 

küçük delikanlı. "Bana sen daha küçüksün" 

dediler. 

 Annesi oğlunun yanına oturdu, kolunu 

boynuna dolayıp şöyle dedi: "Yavrum, önemli 

olan takıma giremeyecek kadar küçük olman 

değil, içinde ki basketbolcunun ne kadar büyük olduğu." Annesi bunu söyleyip odadan 

çıktıktan sonra minik delikanlı yatağında doğruldu. Kendisini her zamankinden güçlü 

hissediyordu. Evet, belki küçüktü, ama içindeki basketbolcu çok büyüktü.Ertesi sabah 

erkenden antrenmanlara gitti. Her gün, her hafta, her ay...Hep annesinin söyledikleri 

yankılandı zihninde. Günler geçtikçe hem içindeki basketbolcu  hem de azmi büyüdü. 

 Ertesi sene takım seçmeleri yine yapıldı. Bu defa, minik delikanlının içindeki 

büyük basketbolcu kendisini yeterince gösteriyordu.Takımın hocası onu çok beğendi ve 

takıma aldı. Sonraki senelerde takımdaki yerini hep korudu. Hep daha iyiye gitti, gelişti. 

 Çok geçmeden  dışarıdan teklifler gelmeye başladı. Önce amatör takımlarda 

oynadı. Sonra başarı merdivenini üçer beşer tırmandı. 

 Ve tüm dünya, bir zamanlar okul takımına bile giremeyen Michael Jordan'ı 

basketbol tarihinin en başarılı oyuncularından birisi olarak tanıdı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GÖKKUŞAĞINDA BİR DEMET 

Şu koskoca dünyada kafamızı ne tarafa çevirirsek 

çevirelim birbirinden farklı, binlerce tondaki renklerle 

karşılaşırız. Karşılaştığımız her renk bize bir şey anlatır, 

bizi etkisi altına alır. Peki, o zaman insanlar neden hayatı 

sadece siyah ve beyaz olarak adlandırır? 

Renkler yaşamımız boyunca her zaman 

yanımızdadır. Bazen kelimelerin tükendiği, noktaların 

konamadığı yerlerde renkler girer devreye. J. Addison bu 

konuda  “Renkler, her dili konuşurlar.”diyerek durumu 

açıkça dile getirmiştir. Örneğin,  huzur dendiği zaman denizin sonsuz mavisi gelmez mi 

akla veya göğün o sınırsız ihtişamı? Peki, bunlar bizi sevdiklerimizden ayıran 

kahverengi olsaydı yine dalar mıydı gözlerimiz huzurla? Yas tuttuğumuzda sarı, 

turuncu, yeşil renkli kıyafetler giysek anlar mıydı insanlar üzgün olduğumuzu? Yoksa 

karşılaşacağımız tepki “Bugün çok mutlusun herhalde baksana baştan ayağa 

rengârenksin.” mi olurdu? İşte her rengin hayatın içinde bir anlamı, bir yeri vardır. 

Hayat, ne siyah ne de beyazdır. Hayat, kucak kucak sarmalandığımız gökkuşağıdır. Mor 

anlatır kraliçenin asaletini, kırmızıda buluruz Mecnun’un Leyla’ya attığı bakışları, kır 

bahçesinin o eşsiz yeşilinde yeniden doğarız, beyazın o saflığında aydınlanır, siyahın 

esareti altında toparlanırız. 

Şimdi kapatın gözlerinizi. Sadece beş dakika o şekilde yürümeye, yemek yemeye 

çalışın. Sadece beş dakika… Ne kadar zor olduğunu anlayabildiğinizi düşünüyorum. 

Şimdi de ömür boyu görme yetisini kaybetmiş insanları düşünün. Hayatın renklerinden 

uzak, mutlak siyahın içinde bir ömür… Hayat siyahtır diyen varsa içinizde bu yönden de 

baksın yaşamın, renklerin kıymetini bilsin isterim. Her zaman gülen, hiç ağlamayan 

insan var mıdır? Var olmasını onlardan biri olmayı çok isterdim. Ama bence yoktur. 

Sadece doğduğumuz anda bembeyazdır hayat. Sonra ilk yaşlarla siyah beneklere, ilk 

aşkla kırmızı kalplere, mutlulukları sarı güneşlere boyanır. Hayat beyazdır diyenler de 

bu yönden baskın isterim. 

Kısacası her insan maviye, yeşile, sarıya, turuncuya, siyaha, beyaza baksın isterim. 

Yeni bir dil öğrenmek her zaman zor olmayabilir. Sadece anlayın, hissedin. Şu yalnız, 

geçici dünya renklerle duygu bulur, anlam kazanırken ne olur dışarıdan gökkuşağının 

kaybolmasını izlemeyin. Bırakın bedeniniz o gökkuşağında kaybolsun, ruhunuz her 

rengin büyüsünde anlam bulsun. 

          İrem BİLGİN 

         9/C 

 

 

 

 



KÜLTÜRLER ARASI BİR BAĞ: TURİZM 

İnsanların yeni yerleri görmek veya keşfetmek, başka 

insanlarla tanışmak için yaptığı gezilere turizm diyoruz. 15-22 

Nisan tarihleri arasında turizmi tanıtmak, yaymak, 

bilinçlendirmek amacıyla Turizm Haftası’nı kutlamaktayız. 

Turizmi yalnızca kendi ülkemizi gezmek, başka ülkeleri 

gezmek ya da yabancı turistlerin ülkemizi ziyarete gelmesi 

olarak görmek yanlıştır. Turizm sadece gelip alışveriş yapmak, 

gezmek tozmak değil milletlerin birbirini tanımasıdır. “Barışın 

dostu, savaşın düşmanıdır.”Hangi din ve ırktan olursa olsun, 

insanları birbirine yaklaştıran bağdır. İnsanız sonuçta önyargılarımız var… Biz 

birbirimizi tanımadan ve tanıtmadan bu önyargıları nasıl kırabiliriz ki? İşte tam da 

burada turizm çok büyük önem arz ediyor. Sadece Türklerin değil İngiliz ve Azakların 

da büyük kayıplar verdiği Çanakkale Savaşlarını örnek verelim. Savaşların yıkıcı 

sonuçlarından bahsedilir. Fakat dikkat çekici şeylerden biriside şudur: Barbar, ilkel 

olarak tanıtılan Türklere esir düşen Anzak askerleri esaret günlerinde yaşadıklarını 

anlattıklarında bunun tam tersi olduğunu tüm dünyaya ispat etmişlerdir. Anzak 

askerleri o günleri şöyle anlatmışlardır: “Bize, buraya gelmeden önce Türklerin barbar 

olduklarını söylediler. Fakat gördük ki biz kendi esirlerimize işkence ederken, Türkler 

bize misafirperver davrandılar. Esirken bile sanki savaş yokmuş gibi futbol 

oynayabiliyorduk.” Bu sözlerden de anlaşıldığı üzere milletimizi ve değerlerimizi 

dünyaya tanıtmak çok önemli. Bu işi ancak biz kendimiz yapabiliriz. Bunu da turizmle 

gerçekleştirebiliriz. Lüks otelleri inşa etmek yanında manevi değerlerimize sahip çıkarak, 

Anadolu lezzetlerini, tarım ürünlerimizi, gelenek, göreneklerimiz dünyaya tanıtarak 

ülkemize büyük kazançlar sağlayacağımızın bilincinde olmalıyız.  

