
 



 
EYLEM ÖNCESİ 
 
Yatağına uzanırken, kafası karmakarışıktı. “Yarın yine 

eylem var.” Bu kaçıncı eylemdi. Yıllardır nereleri 
aşındırmışlardı ki? Neden anlamıyorlar bizleri diye düşündü. 
Bizim istediğimiz, bozulmamış bir doğada yaşamak. Geçmişteki 
gibi kendi çevremizde, denizimiz ‘kafamızın içi rahat olarak’ 
yaşamak.  

 

 
 
Yorganı çekti üzerine. Sessiz gecenin içinde, yalnızlığını 

hissetti. “Tarla da sürülmek istiyor, yoksa ot basacak” diye 
geçirdi içinden. “Yaşlandık artık. Ne dizimiz taşıyor bedenimizi 
ne de o eski gücümüz var kaslarımızda. Offf, off.  Gitmesem mi 
acaba” diye geçirdi içinden.   Kafası karmakarışıktı. Döndü 
yatağında. “Zaten ne yapsak yararsız. Devlet bu. Kafasına 
koymuş bir kez. Biz ne dersek diyelim. Duyan mı var? Hem 
bakalım gerçekten bu kadar tehlikeli mi bu yapmak istedikleri? 
Koca koca adamlar, bilmezler mi bu işi? Belki de söyledikleri 
doğrudur. Olamaz mı? Neler görülmüyor ki bu ülkede? Kimin 
doğru, kimin yalan söylediği belli mi?”  

“Yuh be!” dedi, seslice. “Ben de ben de böyle 
düşünürsem artık...” Gerisini getiremedi düşüncelerinin. Bir 
boşluk oluştu düşünce akışında. Rahatsız oldu. Bir daha döndü 
yatağında. Gecenin içinden bir baykuş çığlığı duydu. “Baykuş 
çığlığı uğursuzluktur derler. Kime uğursuzluk; bize mi, 
karşımızdakilere mi?.. Sahi kim var karşımızda. Önce şirket. 
Sonra devlet… Olamaz. Bu devlet bizim. Gâvurların değil ki. 
Peki, neden verdi izni bu kıyıcılara?” Kendi sorusuna yanıt aradı 
kafasında. Çıkamadı içinden. Kaç iktidar değişmiş, konum 
değişmemişti. Kazığı kendi seçtiklerinden yemişlerdi sürekli 
“Var bunda bir iş” dedi. Ofladı yine. “Bu gece uyku haram bize.”   

Yakınlarda bir baykuşun çığlığı yırttı geceyi. “Son 
zamanlarda kuşlar azaldı mı, bana mı öyle geliyor. Ya sonraları 
neler olacak. Bu toprakları bizimle paylaşan hayvanlar, bitkiler 
yok olursa ne olacak?.. Sanki onlar olmadan biz olabilecek 
miyiz? Belki de önce biz gideriz, belli mi olur…  Ne oluyor, 
teslim mi oldun” dedi kendi kendine. “Ne biz gideceğiz ne 
hayvanlar ne ağaçlar. Ne de balıklar, yengeçler, çiçekler, otlar, 
böcekler. Bizim, buralar bizim. Anlıyor musunuz? Duyuyor 
musunuz? Bizim, buralar bizim...”  Yatağın içinde kendi 
kendine konuşuyordu. “Biz yerliyiz, onlar yabancı. Onlar 
gidecekler. Biz kalacağız. Hem de eskisi gibi kalacağız. İzin yok, 
her şeyi yok etmelerine. Durun bakalım. Pes etmedik daha, 
etmeyeceğiz. Yine yollarda, yine alanlarda olacağız.”     

 

 

Yıllar önceki uykusuz nöbet gecelerini anımsadı. Çadırın 
içindeki söyleşileri, şakaları, türküleri… Birlikte olmanın verdiği 
güven ve rahatı hissetti. Gevşedi. Birden kıkırdayarak gülüverdi.  

