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İNSANLAR VE GELİŞMELER 
 

Dünyada insanların 

gelişiminde çok çeşitli 

olay ve düşüncelerle 

belli bazı konularda 

görüşler anlatımlar fi- 

kirler ortaya atılarak 

bazı sonuçlar ortaya 

çıkmıştır. Bunlar bazen 

bütün insanların orta as- 

yadan dünyanın çeşitli 

yerlerine ulaşmıştır. 

İnsanların düşünceleri 

tarihin akışına göre 

oluşmuştur. Çeşitli de- 

vletler kurulmuş değişik 

yönetimler ortaya 

faaliyet göstermişlerdir. 

İlimde müslümanlık, 

hristiyanlık,    musevi- 

lik hatta bunların ken- 

 
 

İnsanların 

düşünceleri tarihin 

akışına göre 

oluşmuştur. 

loji, sosyoloji, felsefe, 

mantık, tarih, coğrafya  

ve edebiyatta da çeşitli 

türler bulunur. Sadece 

“normal” insanlar değil 

aklı ve ruhsal sıkıntıları 

olan insanların yazı 

çeşitlerinde, şiir, müzik 

 

ÖZLEDİM 

Bir mektup yazdım 

sana 

İçinde bir sen bir göz 

yaşım 

Bir çiçek bir nişan 

yüzüğün bir nefesim var 

akıl yoluyla bazen de 

akla bağlı olmadan te- 

sadüfler sonucu ortaya 

çıkmıştır. Düşüncelerin 

insanda çeşitli konular- 

da özellikleriyle meyda- 

na gelmiştir. İnsanların 

dünyada önce yontma 

taş devrinden cilalı tal 

devrine sonra da maden 

çağına varan gelişmeleri 

olmuştur. Toplumda 

çıkmıştır.  Önce devletler      

tek bir kimse tarafından 
di aralarında kısımları 

idare edilmiş sonra de- 
olmuştur.Müslümanlıkta 

mokrasiye geçilmiş ka- 
çeşitli mezhep ve ta- 

pitalizm, sosyalizm, em- 
rikatlar, Hristiyanlıkta 

peryalizm gibi değişik 
katolik, protestanlık 

görüşlerle yönetilmiştir. 
gibi değişik yaklaşımlar 

Ne kadar dünyada faşizm 
olmuştur. Bilimde ise 

olduğu kadar humaniz- 
matematik, fizik, kimya, 

mde ortaya çıkmıştır. 
tıp alanlarında çeşitli 

İnsanlar genelde ilim, bi- 
görüşler ortaya çıkmıştır. 

lim, sanat, spor, ekonomi, 
Sosyal konularda psiko- 

edebiyat gibi konularda 

ve resim gibi konular- 

da faaliyetleri vardır. 

Bizlerde  bunları  basın 

ve yayın yoluyla sizlerle 

paylaşmak ve üretimle- 

rimizi sizlerle sunmak 

istedik. Fanzimizi keyifle 

okumanızı temenni ede- 

rim. 

Aç bak nasıl da 

özlemişim seni 

 
 

Burada yalnızım 

burası ilaç kokuyor 

Özledim seni 

Saçlarını ellerini 

gözlerini 

Sözlerini sesini özle- 

dim 

İ.V.B. 
İ.V.B. 
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İ.K. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Dilerim sen de yalnız kalırsın 

Kalbin acı hatıralarla yansın 

Yıllar yılı işgal ettiğin kalbim 

Bırak göz yaşlarımla yıkansın 

Sanki bir şey sözlemedim sana 

Seviyorum demedim her şeyden fazla 

Demek yalanmış ne diyelim buna 

Pişman olursan dönmem sana 
 

 
 
 
 

 
SENİ ARADIM 

Eğer benim gibi sevseydin 

Eminim bırakıp gitmezdin 

Senelerce bir haber vermedin 

Bu aşkı sen nasıl bitirdin 

 
 

 
 