Turizm konusunda başka bir husus ise kültürel miraslarımıza sahip çıkabilmektir. 

Şu anda bulunduğumuz coğrafya birçok millet tarafından sahip olunmaya çalışılmış bir 

kültür uygarlığı, medeniyetler beşiğidir. Tarih boyunca sayısız medeniyet bu topraklarda 

iz bırakmış, günümüze değeri ölçülemeyecek mimari yapılar, ince işçilikler 

bırakmışlardır. Eğer kendimizi dünya insanlarına tanıtmak, turizmi canlandırmak 

istiyorsak, önce kendimizin farkına varmalıyız. Belki de şu an keşfedilmeye, korunmaya 

muhtaç o kadar çok tarihi eser var ki… Bunları koruyarak kültürel mirasa sahip çıkmak, 

turizmi zirveye çıkarmak için yapılacak en önemli işlerdendir. Burada verilebilecek en 

güzel örneklerden birisi de Yağcı bedir halılarını, desenlerinin anlamını, dünyaya 

tanıtmak olmalıdır. Her halı bir hayat hikâyesidir. Aşktır, özlemdir, gurbettir. Bizi biz 

yapan değerlerdir. Diğer milletlere kendimizi en doğru şekilde ancak biz kendimiz 

tanıtabiliriz. 

Şu an herkesin Avrupa’yı görmek için yanıp tutuşmasının nedeni de bu! 

Yabancılar geçmişlerine sahip çıkıyorlar. Değersiz görülebilecek bir taş parçasını bile alıp 

inceleyerek insanlığın beğenisine sunuyorlar. Toplama tarihi eserlerle müzeler kurup 



kendilerini çok kültürlü milletlermiş gibi gösteriyorlar. Bizim kendi tarihi eserlerimize 

sahip çıkıp bunları sergileme ve kendi kültürümüzü tanıtma bilincinde olmalıyız.  Bu 

bilince sahip olalım ki gelecek nesillere kültürümüzü aktarabilelim. Fakat turizm 

konusunda sadece devletten bir şeyler beklemek yeterli olmaz. Halkımızı turizmin 

önemi konusunda uyandıralım ve bu konu hakkında halkta bu bilincin oluşmasını 

sağlayalım. Kısacası turizme sahip çıkalım. 

Turizmi anlatmak çok zor. Fakat bu konu hakkında düşüncelerimi şu cümlelerle 

bağlamak isterim: “Uçuralım barış güvercinlerini, uzatalım bir zeytin dalı sonsuzluğa… 

İşte turizmle olsun bütün bunlar; geçmiş için, bugün için ve gelecek için…” 

 

        Aysema KASAP 
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NE ÇOK 

  Ne çok deli gördüm 

  Kürkünden haberi yok 

  Ne olaylar duydum 

  Adı var sesi yok 

  Ne kadar okula rastladım 

  Adından başka bildiği yok 

  Gördüklerimden utandım 

  Görmediklerimin haddi yok 

  Nice rehberler görülmüş  

  Kamışlardan kaçan 

  Ne çok zengin varmış 

  Bavulu olmayan 

  Ne çok âlim yaşamış 

  Peygamberi unutan 

  Yola başlamadan  

  yolun sonuna varan. 

 

 

 

 



Nüktesinde Bile Dava Derdi Olan Şair: Mehmet Âkif Ersoy 

Olur ya bazen indirdiğimiz çekiç, çiviye değil de 

parmağımıza isabet eder. O vakit yediğimiz darbenin 

etkisiyle evvela çekici daha muhkem tutar, ardından da 

gülmekle ağlamak arasında "Ah! Yandım anam!" deriz. 

Buraya kadar ne yaptığımızı anlarız da; darbenin ardından, 

parmağımızı sımsıkı tutarken, neden kıkırdarız, anlamayız. 

 

Çekiç, çekici indirmemiz; parmağımız, parmağımıza çekici 

vurmamız; çekicin parmağımızın üzerinden geriye sekmesi, acıdan bağırmamız, 

parmağımızın zonklaması sebep – sonuç ilişkisine girer de bu gülmek neyin nesi? Tabi ki 

bir süre geçtikten sonra (yani aklımız parmağımızdan başımıza taşındığında) bunun 

acıdan kaynaklandığını idrak ederiz. 

 

Bütün bunları bir de şöyle düşünelim: Çekicin yerinde toplumda görülen meseleler; 

darbe alan parmak yerinde de bir şairin yüreği olursa durum ne olur? İşte o zaman 

merhum Mehmet Âkif'in şiirlerindeki komik ifadeler dökülür dizelere. 

 

Vatan yutulmak istenirken; insanlar vazifelerini unutup gaflete dalarken; zengin, fakirin 

hâlini görmezken; mahalle kahveleri canavar olup yolları keserken, ilim yuvaları 

görevini yapamaz hâle gelirken, aileler içki sebebiyle yıkılırken, Seyfi Baba gibi ihtiyaç 

sahipleri evlerinde unutulurken, ırk kavgaları insanları birbirine düşürürken, Kur'ân-ı 

Kerim'in hükümleri ihmal edilirken... Yani çekiçler kalkıp kalkıp inerken Mehmet Âkif, 

hem ağlayacak hem de anlatacaktır. Bunu yaparken de düşüncesini daha iyi 

anlatabilmenin kaygısıyla mizahın etkileyici dilinden istifade edecektir. Gayesi elbette ki 

güldürmek veya edebiyat değildi. Bunu anlamayanlar varsın olsun, onu edebî 

olmamakla suçlasınlar, o gayesine uygun davranıyordu. Bundan da gayet memnundu. 