“Haydi uyu artık” dedi kendi kendine. “Sabah erken 
kalkılacak. Gitmeden önce yapılacak çok iş var. “Sabah erken 
kalkılacak. Bitkiler sulanacak, Bahçe temizlenecek. Dallarda 
kurumaya başlayan kayısılar toplanıp reçel yapılacak.” Yok yok 
işler kalsın. Gelince zaman kalırsa yaparım.”  

 

 
 
Oysa çok iyi biliyordu, zaman kalmayacağını. Her eylemden 

sonra olduğu gibi, toplanılıp, değerlendirme yapılacaktır. Günün 
coşkusu yalnız kalınca bitiverir. İnsanda ne çalışma isteği ne de 
gücü kalır. Bir kez daha döndü yatağında. Gözlerinde yanma 
başlamıştı. Kafası hafifçe zonkluyordu. Düşünceleri netliğini 
yitiriyor, uyku ile uyanıklık arasında bulanık bir konumuna 
giriyordu. Çok geçmeden de uyudu. 

 
Sessiz gece, çok sesli bir sabaha gebeydi. 
 

 
Yazılarını ilk sayıdan buyana zevkle okuduğumuz Prof. Fevzi 

Demir arkadaşımız özürü nedeniyle bu sayıda yazamamıştır.  
 

Biz, Arkadaşımızın yapıtıyla yer almasını uygun bulduk. 
 
Yazarımız bu kitabında; insan davranışları ve bu 

davranışların toplumsal yapıda şekillenişinin bilimsel olarak 
incelemektedir. 
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HAYAT SEN YÜRÜDÜKÇE ANLAM KAZANIR 
Tek başına kaldığında fark etmeye başlarsın. Tek 

başınayken yolculuk başlar. Tek başınayken anlayabilirsin 
kim olduğunu. Gerçekten ne istediğini ancak tek başına 
fark edebilirsin.  

İnsanların içindeyken akıntıyla sağa sola savrulan 
zavallı bedenindir sadece. El yordamıyla anlık, acemi 
kararlarla sağ tutmaya çalışır kendini. Tek başına, gerçek 
yolculuğuna çıkmazsan anlık kararlarla sürdürürsün 
hayatı. Sonuna kadar da idare edebilirsin.  Kısa vadeli 
çözümler üreterek derme çatma bir hayatı tüketirsin. 
Farkında olmadan küçük manevralar yapar, düşmekten 
kurtulursun. Tutarsızdır yaptıkların, çünkü kararların 
anlıktır. 

Kalabalığın içinde, o an neye ihtiyacın varsa onu 
yaşarsın. Hiç bilmeden kendini kandırır, iyiliğin tadına 
varır, egonu minik minik tatmin ederek yol aldığını 
sanırsın. Oysa yola çıkmamışsındır bile. Yerinde sayarsın. 

Birbirinden bağımsız ve tutarsız kararların, 
anlamsızlık yaratır. Hayatının bir kurgusu yoktur. 
Değerlerin darmadağınıktır. Kimliğin oluşmamıştır. Tek 
başına kalmaya cesaret edip kim olduğuna 
bakmamışsındır. İçin anlamsızdır. Fakat içine düştüğün 
anlamsızlığı hayata mal edersin.    

İnsanoğlunun en büyük dertlerinden biridir 
anlamsızlık. Kendi kendine yarattığını bilmez. 

Tek başına kalmayı, yalnızlık sanır, yine ani bir 
kararla birilerine sarılırsın. İyi gelir, başarılı bir 
manevrayla kendini yine kurtarmışsındır acıdan. Kısa bir 
süre daha kazanmışsındır hayattan. Bu süreyi hayattan 
kaybettiğini anlamadan.  

İnsanoğlunun en büyük dertlerinden biridir yalnızlık. 
Kendi kendinden kaçtığını bilmez. 