Bitip tükenmez nehirler gibi 

Kalbimden damarlarıma akar 

Sevgin yaşatır beni kan gibi 

Özlemin ise bilinmez yollara atar 

 
Seni aradım durdum hep 

Avare bir şeylak gibi 

Bilebilseydim bu kadar seveceğimi 

Ayrılmazdım canımın bir parçası gibi 

 
Akşamlar ah o akşamlar 

Hep sen gelirsin aklıma 

Ah o sensiz geçen yıllar 

Eritip tüketti beni uğruna 
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ÖMÜR BOYU 
 

 

Kabul ettim ben hatalıyım 

Affetmedin beni ben de yaralıyım 

Yıllardır yastayım karalıyım 

Sensiz olmaz sana sevdalıyım 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SİNSİCE KAYBOLDULAR 

Senden başkası olmaz kalbimde 

Sen beni terk edip gitsen de 

Sen uzaklardan hoş gelmesen de 

Bir ömür boyu beklerim bilmesen de 

Her şey yolunda olmayabilir 

Bitirmen mi lazım gönlün bilir 

Seni unutmayacağım Tanrım bilir 

Kalbim de ilk önce senin aşkın gelir 

 

 
 

Hiç aklıma gelmezdi böyle olacağım, 

Ayrılık kervanına benim de katılacağım, 

Bırakıp gittin kalbimde ki tahtını, 

Sensiz ama senin hayalinde dolduracağım. 

 
Neydi o yaldızlı parlak zamanlar, 

Beraber geçirdiğimiz haftalar, aylar, 

Romantizmin doruklarındaki güzel anlar, 

Anlayamadım nasıl da sinsice kayboldular 

 
Ya sen anlıyor musun bunu sen orda ben 

Burada 

Bilirim sen de bırakmazdın beni yarı 

Yolda 

Bizim vebalimiz bizi böyle ayıranların 

Boynunda, 

Bunu Tanrı’m bilir de belki 

Kavuşuruz öbür dünyada 

İ.K. 
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AKIL HASTASINDAN 
AKILLILARA ÖĞÜTLER 

bağlamayın 

 
 
 
 
 
 
 

 
• Tüm bunlar için bir kez daha fırsatın 

• Sevilmek istiyorsanız, önce sevmeyi öğrenin 

• Kendi kusurlarınızı kabul ettiğiniz gibi, 

karşınızdakilerin kusurlarını da hoş görün, hatasız 

kul olunamayacağını unutmayın. 

• Akıllı insanların söyledikleriyle yaptıkları 

birbirine uymalı 

• Aklını kullanmasını bilenlerden korkmayın, 

akıl yaşta değil baştadır 

• İnsanın sermayesi parası değil, bilgisidir. 

• Çalışan insanların günleri kısa geçer ama 

ömürleri uzar 

• Çalışmak güzeldir, ancak çalışacağım diye 

yaşamayı unutmayın 

• Başkasına hükmetmeye yönelenler, önce 

kendilerine hükmetmeyi öğrenmelidirler. 

• Çocuklarınıza paradan çok ahlak verin 

• Sorunlarınızı çözmek için başkasının da 

fikrini alın. 

• Sahip olduğunuz güzelliklerin kıymetini bi- 

lin. Unutmayın ruh güzelliği fizik güzelliğinden üs- 

tündür. 

• Söz ok gibidir, ağızdan çıktıktan sonra 

geri dönmez. Sözcüklerinizle insanların onurunu 

kırmayın. 

• Zamanı boşuna harcamak, en pahalı 

harcamadır. 

• Başkasına hükmetmeye yönelenler, önce 

kendilerine hükmetmeyi öğrenmelidirler. 

• Çocuklarınıza paradan çok ahlak verin 

• Sorunlarınızı çözmek için başkasının da 

fikrini alın. 

• Sahip olduğunuz güzelliklerin kıymetini bi- 

lin. Unutmayın ruh güzelliği fizik güzelliğinden üs- 

tündür. 

• Söz ok gibidir, ağızdan çıktıktan sonra 

geri dönmez. Sözcüklerinizle insanların onurunu 

kırmayın. 