 

Eşref Edip'in, "Mehmet Âkif'in Hayatı" isimli kitabında aktardığı hatırasında bunu bir 

kez daha görüyoruz: "Gençlik devrinde idi, gazeliyata ait çok şiirler yazdım. Müteaddit 

defterler doldurdum. Bir aralık bunlardan birini kaybettim. Buna çok yandım yakıldım. 

Fakat bilahare şiirimi hayatî, içtimaî mevzulara tahsis edince o defterin kaybolmasına hiç 

acımadım. Diğer defterlerimi de kendi elimle imha ettim. Neşretmediğim şiirlerim pek 

çoktur." 

 

Onun şiirlerindeki mizah da bu gözle okunursa daha iyi anlaşılabilir. Şimdi bugüne de 

hitap eden, güncelliğini koruyan o sahnelerden bazılarını izleyelim. 

 

 

 



Meyhanelerin Sebep Olduğu Sosyal Çöküş 

 

Toplumun ayakta durabilmesi ailenin ayakta durabilmesiyle mümkün. Bu yüzden 

ailenin çözülmesinin önüne geçmek toplum adına hayati bir vazife sayılabilir. Mehmet 

Âkif, toplumu ve aile yapısını tehdit eden, parçalayan meyhaneyi oraya düşen birinin 

acınası hâliyle şöyle anlatmaktadır: 

 

Moruk, kaçıncı kadeh? Şimdicek sızarsın ha! 

- Sızarsa mis gibi yer, yatmamış adam değil a. 

Yavaş yavaş kafalar, kelleler kızışmıştı; 

Ağız, burun, hele sesler bütün karışmıştı. (Meyhane) 

 

Kahvehanelerin Oluşturduğu Mutsuz İnsanlar 

 

Kahvehaneler, tıpkı meyhaneler gibi aile yapısını tehdit etmektedir. Müdavimlerini ve 

aileleri bir boşluğa sürükleyen bu mekânlar Âkif'in şiirlerinde uzun uzun anlatılıyor. 

Mehmet Âkif, oraların tasvirinde bile bu meselede çektiği acıyı hissettiriyor: 

 

Çamurlu bir kapı, üstünde bir değirmi delik; 

Önünde tahta mı, toprak mı? Sorma, pis bir eşik. 

Şu gördüğüm yer için her ne söylesem caiz; 

Ahırla farkı: O yemliklidir, bu yemliksiz! 

Zemîni yüz sene evvel döşenme malta imiş... 

"İmiş"le söylüyorum. Çünkü anlamak uzun iş 

O bir karış kirin altında hangi maden var? 

Tavan açık kuka renginde; sağlı sollu duvar (Mahalle Kahvesi) 

 

Şair, mekânın iç karartan hâlini şiirin bir başka yerinde devam ettirir. Berber ve aynı 

zamanda dişçi olan kahvecinin aletlerini mahalle kahvesinin içinde görüyoruz: 

 

İkinci katta bütün kerpetenler, usturalar... 

Demek ki kahveci hem diş tabîbi, hem perukâr! 

İnanmadınsa değildir tereddüdün sırası; 

Uzun lâkırdıya hâcet ne? İşte mosturası; 

Çekerken etli kemiklerle ayrılıp çeneden, 

Sonunda bir ipe, boy boy, onar onar, dizilen, 

Şu kazma dişleri sen mahya belledinse değil; 

Birer mezara işaret düşün ki her kandil! (Mahalle Kahvesi) 

 

Bu pis mekânlar kadar Âkif'in buraya gelenleri tanımlaması da ilginçtir. Bu mekânın 

müdavimleri hayli gülünecek hâldedirler. Elindeki taşla dalgın duran insanın garipliği, 



bıyık buran adamın hâli veya oyun oynayanları seyreden insanların bundan keyif 

alması... Neresinden bakarsanız bakın manzara vahim. Hem vahim hem komik. Bir 

başka insan tablosunda da şunları ekliyor şiirine şair: 

 

Ayak teriyle cilâlanma tahta peykelere, 

Külâhlı, fesli dizilmiş yığın yığın çehre: 

Nasîb-i fikr ü zekâdan birinde yok gölge; 

Duyulmamış bu beyinlerde his denen meleke! (Mahalle Kahvesi) 

 

Dert mühim olunca karşısına nerede kahvehane çıksa hemen onu dile geliyor. Âkif, Fatih 

Kürsüsünde'de (kahvehanelerde) tembelliğe alışan insanların topluma etkisini şöyle 

anlatıyor: 

 

- Epeyce kahve de var... 

- Nerde yok ki? Her yerde! 

Onunla millet-i merhume uğramış derde! 

Bekâsı var mı cihanın, düşünme âkibeti! 

Uzan şu peykeye: Buldun demektir ahireti (Fatih Kürsüsünde) 

 

Dini Yanlış Anlama veya Yanlışları Dine Bağlama 

 

İnsanların dinin hükümlerinden uzaklaşarak gelenekleri öne çıkarması da büyük 

yıkımlara sebep olmaktadır. Hele de kabahatlere dayanak noktası olarak dini kullanmak 

çok büyük bir yıkım. Maalesef eskimeyen bu hâli anlatan ifadeler kulağımıza tanıdık 

geliyor. 

 

"Böyle gördük dedemizden!" sözü dinen merdud; 

Acaba saha-i tatbiki neden na-mahdud? 

Çünkü biz bilmiyoruz dini. Evet, bilseydik, 

Çare yok, gösteremezdik bu kadar sersemlik. 

"Böyle gördük dedemizden!" diye izmihlali 

Boylayan bir sürü milletlerin olsun hali, 

İbret olmaz bize, her gün okuruz ezber de! 

Yoksa bir maksad aramaz mı bu ayetlerde? (Süleymaniye Kürsüsünde) 

 

 

 

 

 

 

 



Eşini Dövenin Hâli 

 

Eşini döven birinin acınacak hâli Mehmet Âkif'in şiirinde yakından incelenmeye değer. 

Şair, bu durumu şöyle hicveder:  

 

Haber aldık... O fakat sizce büyük bir şey mi? 

On kadın dövse yorulmaz, benim İhsan Bey'imi 

Bilirim ben ne tosundur? 

-Hoca, bak, ben kızarım! 

Size halt etme düşer... Dövmüş isem, kendi karım. 

Keyfim ister döverim, sen diyemezsin: "Dövme." 

Bu tecavüz sayılır doğrusu haysiyetime... 

-Hangi haysiyetin, oğlum? O da varmış desene! 

Diyecek yok... Yalınız rahat ararlarsa eğer, 

Böyle külfetli kuyûd altına hiç girmeseler! (Köse İmam)  

 

Avrupa'ya Eğitim İçin Giden Aydınımız! 