Kendine dürüst olamayan insan tek başına kalamaz. 
Tek başına kaldığın anda sorular sormaya başlarsın 
çünkü. Kimim ben dersin? Aslında ne istiyorum? Neler 
yapıyorum? Neleri biliyor, neleri sanıyorum? Kendimi 
nasıl kandırıyorum? Neden korkuyorum? Korkmasaydım 
ne yapardım? Neyi değiştirmek istiyorum? Ne kadar 
cesurum? Ne kadar güçlüyüm? Nelerden 
vazgeçemiyorum? İçinde koştuğum hayat ne kadar bana 
ait? Kuralları kim koyuyor? Aslında ihtiyaç duyduğum şey 
ne? Yol ne? 

Çünkü ancak kendine dürüst olabilirsen, bu sorulara 
korkmadan her seferinde aynı yanıtı verebilirsin. Aksi 
takdirde kendi sesinden duyduğun tutarsız yanıtlar 
korkutur seni. Yalnızlıktan korktuğunu sanırsın. 

Kendinle baş başa kalmayı becerebildiğinde, yanıtını 
bilmediğin sorular azalır, fakat bitmez. Bu yoldur. Hayat, 
sen yürüdükçe anlam kazanır. 

 
 
 

 

BABA EVİ 
 

Eşikte oturan ben miyim 
Emeklemekten kızarmış dizler 
Bir adım çıksa 
Acılar ve sevinçler yağacak 
Yine de en iyisi ana kucağı 
 
Pencerenin iki yanı iki gölge 
İçerisi çocukluk, dışarısı kasırga 
Oyalayın çocukluğumu 
Saçak altı güvercinleri 
 
Bu evlere alır götürür beni, 
Lamba rafında kalan betimsiz düşlerim 
Tozlu kırık camlarından uçuverir 
Mısır ekmeği kokulu günlerim 
 

 
 

Kimler yaşadı bu evlerde 
Çocuklu, torunlu nineler, dedeler 
Kimin düğününde kırıldı şişeleri bacanın 
Ne türküler yansıdı duvarlarına 
Hangi özlemlerin tanığı pencereler 

 

3 



 

GEZİ 

Yazdıklarımın hepsini sildim… Oysa yola 

çıkmadan önce yazacaklarımı planlamış, gezi 

boyunca neleri gözden kaçırmamam gerektiğini 

kafamda kurmuştum. Yani yazının çatısı tamamdı. 

Geriye gözlem ve yaşayacaklarım kalmıştı… O da 

gide gide… 

Yazdıklarımın hepsini sildim… Ayvalık yıllık 

buluşmamızın sarhoşluğunu İstanbul’a 

döndüğümde henüz üzerimden atamamıştım. 

Buluşmanın heyecanı daha tazeydi. Yazmanın tam 

sırasıydı... Ve oturdum bilgisayarın başına, başlığı 

koydum… Hesabıma göre, önce Ankara-İstanbul, 

sonra da İstanbul-Ayvalık yolculuğunu 

anlatacaktım. Buluşmada ilk kez göreceğim 

arkadaşlarımın verdiği heyecanı da ekleyerek… 

Daha sonra da dönüş… Yazdım da… Kısaca 

İstanbul’daki iki günümü ve uzunca Ayvalık 

yolculuğunu... Yolda karşılaştığım okullularımı 

yazdım, uğradığım tanıdıkları, beğendiğim yerleri 

yazdım, beğenmediklerimi de… 

Yazdıklarımın hepsini sildim… Oysa 

Sarımsaklı’ya girdiğimde, karşılaştığım ilk 

arkadaşıma sarıldığımda yaşadığım duyguyu 

yazmıştım. Kardeşçesineydi… Yalansız… Sonra 

otelin lobisine henüz ulaşmıştım ki birisi adımı 

seslendirmişti. O sesi duymamla o yöne bakmam 

arasındaki süreyi yazmıştım uzunca. Sonra, benden 

önce gelenlerle kucaklaşmamı, sonra gelecekleri 

merakla beklememi yazmıştım… Mehmet 

öğretmenimi yazmıştım. Kendisi ile ilgili bir anımı 

anlatmıştım da gözleri yaşarmıştı. Bir daha 

sevmiştim onu. Mezun olduktan sonra ilk kez 

karşılaştığım arkadaşlarımı yazmıştım tek tek… Ve 

bu altıncı buluşmamız olmasına karşın, nedendir 

bilmem tam da okuldaki gibi hissetmiştim kendimi 

diğerlerinden farklı olarak…  Çevre gezimizde 

gözümüz dışarda, gönlümüz sohbetteydi. Her iki 

cümlenin biri kırk küsur yıl öncesine uzanıyordu. 