• Zamanı boşuna harcamak, en pahalı 

harcamadır. 

Yaşamın Ayrıntıları; 

• Mucizelere inanın ama asla onlara bel 

• Nezaketin size zarar vermeyeceğini 

unutmayın 

• Küçük şeyleri iyi yapmaktan dolayı mutlu 

olmasını bilin 

• Doğru olduğunu bildiğiniz şeyi yapmaktan 

çekinmeyin 

• Dikkat çekmek için iş yapmayın, dikkat çeke- 

cek iş yapın. 

• Çocuklarınızın önünde eşinize kötü bir söz 

söylemeyin 

• Her gün mutlaka olumlu bir şey söyleyin 

• Dedikodulara kulak kabartın, ama katkıda 

bulunmayın. 

Ben Öğrendim 

• Bağışlamanın ne olduğunu anladım ve 

bağışlamanın aslında yeni insanlar kazandırdığını 

gördüm. 

• Aslında bana değer veren insanların çok 

yakınımda olduğunu fakat gözlerimin hep uzaklar- 

da olduğunu anladım. 

• Birisini üzdükten sonra özür dilemenin, 

beni ben yaptığını öğrendim. 

• “Sen benim için önemlisin” sözünün veri- 

lebilecek en büyük armağan olduğunu öğrendim. 

• Yaşamımda ilk önce sevmeyi öğrendim. 

• Yaşamın yaşamaya değer olduğunu ve is- 

tersem mutlu olacağımı öğrendim. EMİN MİSİN? 

• Yağmurun bir  gün  dinmeyeceğinden,  

hiç bitmez görünen yaşam ırmağının bir gün 

kurumayacağından, seni alıp diyar diyar gezdiren 

rüzgârın duruvermeyeceğinden 

EMİN MİSİN? 

• Hep atan yüreğinin duruvermeyeceğinden, 

gören gözünün hep göreceğinden, duyan kulağının 

hep duyacağından EMİN MİSİN? 

• “Ben olmazsam olmaz” dediğin işlerin hiç- 

bir zaman sensiz yapılamayacağından, sen olmaz- 

san dünyanın duruvereceğinden EMİN MİSİN? 

• Sana uzanan ellerin hep yanında 

olacağından, yüreğini verdiklerinin bir gün 

sırtlarını dönüp gitmeyeceğinden EMİN MİSİN? 

olacağından gerçekten EMİN MİSİN? 

KENDİNİ TANI 

• Kendine güven, o zaman nasıl 

yaşanacağını göreceksin. 

• Başkalarını tanımak akıllılık, insanın ken- 

dini tanıması daha büyük akıllıktır. 

• Hiçbir zaman başkasını kendine benze- 

tmeye kalkma. Yalnızca sen yeterlisin. 

• Korku, kaygı ve nefrete düşüncelerinde 

yer olmasın. 

• Az korkun, çok ümit edin, az yiyin, çok 

çiğneyin, az konuşun, çok ifade edin, az kızın çok 

sevin. 

• Bir anlık sabır, insanı büyük felaketlerden 

kurtarabilir, sabırsızlık göstereceğin bir tek an, 

tüm yaşamını mahvedebilir. 

• Her bildiğini söyleme, fakat söylediğini 

bil. 

• Tüm mutluluk, farkındalıktan 

kaynaklanır. 

• Asıl olan öğüt vermek değil, örnek 

olmaktır. 

NEDEN? 

• Neden meyveleri koparmak için ağaçlara 

tırmanırsınız? B i - 

raz bekleseniz zaten kendiliğinden yere düşecek. 

• Neden bir kadına âşık olmak için peşinden 

koşarsınız? B i - 

raz beklerseniz zaten kendiliğinden size gelecek. 

• Neden ölmek, öldürmek için birbirinizle 

savaş edersiniz? 

Biraz bekleseniz zaten kendiliğinden öleceksiniz. 

Ama… 

Meyve yere düştüğü zaman değil, ağaçtan 

kopartıldığı zaman… 

Kadın çaresizlikten size geldiği zaman değil, 

kalbinden fethedildiği zaman… 

Ve ölüm yatakta değil, savaşımda güzeldir. 