 

Avrupa'ya tahsil için gitmiş ama ilim yerine başka şeyler öğrenip bu herzeleri memlekete 

taşımış aydınımız, kültürümüzde sebep olduğu yıkımdan habersizdir. 

 

Al okut, Avrupa tahsili desinler, gönder, 

Servetinden bölerek nâ-mütenâhi para ver; 

Sonra bir bak ki: Meğer karga imiş beslediğin! 

Hem nasıl karga? Değil öyle senin bellediğin! 

 

... 

 

Öyle maymun gibi taklide özenmek bilmez 

Hiss-i milliyeti sağlamdır onun, eksilmez. 

Garbın almışsa herif, ilmini almış yalnız 

Bakıyorsun: Eli sanatlı, fakat tırnaksız! (Süleymaniye Kürsüsünde) 

Peki böyle bu aydınlar (!) olur da ardından giden olmaz mı! O da olur. Ya peki bu 

aydınlar bilinçsiz insanları, sokağa dökerse: 

 

Doğru yol işte budur, gel, diye sen bir yürü de, 

O zaman bak ne koşanlar göreceksiniz sürüde! (Süleymaniye Kürsüsünde) 

 

 

 

 



Tembellik... Ah Tembellik... 

 

Şairin "Durmayalım" isimli şiirinde: 

Ey, bütün dünya ve mâfîhâ ayaktayken; yatan! 

Leş misin, davranmıyorsun? Bari Allah'tan utan. 

şeklinde tarif ettiği tembellik, değişik hâlleriyle ve mazeretleriyle bir tablo gibi 

karşımızda duruyor. İşini yarına bırakmak da tembelliğin önde gelen mazeretlerinden 

biri.  

 

Bugünlük iş bugün lâzım yapılmak, yoksa ferdaya 

Bırakmışsan... O ferdalar olur peyveste ukbâya! 

Benim on beş yıl evvelden kalan işler durur hâlâ; 

Yarın bir başlayıp yapsam demiştim, bak, demin hatta! (Hasbihâl) 

 

Şair, bir başka şiirinde belimizi büken bu meseleyi şöyle aktarıyor: 

 

Bu nâ-halefliği biz yapmışız; selef mazur 

Oyup sıçan gibi her dört adımda bir kemeri 

Deden mi açmış o miskin kılıklı kahveleri 

Hayır, deden sana, bak hastahaneler yapmış! 

Yanında Mekteb-i Tıbbiyye'ler, neler yapmış! (Fatih Kürsüsünde) 

 

Gaflet Kurttan Daha Tehlikeli 

 

Mehmet Âkif'in şiirinde çokça gördüğümüz (belki de Safahat okumalarına yeni 

başlayacak gençlere ilk okutacağımız) manzum hikâyeler bizlere mizahi anlatım 

hususunda unutulmaz kareler sunuyor. Kurt gibi tuzağa düşüren "gaflet" bizi 

sıkıştıracağı köşeleri gözlüyor. Şu köşede mi bekler bu köşede mi bekler, bilinmez. Ama 

o bekler: 

 

Kurt uzaklardan bakar, dalgın görürmüş merkebi, 

Saldırırmış ansızın yaydan boşanmış ok gibi. 

Lakin aşk olsun ki aldırmaz da otlarmış eşek, 

Sanki tavşanmış gelen, yahud kılıksız köstebek! 

Kâr sayarmış bir tutam ot fazla olsun yutmayı... 

Hasmı, derken, çullanırmış yutmadan son lokmayı!... 

Bir hakikattir bu, şaşmaz, bildiğin üslûba sok. 

Hâlimiz merkeble kurdun aynı, asla farkı yok. 

Burnumuzdan tuttu düşman, biz boğaz kaydındayız! 

Bir bakın: Hâlâ mı hâlâ ihtiras ardındayız! (Hatıralar) 
 



Modanın Modası Geçmiyor 

 

Mehmet Âkif'in moda hastalığını anlattığı şiirine tebessüm ederken aklımıza bugünün 

tabloları da geliyor. Bir zamanlar evine yağlı boya tablo yaptırmak modaydı. 

Günümüzdeyse son model beyaz eşya, telefon, elbise moda. Nesneler farklı olsa da dert 

aynı... 

 

Bir zaman vardı ya tarih-i mukaddes modası... 

Yeni yaptırdığı köşkün büyücek bir odası, 

Mutlaka eski tesavir ile ziynetlensin, 

Diye, ressam aratır hayli zaman bir zengin. 

Biri peyda olarak ben yaparım, der, kolunu 

Sıvayıp akşama varmaz, sekiz arşın salonu 

Sıvar amma ne sıvar! Sahibi der:  

- Usta bu ne? 

Kıpkızıl bir boya çektin odanın her yerine! 

- Bu resim, askeri basmakta iken Fir'avn'ın 

Bahr-i Ahmer yarılıp geçmesidir Musa'nın 

- Hani Musa be adam? 

- Çıkmış efendim karaya. 

- Fıravun nerde? 

- Boğulmuş. 

- Ya bu kan rengi boya? 

- Bahr-i Ahmer a efendim, yeşil olmaz ya bu da! 

- Çok güzel levha imiş! Doğrusu şenlendi oda! (Ressam Haklı) 

 

Zekâ ile Yarış 

 

Millî şairimiz, toplumu ayakta tutan iki unsuru; adaleti ve paylaşmayı resmettiği Dirvas 

şiirinde zekânın yaşla ilgili olmadığını yine mizahi bir üslupla bize anlatıyor. 

 

Dirvâs o zaman kelâmı tekrar 

Teshir ile der: "Nedir bu azar! 

Mikyası mıdır zekâvetinsin? 

Dirvâs'ı çocuk mu zannedersin? (Dirvâs) 

 

 

 

 

 

 



Çocuklar Bizi Anlatır 

 

Çocukların dünyasından da bahseden Mehmet Âkif, bir çocuk bile olsa başkasının 

eşyasını sahiplenmenin yanlışlığını hicvediyor:  

 

Büyük kız oynadı bir parça, sonradan yattı; 

Küçük sabaha kadar hep bebeğini hoplattı 

Ne ninniden alıyormuş, ne öyle hoppaladan... 

"Işıl ışıl bakıyor â! Bebek değil, afacan!" 

Sabaha karşı tükenmiş mecali yavrucuğun: 

Mışıl mışıl uyuyor... Değmeyin aman uyusun. (Bebek Yahud Hakk-ı Karar) 

 

Galeyana Gelmiş Kalabalığın Hâli 

 

Toplumların başını, kimi zaman, derde sokan gösteriler için Mehmet Âkif'in tanımlaması 

mühim. Zira o gürültülü zeminde mantığın gittiği, kavganın ve kaybetmenin başladığı 

çokça görülmüştür.  