Yüzlerde özlem yüklü ifadelerle, her fırsatta bir anı 

kırıntısı sıkışıyordu araya. Her buluşmada anıların 

tazelenmesi kadar, dağarcığa yenileri ekleniyordu. 

Ve ben bunları yazmıştım uzun uzun… 

Yazdıklarımın hepsini sildim... Oysa neler 

yoktu yazdıklarımda... Zaman tamam olup, dönüş 

için yola çıktığımda, takılı kalmış duygularımın 

beni bırakmadığı… Gidiyor olsam da geride bir 

şeylerin kaldığı… Üzerimdeki duygu 

yoğunluğunun tüm duyularımı zayıflattığı… 

Müziksiz ve eşimle konuşmadan öylesine yol 

aldığımız… Hepsi, hepsi vardı…  Ayrıca, 

Altınoluk geçildikten sonra, bir rampanın tam da 

ortasında karayollarının dinlenme tesisine 

konuşlanmış gözlemecide kısa bir mola… Ayak 

ucunda deniz, ıslıkla ısmarlanan gözleme ve eşin… 

Yazmadan geçebilir misin? Edremit-Çanakkale 

arasının sakinliği… Yakın bir yerlerde denizin 

olduğunu bilerek ve bir tepeyi aştığında göreceğini 

düşünerek yolculuk yapmak… O naif adam, Orhan 

Veli’yi hatırlamak yazılmaz mı? Çanakkale ve 

feribotta yediğimiz rüzgâr… Uzunca bir sahil 

yolculuğundan sonra, henüz İstanbul’a girmeden, 

onun hantallığını yaşamak… Silivri’yi ortalayıp 

giderken, radyoda, Zülfü Livaneli’nin, “Kardeşin 

duymaz, eloğlu duyar” ezgisinin zamanlaması… 

Ve bende duygu ile mantığın bir türlü 

yenişemediği ikilem; yaşamak için Ankara mı? 

İstanbul mu?  

****** 

Bir ses duydum kendime geldim… Bir kepçe 

bir tavaya vuruyordu… Sonra bir kaşık bir 

tabağa… Sonra ıslıklar… Derken düdükler girdi 

araya…  Sonra ayırt edemez oldum sesleri… 

Bırakıp her şeyi çıktım dışarı… Işıklar yanıp 

sönüyordu pencerelerde… Korna sesleri 

sevimsizliklerinden uzaktı. Karıştım kalabalığa… 

Sokak boyu herkes haberleşiyor, kavilleşiyor, bir 

yöne yürüyordu… Çabucak da çoğalıvermişlerdi… 

Güle oynaya, ama kararlı gidiyorlardı…  Aklıma 

1969’daki Erzurum Dede’ye gidişimiz geldi. 

Gülümsedim. Aynı binada yaşayan altı yüz küsur 

kişinin, hepsinin haberleşebildiğinden emin 

değildim… Ya şimdi? Herkes, her zaman, her 

şeyden haberdardı… Ve hiçbir şey eskisi gibi 

değildi. Olamayacağından bir şeyler değişiyordu… 

Hiç kimsenin beklemediği bir şeyler… Güzel 

dünyamızda bir şeyler çirkinleşirken, bir şeyler 

güzelleşiyordu… Seviniyordum… 

Biliyorum sokaklar bir kişi eksik olacak ama 

bütün duygularım paramparça döndüm eve. 

Yazdıklarımın hepsini sildim. Daha başka, çok 

daha başka şeyler yazmalıyım diye… 
“Sarı Defter”den 
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KİŞİSEL GELİŞİM 
Geçmişten beri var olan fakat son yıllarda daha bir 

popüler hale gelen, kişisel gelişim kitapları, yaşam koçları, 
motivasyon seminerleri önemli bir geçim kaynağı oldu. 

Yazılı ve görsel kaynaklar, işsiz kalmış, aradığını 
bulamamış ve kişisel kariyer peşinde koşan birçok insanın 
başvuracağı kaynaklar ve yerler haline geldi. 

Bu çalışmaların en önemli sloganları; pozitif düşün, 
hayal et, istersen olur, sen yaparsın, mutlu ol vb pozitif 
klişe sözler. 

Bireyselliğin ve rekabetin egemen olduğu bir 
sistemde yarışı kazanmak, en iyisi olmak, sınavı başarmak, 
kısa yoldan zengin olmak, önemli bir gelişim olarak 
görülüyor. Bunları elde etmek için kaynaklar aranıyor, 
yaşam koçları bulunuyor. 

   Çokça satan kitapların içinde, 4 milyar insanın 
servetine sahip olan 26 kişiden biri olmak, herkesin içinde 
yatan aslanı uyandırmak, özel olduğunun farkına 
vardırmak gibi anlayışlar, görsellikle süslenen 
seminerlerde okuyucuya ve katılımcıya illüzyonla veriliyor. 

İşsizlikten ve fırsatçılıktan beslenen kapitalizmin 
anlayışına uygun olan bu çalışmalar, başarılamayacak bir 
“Kişisel Kurtuluş Savaşı’nı motive etmekte, kişiyi 
toplumsal konumundan ayırıp bunalıma sürüklemektedir. 

Kişisel gelişim adı altındaki çalışmalar ilk 1929 
bunalımı ile ABD’de başlamış ve her bunalım 
dönemlerinde popüler olmuştur. 

Kişisel gelişim; genel ifade ile bireyin toplumsal bir 
varlık olduğunu göz ardı ederek, insanın sahip olduğu 
potansiyelinin farkına vararak kendini tanıması ve bunu 
kullanabilmesini tanımlar. 

İnsanın özü, tek tek her bireyin doğasında bulunan bir 
soyutlama değildir. İnsan, kendi gerçekliği içinde 
toplumsal ilişkilerin oluşturduğu bir bütündür. Her bireyin 
kişilik özelliklerinin toplumsal bir temeli vardır. 

Kişisel gelişim çalışmaları teori ya da gerçeklikten 
bağımsız, tek hedefleri kişisel sorunlarının çözümüdür. Bu 
yönü ile kişisel gelişim ne yazık ki yozlaşmanın, toplumdan 
kopuşun başlangıcı olmaktadır. 

Bu çalışmalarda “ben” duygusu ön plandadır. 
“İçindeki devi uyandır”, her şey sensin”, “eğer istersen 
başarısın” gibi ifadelerde bir doyumsuzluk hakimdir ve her 
şeyi kendisi için yapan bir bireyi hedeflemektedir. 

Immanuel Kant ve Thomas Hobbes gibi felsefeciler 
insanların doğuştan bencil olduğu düşüncesi ile iyi bir 
topluma varmak için insan doğasının denetim altına 
alınması gerektiğini ileri sürmüşlerdir. Kant, aklıselimimizi 
kullanarak, Hobbes ise devletin gücünü kullanarak, 
insanın bencilliğinin kontrol altına alınabileceğini 
söylerken, Marx, insanların yalıtılmış bireyler olarak değil, 
toplumsal grup ve sınıfların üyeleri olarak hareket ettikleri  

takdirde kendilerine dönüşebileceğini, kendilerini 
dönüştürdükçe de dünyayı dönüştürüp, toplumsal 
dünyanın aktif üreticileri haline geleceklerini ifade eder. 

İnsan her an pozitif olabilir mi? Mutlu olabilir mi? Her 
an değişen bir dünyada her şeye pozitif bakmak, 
bunlardan her zaman mutlu olmak hayalde dahi 
olmayacak şeylerdir. 