 

Galeyan geldi mi mantık savuşurmuş... Doğru: 

Vardı aklından o gün her kimi gördümse zoru. 

Kimse farkında değil, anlaşılan, yaptığının; 

Kafalar tütsülü hülya ile, gözler kızgın. 

Sanki zincirdekiler hep boşanıp zincirden 

Yıkıvermiş de tımarhaneyi çıkmış birden 

Zurnalar şehrin ahalisini takmış peşine; 

Yedisinden tutarak ta dayanın yetmişine! 

Eli bayraklı alaylar yürüyor dört keçeli; 

En ağır başlısının bir zili eksik belli! (Süleymaniye Kürsüsünde) 

 

Cahillik 

 

"Hiç, bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?" ayetinin serlevha yaptığı şiirinde cahilliği şöyle 

anlatıyor: 

Olmaz ya... Tabii... Biri insan biri hayvan! 

Öyleyse "cehalet" denilen yüz karasından 

Kurtulmaya azmetmeli baştan başa millet 

Kafi mi değil yoksa bu son ders-i felaket? (isimsiz bir şiirinden) 

 

 

 

 



Münekkid de Acı Söyler 

 

Eser vermek zordur. Ancak bu eserin eksiğini görmek, onu bir başkasından duymak da 

epey zordur. Elbette tenkit etmek de hassas yapılacak iştir. Şairin ve münekkidin hâlini 

görülmeye değer: 

 

Düzar yave-gû bir herif bir gazel: 

Müedda perişan, eda mübtezel. 

Tabii o gayetle parlak bulur; 

Okur, dinletir, söyletir, gaşy olur. 

Biraz sonra bastırmak ister, fakat 

Sakın olmasın der ufak bir sakat 

Büyük muktedir bir münekkid arar, 

Nihayet zarifin birinden sorar 

Gözetmez bu adem de hatır, huzur, 

Bulur lafz u manada birçok kusur 

Herif şimdi tenkide hiddetlenir, 

Rezilane artık neler söylenir! 

Biraz dinlenip sonra, bak, der zarif 

Sizin nesriniz nazmınızdan latif! (Şair Huzurunda Münekkid) 

 

Şehrin Sokakları 

 

Acı bir tabloyu mizahla yapmak etkiyi artırıyor. Zira beyazı tanımlamak için siyahı 

göstermek gerekebilir. Birbirinin tersi iki hâl, aslında biraz da birbirini anlatmaktır. 

Şehrin sokaklarında bu bakışla dolaşmak ayrı bir tarz.  

 

Hani, çoktan gömülen kaldırımın, hortlayarak, 

"Gel!" diyen taşları kurtarmasa, insan batacak 

Saksağanlar gibi sektikçe birinden birine, 

Boğuyordum müteveffayı bütün âferine. 

Sormayın derdimi, bitmez mi o taşlar, giderek, 

Düştü artık bize göllerde pekâlâ yüzmek! 

Yakamozlar saçarak her tarafından fenerim, 

Çifte sandal, yüzüyorduk, o yüzer, ben yüzerim! 

 

... 

 

 

 



 

Vakt olur pek sapa yerlerde, bakarsın, dolaşır; 

Sonra en korkulu eşhasa çekinmez, sataşır; 

Gecenin sütre-i yeldâsını çekmiş, üryan, 

Sokulup bir saçağın altına gûyâ uyuyan (Seyfi Baba) 

 

Küfe isimli şiirinde de bu durumdan bahseder: 

 

Bizim mahalle de İstanbul'un kenarı demek 

Sokaklarında gezilmez ki yüzme bilmeyerek! 

Adım başında derin bir buhayre dalgalanır, 

Sular karardı mı artık gelen gelir dayanır! 

Bir elde olmalı kandil, bir elde iskandil, 

Selametin yolu insan için bu, başka değil! 

Elimde bir koca değnek, onunla yoklayarak,  

Önüm adaysa basıp, yok, denizse atlayarak, (Küfe) 

 

... 

 

"İstibdad" isimli şiirinde aynı konu şu şekilde anlatılıyordu: 

 

Giyip ayağını çıkarken sopam yetişti hele... 

Emin olup gidemem, çünkü vermesek el ele 

Odur cihanda benim, varsa yoksa mu'temedim; 

Vakur, hatırı mer'î, vefalı, çok denedim. 

Bizim sokakları tahmin için deyin ki: Kuyu! (İstibdâd) 

 

Okul Önemli 

 

Mehmet Âkif, merhum, eğitime çok önem verirdi. Uzun yıllar öğretmenlik de yapan 

şairimiz okul seçimi sırasında ebeveynlerin yaşadığı kararsızlığı şöyle anlatır: 

 

Başlattığı gün mektebe, duydum ki, diyordu, 

Rahmetli babam: "Âdem olur oğlum ilerde." 

Annemse, oturmuş, paşalıklar kuruyordu... 

Âdemliği geçtik! Paşalık olsun, o nerde? 

Amali tezâd üzre giderken ebeveynin, 

Hep böyle harâb olmada etfâl ara yerde! (Hüsran-ı Mübîn) 

 

 

 



Camiye Gelen Çocuklar 

 

Camilere gelen ve geldiği yerin coşkusuyla koşturan çocuklar elbette ki olmalı. Bu hoş 

tabloda olmaması gereken onların gürültüsüne kızan büyükler...  

 

Sekiz yaşımda kadardım. Babam gelir: "Bu gece, 

Sizinle cami'e gitsek çocuklar erkence. 

Giderseniz gelin amma namazda uslu durun, 

Meramınız yaramazlıksa işte ev, oturun! 

Deyip alırdı beraber benimle kardeşimi 

Namaza durdu mu, hâliyle koyverir peşimi 

Dalar giderdi. Ben arkıt kalınca âzâde, 

Ne âşıkâne koşardım hasırlar üstünde! 

Beyaz sarıklı, temiz, yaşça elli beş ancak; 

 

... 

 

İmamesinde fesin bağlı sade bir boncuk! 

Sarık hemen bozulur; sonra şöyle bir dolanır; 

Biraz geçer yine râyet misali dalgalanır! 