Toplumsal sistemin yarattığı toplumsal sorunlara 
bireysel çözümler arama, bu alanda insanlara hayaller 
üretenin kazancından başka bir işe yaramamaktadır. 

Kitlesel yoksulluk ve sefaletten kurtulmadan, kişisel 
kurtuluş olamaz. 

Kişisel gelişim; herkesin kendisi için bir şeyler istediği 
fakat sonucun hiç kimsenin istemediği bir şey çıktığı bir 
dünyada, bireyci, rekabetçi ve hayalci saçmalıklar değil, 
birlikte üretilip, birlikte tüketildiği, dayanışmanın ve 
paylaşmanın egemen olduğu kişisel yeteneklerin 
toplumun hizmetine sunulduğu, toplumsal kalkınmanın 
bireysel refahı ve mutluluğu sağladığı bir dünya ile 
mümkündür. 
 

 

YAZARI MEÇHUL ADSIZ ŞİİR 
 
Bir de kuşlar var Hâkim bey 
Her şeyin başı onlar… 
Onlar özgürlüğü koyuyor insanların kafasına… 
Baksanıza, terörist terörist uçuyorlar… 
  
Eklemeyi unuttum hâkim bey! 
Bir de baharlar var, 
Ne zaman her şeyi bırakıp öldüysek, 
O yine dirilmeyi, renklenmeyi öğretti. 
Baksanıza her yer çiçek, 
Her yer meyveye durmuş dal. 

 
Bu şiiri Orhan Aydın, Ahmet Arif’e atfederek yayınlıyor. 

Yayınlanmasından sonra Muradem mahlaslı bir şair şiirin 
kendisine ait olduğunu ve 20 Kasım 2014 tarihinde 
Facebook’ta paylaştığını söylüyor.  

Facebook’taki Ahmet Arif adına açılan hayran sayfasının 
şiiri isimsiz paylaşmasının ardından bu karışıklığın olduğunu 
iddia ediyor. (Bu aktarım, yukarıdaki şiirin sanal alemde ilk 
ortaya çıkışıyla çakışıyor.) 
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KEDİ HALİ 
 
İki lokmacık ziftlenmiş ya 
Keyfi yerinde köftehorun 
Gömmüş tırnaklarını boğaz tokluğuna 
Gernip sündüğü kadar huzuristan 
Bayrağını düşürtmez ele güne 
Dört ayaklı isyanıyla dar zaman 

 

 
 

“Dem bu dem!” demiş eskiler 
Uyanır güneşini bulamaz belki 
Kuyruğundan çöplüğüne ayarla 
Mırıltısı en masum uykulardan 
Düş ile örülmüş çingene masalı 
Kerevetiyle konar göçer 
Bulut mulut dolaşmayın ortalıkta 
Rahmetten söz etmenin sırası mı? 
 

 
 
AŞIK İHSANİ’DEN UYARLAMA 
        KESEMEM 
Gemilerim, okyanusta gezmeden 
Uçaklarım, bulutları süzmeden 
Fukaranın, derisini yüzmeden 
Ben seni kesemem beyaz sakalım. 
 
Keselerim altınlarla dolmadan 
Yeşil dolar, elli lira olmadan 
Emeklinin donunu da soymadan 
Ben seni kesemem, beyaz sakalım. 

 
Bir kilo et, üç yüz lira olmadan 
LONDRA’DA kasalarım dolmadan 
Emekçinin, tüm renkleri solmadan 
Ben seni kesemem, beyaz sakalım. 
 
Köprülere deli Dumrul koymadan 
Konuşanın, sol gözünü oymadan 
Bir koyup, yüz trilyon almadan 
Ben seni kesemem beyaz sakalım. 
 
Kıyıların ormanını yakmadan 
Yanan canlılara dönüp bakmadan 
Uyuyanlar, uyanıp ta kalkmadan 
Ben seni kesemem beyaz sakalım, 

 

 

 

 