Koşar koşar duramaz, âkibet denir "âmîn" 

Namaz biter. O zaman kalkarak o pîr-i güzîn, 

Alır çocukların, oğlan fener çeker önde, 

Gelir düşer eve yorgun, dalar pek âsûde. (Fatih Camii) 

 

Ancak bir kısmı burada verilen şiirlerde, Mehmet Âkif'in, acılar içerisinde kıvranırken 

davasını daha etkili anlatabilmek için, mizahı kullandığı gerçeğini özellikle görmek 

gerekiyor. Mehmet Âkif, âdeta ev yakan ateşle aş pişirileceğini göstermiş. Allah ötelerde 

de yüzünü güldürsün. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORHAN VELİ 

Ne zaman tutku ile bir işi yapanları düşünsem aklıma 

ilk gelen isimlerden biri Orhan Veli Kanık'tır. Öyle ki 

öldüğünde cebinde diş fırçasına sarılı bir kağıda yazılmış şiir 

çıkmıştır. 

Orhan Veli Kanık 13 Nisan 1914'te İstanbul'da doğdu. 

Kanık'ın edebiyata olan merakı ilkokul sıralarında başladı. Bu 

dönemde Çocuk Dünyası isimli dergide bir hikâyesi basıldı. 

Lise yıllarında öğretmenliğini yapan Ahmet Hamdi 

Tanpınar'da Orhan Veli'nin yönlenmesinde önemli rol 

oynadı. 

Orhan Veli'yi önemli kılan birçok şiir yazması değil, şiire kendinden bir şeyler 

katabilmesidir. 

Orhan Veli Kanık şiirin sadece dörtlük, ölçü ve uyak kurallarına göre değil, 

özgürce de yazılabileceğini savunuyordu. Orhan Veli, 1941 yılında Oktay Rıfat ve Melih 

Cevdet Anday ile GARİP adında bir şiir kitabı çıkardı. Bu kitap şiirin kurallarla 

yazılabileceği düşüncesine bir başkaldırı niteliğindeydi.Kitapta süslü kelimeler yerine 

halk dili kullanılmıştı. Bu kitabın ardından Garip akımı adında bir akım başlamış oldu. 

Bu kitapta yer alan Kitabe-i  Seng-i  Mezar  adındaki şiiri ne zaman okusam hafif bir 

tebessüm alır beni. Çünkü süslü bir başlığın altında gelen dizeler Süleyman Efendi'nin 

nasırları ile ilgilidir. Mizahi yönü çok kuvvetli bir şiirdir kanımca. 

 1949 yılına gelindiğinde Orhan Veli Kanık, arkadaşları ile toplanıp Ankara'da 

Yaprak adında bir dergi çıkarmaya karar verdi. On beş günde yayımlanan derginin 

sahibi ve yazı işleri müdürü olan Orhan Veli, yer yer oluşan maddi problemler 

yüzünden paltosunu satmak zorunda kaldı. 

 Orhan Veli Kanık, Yaprak dergisinin kapanmasından sonra İstanbul'a geri döndü. 

1950 yılının Kasım ayında Ankara'ya bir haftalığına giden Orhan Veli belediyenin 

kazdığı bir çukura düştü ve başından hafifçe yaralandı. İki gün sonra İstanbul'a döndü. 

Bir arkadaşının evinde yemek yerken fenalık geçirerek hastaneye kaldırıldı ve genç yaşta 

öldü...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    SİYAHI DEĞİL YEŞİLİ SEVELİM  

Her yer cam kırığı, her yer yıkık, soğuk ve korkutucu. 

Siyaha aşık olanların bile ürkeceği bir karanlıktayım. Annemi 

arıyorum yok, babam yok,yalnız başınayım.Duyduğum tek 

ses patlama ve silah sesleri… Nerede olduğumu 

anlayamıyorum. Bağırmak istiyorum, yapamıyorum. 

Çaresizce, kimsesiz bekliyorum bulduğum tek sağlam 

duvarın önünde. Sesler yaklaşıyor, kaçmak istiyorum, 

yapamıyorum. Ne oldu bu kadar sürede? En son yatağımda 

sıcacık yorganım ve ayıcığımla uyuyordum oysaki. Ne olduğunu anlamaya çalışırken 

barut kokusu geliyor burnuma. Geliyorlar. Korkuyla, titreyerek çöküyorum duvarın 

dibine. İşte ayak sesleri yaklaşıyor. Bulacaklar beni! Çaresizce, yardım istercesine 

koşmaya başlıyorum. Yorgun ayaklarım ansızın canlanıyor. Koşuyorum, koşuyorum, 

koşuyorum. Nereye mi? Karanlığa… Arkamdan koştuklarını duyuyorum. Sesleniyorlar 

“Hey sen, olduğun yerde kal. Her şekilde öleceksin!”Biliyorum öleceğimi ama ölmek 

istemiyorum. Yaşamak için ölümüme koşuyorum. Sert bir nesnenin alnımın ortasına 

dayanmasıyla yere düşüyorum. Çarpmanın etkisiyle acıyan başım ve bulanık gören 

gözlerim ne olduğunu anlamamı zorlaştırıyor. Tam kendime gelirken o sert şeyin yani 

namlunun beynime yaptığı basınç gözyaşlarımın akmasını engelliyor. Hiçbir şey 

söyleyemiyorum, yapamıyorum. Bu gücü kendimde bulamıyorum. Düşmanımın kim 

olduğunu bile görmüyorum, bilmiyorum. Henüz 9 yaşındayken neden bunları 

yaşıyorum?  

Benim bu kirli yerde yatmak yerine çimlerde yatmam, barut kokusu yerine çiçek 

kokusu almam, ağlamam yerine gülmem ve korkmam yerine mutlu olmam gerekmiyor 

mu? Aklımda kuş cıvıltıları yerine sadece bir şey yankılanıyor “Her şekilde öleceksin” 

diye bağıran ve şuanda ölümüme saniye sayan düşmanımın sesi. Çaresizce ölümü 

beklemek yorgun bedenimi daha çok yoruyor. Acılarımı hafifletmek için güzel bir dünya 

hayal ediyorum. Yağmur yağdıktan sonra gelen toprak kokusunu, ılık rüzgârın esintisini 

ve elimdeki dondurmanın lezzetli tadını hissediyorum. Yeni çiçek açmış ağaçların 

altındaki çimlere uzanıyor ve başımı göğe kaldırıp mavinin en güzel rengini 

seyrediyorum. Güneşin sıcaklığı tenime işliyor. Bu hayaller içinde kayboluyorken 

patlayan silah sesi ve beynimdeki acıyla irkiliyorum. Düşmanımın acımasız sesiyle “İyi 

uykular” demesi bir anda annemin şefkatli sesiyle “İyi uykular” demesine dönüşüyor. 

Hayallerimde kurduğum bu güzel dünyaya, cehennem kadar korkutucu olan bu 

dünyada son veriyordum… 

 Ruhum can çekişirken son cümlemi kuruyorum.”Lütfen, lütfen güzel bir dünya 

istiyorum.”Gözlerim tamamen kapandığında hıçkırıklarla uyanıyorum sıcacık 

yatağımda. Sıkmaktan parçaladığım ayıcığıma öyle sıkı sarılıyorum ki. Rüya olduğunu 

kavramam saatlerimi alıyor. Bu rüyayı görünce fark ediyorum ne kadar şanslı 

olduğumuzu. Ne kadar güzel bir dünyada yaşadığımızı düşünüyorum sonra. Gelecek 



nesiller için yemyeşil, mutlu, güzel bir dünya bırakmak varken neden savaş, korku, 

kavga dolu bir dünya bırakalım diye soruyorum kendime, size? Hangi insan çocuklarını 

savaşta büyütmek ister? Peki ya hangi çocuk oyuncakları yerine silah tutmak ister? 

Yapmayalım. Geleceğimize kötülük bırakmayalım. Sevgiyle herkese yetebilecek kadar 

büyük bir dünyamız varken savaşlarla küçültmeyelim.  

Her çocuk doğmayı hak eder ve her doğan çocuk da güzel bir dünyayı hak eder. 

Her ne olursa olsun yeşili sevmek varken siyahı sevdirmeyelim. Ne pahasına olursa 

olsun kendim ve gelecek nesillerimiz için “Yeşil Bir Dünya” istiyorum. 

 

         Buse SARI 

              9/D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AFFET 

  İçindeki nefretin azalmasına neden olan bütün 

ayrıntıları yok ederkenki soğukkanlılığını bir ölünün 

bedeninde bulmak zordu ve şimdi gerçeklerin gün yüzüne 

çıkma vakti şiddetli ateşiyle gelmişti. 

  Afet, gözlerini açtığında kendini endişe ile koşan bir 

hemşirenin sürdüğü sedyede buldu. Zaten dik duruşları 

yıkılacak bir yer bulamamasından 

kaynaklanıyordu.Dayanmaya gücü kalmadığında ise 

tansiyonu ile kendisi de düşmüştü. Geriye,bunun tamamen psikolojik bir nöbet 

olduğunu bir kez daha duyup bir psikiyatrist ile görüşmek kalıyordu. Aynı hastanede 

çalıştığı bir adama içinde kilitli tuttuğu hayat hikayesini anlatmak zor olmalıydı. Ama 

biliyordu ki bazen en doğru karar en zor olandı. Usulca kalktı sedyeden ve gözlerini 

kapatıp derin bir nefes aldı.Bulunması gereken odanın önüne geldiğinde ise kapıdaki 

yazıya tüm samimiyetiyle baktı: Psikiyatrist Doktor Demir Han. Adam uzanmasını ve 

olabileceği kadar sakin bir şekilde sürekli psikolojik nöbetler geçirmesine yol açan 

hikayeyi anlatmasını istedi. 

  “Üşüyordum, soğuk beni buzdan bir kütleye çevirebilirdi. İçime akıttığım 

gözyaşlarımla ısınmaya çalışırken anne şefkatinin sıcaklığını aradım ama gitmişti, belki 

de hiç gelmeden… 

  Annemle tanıştığımda beş yaşında olmalıydım. Beni doğurmuş daha sonra 

kimsesizler yurduna vermiş.Kendimi istenilmeyen evlat olarak görmekten 

alıkoyamıyordum.Bu düşünce hayatımın her anında yansıtılmıştı bana. Koşarken düşüp 

dizim kanadığında annem kanları temizlememişti; bana dokunmak dahi istemiyordu. 

Dizimin acıyıp, acımadığını umursamıyordu bile. Oysa diğer çocuklar düştüğünde 

yanlarıma ilk koşan kişi anneleriydi. Benimle ilgilenmesini isterdim. Saçımı örmesini, 

önlüğümü giydirip, elimden tutmasını ve okula bırakmasını. Hep saçlarımı oğlan çocuğu 

gibi kestirirdi, belki de saçlarımı okşayıp, bana sarılma ihtimalini ortadan kaldırmak için 

yapardı bunu. Bense o kısacık saçlarla yarısı sarkık önlük yakasının üstünden, upuzun 

saçlarla okula gelen diğer kızları izler, annelerinin elinden beslenme çantalarını alışlarına 

bakardım. Ben çok yabancı idim bunlara, annem bana hiç yemek yapmamıştı. O işlere 

genelde kapıcımız Emine Teyze bakardı. Daha sonra kendim yapmayı öğrendim. Aklım 

başıma ermeye başladığı sıralar babamın nerede olduğunu sordum. Aldığım tek cevap: 

“Çok uzun bir seyahate çıktı,bir daha geri gelmeyecek” oldu. O kadar da çok 

üzülmemiştim bu duruma. Çünkü babam yanımda yoktu ve yokluğunu hissetmem tuhaf 

olmazdı. Ama yanımda olan bir varlığın sürekli yokluğunu hissetmek, kalbime bir 

hançer saplarcasına acı veriyordu. Boğazımı düğümlüyor ve beni nefessiz bırakıyordu. 

Birileri beni boğmak istiyordu sanki… Keşke beni boğsaydı annem, keşke ağzımdan kan 

gelene kadar dövseydi, bağırsaydı bana,kızsaydı çünkü bunlar hiçbir şey yapmaması 

kadar acı vermezdi, eminim. 



   Liseye başladığımda kendime kötü bir dost edinmiştim:Sigara. Sonuçta iyi ya da 

kötü bir dostum vardı. Param olduğu sürece sağ cebimde durur, ihtiyacım olduğunda iki 

dudağımın arasından kısa bir süre için dertlerimi alırdı. Hiç unutamıyorum, bir gün 

annem beni sigara ile yakaladığında orada öylece durup gözlerime bakmıştı. Gözlerimin 

içindeki sefaleti fark etmiş olmalı ki hiçbir şey demedi. Kendimi zehirlemeye kalkarsam, 

annemin sadece bakmakla yetineceğini göstermişti bu bakışların sessizliği. 

  Üniversiteye başladığımda ise bütün hayatım alt üst olmuştu. Param yoktu ve 

evi rehin alan soğuk da karnımı doyurmuyordu. Yetmezmiş gibi annem beni terk 

etmişti. Bir neden bile vermeden çekip gitmişti. Ardında bıraktığı tek şey “Gidiyorum“ 

notu ile zavallı bir genç kız oldu. 

   Zor şartlar altında olsa da üniversiteyi bitirdim. Bir sonbahar günü 

doktorluğumun ilk sabahına uyandığımda içimde berbat bir his vardı. Fakat buna 

aldanmamalıydım. Beyaz önlüğümü giyip aynada kendime baktım. Beyaz… Annemin 

en sevdiği renk. Acaba beni böyle görse bir tebessüm oluşur muydu yüzünde? Sadece bir 

kez olsun gülümser miydi? Bunları düşünecek ve hüzünlere boğulacak zamanım 

olmadığını telefonuma gelen mesaj hatırlattı. Hastaneden gelmişti:”Afet Doktor acilen 

gelmen lazım.”  Benim gelmemi gerektiren bu acil durumu merak etmiyor değildim. 

Gittiğimde hastanedeki bütün deneyimli doktorların şehir dışında bir konferansta 

olduğunu ve acilen ameliyata alınması gereken bir hasta getirildiğini öğrendim. Vaka; 

bulaşıcı bir tümörün son evresi. Tezimi bu konuda hazırlamıştım. Yani yapılması 

gereken ameliyat hakkında her şeyi biliyordum ve yapabilirdim. Hemen hazırlanıp 

ameliyathaneye girdim. Önümdeki masada yatan kadın, suratında hayatın izlerini 

taşıyormuş gibiydi. Bu tanıdık bakış,annemin bakışı. Orada yatıyordu annem. Bense 

kusmak istiyordum. Ona olan nefretimi kusmak istiyordum. Beni bırakıp gidişinin 

ardından çektiğim acıları kusmak istiyordum. 

   Birkaç dakika daha müdahale edilmezse tümör bütün vücuda yayılacak ve beyin 

ölümü gerçekleşecekti. Müdahale etmedim. Hiçbir şey yapmadım. Sadece orda öylece 

durup baktım tıpkı ben kendimi zehirlerken annemin bana baktığı gibi. Sadece baktım. 

Kalbinin durduğunu anlatan tek çizgi sanki annemin elindeki mektubu gösteriyordu. O 

kağıtta yazanlar önemli olmalıydı ki, ruhunun göçüp gitmesine izin vermiş fakat 

kimsenin, o mektubu elinden almasına izin vermemişti. Yavaşça alıp okumaya başladım. 

O mektupta yazanları bir türlü unutamıyorum. Her harfi bir çivi gibi beynime 

saplanıyor. 

  

   “Canım Yavrum Afet’im; 

  Sana belki ilk defa canımdan bir parça olduğunu söylüyorum. Ama ben bunu 

hep hissettim, sana yansıtmadan hissettim. Evlat sevgisi göğsümü yakarken seni bu 

yangının içine alamazdım. Bunu yapamazdım. Kimse benden bunu isteyemezdi. Çünkü 

eğer sana dokunursam, benimle aynı kaderi paylaşmak zorunda kalırdın. Ölümcül 

bulaşıcı bir hastalık bütün vücudumu yavaş yavaş sarıyordu. Sana geçmesine izin 

veremezdim. 



   Henüz 18 yaşındaydım, bir sokakta beş parasız sokakta yürürken,benim 

gözlerimdeki çaresizliğini aynısını taşıyan bir adam ile karşılaştım:baban. Onu çok 

sevdim,kendimi öylesine bağlamıştım ki, gelecek felaketi göremedim. Baban hastaydı. 

Ölümcül bulaşıcı hastalık bana da geçmişti ve hamileydim. Senin de hasta olarak 

doğman hatta doğamadan ölmen olasıydı. Doğmamanı dilerdim, bu lanetle 

yaşamaktansa hiç doğmamanı. Ama aldıramadım. Senin canına kıyamadım. Buna felaket 

diye tabir ettiğimden dolayı adını Afet koydum.  Doğuma birkaç ay kala baban öldü. 

Hayatımın bir parçası haline gelen çaresizlik yine her tarafı kaplamıştı ki sen doğdun. Bir 

mucize…   Sağlıklı doğmuştun. Gözlerin etrafa mutluluk saçıyordu fakat seni 

emziremezdim, elinden tutup ilk adımını atmanı sağlayamazdım. Yoksa senin de hasta 

olman kaçınılmazdı bu nedenle seni kimsesizler yurduna verdim. Ama dayanamadım. 

Senden ayrı kalmak yüreğimin hıçkıra hıçkıra ağlamasına sebep oluyordu. Diğer yandan 

da hastalığım gün geçtikçe ilerliyordu. Sağ kolum bütün fonksiyonlarını kaybetmişti. 

Ama yine de geri aldım seni. Yemek yapamadım belki sana, saçını öremedim, hastalık 

bulaşır diye dizindeki kanları temizleyemedim. Her gece gizlice döktüğüm gözyaşlarım 

ise bu lanetten kurtulmama yardımcı olmuyordu. 

  Büyüdün,liseye başlamıştın. Nasıl mutluydum sana anlatamam. Derslerin de çok 

iyiydi. Seninle gurur duyuyordum. Fakat bunu söyleyemedim ve artık gözlerimden 

okuman da imkansızdı. Çünkü hastalık kör etmişti gözlerimi. 

   Bir gün evde yoğun bir tütün kokusu aldım. Nereden geldiğine dair bir fikrim 

yoktu. Senin odana girdim sanki oradan geliyordu ama görmeden seni suçlayamazdım. 

Üstelik sen akıllıydın. Böyle bir illete bağımlı olmak aklının ucundan bile geçmezdi. 

Hayatta kimseye güvenmediğim kadar bir güven besliyordum sana. Eğer bir gün beni 

öldürsen, elbet vardır bir bildiği derdim emin ol. Hastalık, ruhumu emmeye 

başladığında evi terk etmek zorunda kaldım. Seni risk altında bırakamazdım. 

  Ölüm soğuk dudaklarını değdirecek bu gece bana. Hissediyorum. Beni affet 

kızım, diğer dünyadan beyazlar içindeki seni izleyeceğim…” 

                                                                                  ANNEN 

  

  “Belki ben annemi affedebilirdim ama Tanrı beni affetmeyecekti. Bu günah 

içinde boğulmak benim kaderim doktor bey “ deyip bayılmıştı yine. Son sözlerine bir 

nokta gibi olmuştu bayılması. Fakat bu kez açamadı gözlerini. Ölmüştü, psikiyatriste 

yaşam öyküsünü anlatıp diğer dünyaya annesinden af dilemeye gitmişti. 

Belki bu ağır ölüm bir köprü misali kavuşturmuştu anne ile kızını. 

Belki de bir kapı gibi örtmüştü bütün giriş, çıkışları… 

 

        Gizem KARTAL 

              10/B 

 

 