 
 

F.G., 20.07.2019 
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ARABESK 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

İSTEMEDEN SEVGİLİMDEN AYRILDIM 
 
 

 

Meyhane meyhane dolaştım 

Bir gözümü seni aradım yanımda yok misalim 

Dertlerin mi var, bir gözüm yanıyor 

Bir gözüm ağlar sürüp sürünürüm fani dünyada 

Bir gün bile aşkını unutamadım 

Ağlamak bana düşmez ölüm ağlasın, ölüm ağlasın 

Senin sevgini ben unutamadım 

Sevgisiz yaşayamadım ki güzelim 

Sevgimize ölüm ağlasın 

Sevgimize ölüm ağlasın 
 
 
 
 
 

ELİNDE 
 

 

Elinde kalemin olayım 

Yazdığın defter ben olayım 

Gökteki yıldızın olayım 

Ayım güneşimde sen ol 

Aydınlatır bu dünyamı sevgi dolu kalbimle kal 

Sevgiyi sevdayı benden öğren 

Gerçek sevenlerden sende ol 

Sen ayrı ben ayrı duygularımız olmasın 
 
 
 
 

AĞLAMA 
 

 

Ağlama ağlama gel ağlama ağlama 

Ağlama sen ağlama kara topraklara 

Kur sen beni nazar taşına yaz adımı 

Yanmasın yanmasın kara gümrük tut ellerimden 

Kara sevda bu sevda yüzünden ben öldüm 

Bu ölüm ömrümün sonu oldu 

Sevdim seni sonsuz aşkımı kalbime gömdüm 

Aşkın ile mezara gömüldüm 
 
 
 
 
 

 

S.C. 

S.C. 

 

S.C. 
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İsmet Kaçar Hüseyin Üzülmez 

 
 
 

 

 

SEVGİ TEMEL BİR İHTİYAÇTIR 
 

 

Aşktan sevgiden korkanlar var. 

Sevmekten âşık olmaktan çekinen, 

aşkı sevgiyi hayatlarından koparıp 

atanlar var. Halbuki biz insanız se- 

vmek, sevilmek temel bir ihtiyaçtır. 

Halbuki biz insanız. Sevmek, sevil- 

mek temel bir ihtiyaçtır. Bireyin sev- 

me ve sevilme ihtiyacının giderilme- 

mesi gerçekten çok önemli duygusal 

ve ruhsal sorunlara yol açabiliyor. 

Dolayısıyla şartlar ne olursa olsun 

kişilerin sevgi ihtiyaçlarını giderme- 

leri gerekli ve önemlidir. Çünkü sevgi, 

beraberinde ait olma, anlaşılma ken- 

dini ifade etme, yalnız kalmama gibi 

birçok bireysel sorunun çözümünde 

etkilidir. 

Benim   sevgimden   ne   olur  ki 

dememek,  inadına   çevreye   sevgi  

ile  yönelebilmek  önemlidir.   Sevgi 

ile bakanların sevmesi ve sevilmesi 

mümkün  olur.  Sevgide  aşkta  müca- 

 
dele ister. Sevmek için sevilmek için 

mücadele etmek, dünyanın giderek 

hasret kaldığı barışı ve beraberinde- 

ki diğer güzellikleri de yeşertecektir. 

Yukarıda bahsettiğim gibi aşktan, se- 

vgiden korkanlar var. Ünlü William 

Shakespeare sevmekten korkusunu 

şöyle dile getiriyor. 

“Yağmuru seviyorum diyorsun, 

yağmur yağınca şemsiyeni açıyorsun. 

Güneşi seviyorum diyorsun, güneş 

açınca gölgeye kaçıyorsun. Rüzgârı 

seviyorum diyorsun, rüzgâr çıkınca 

pencereni kapatıyorsun. İşte bunun 

için korkuyorum. Beni de sevdiğini 

söylüyorsun.” 

Mahatma Gandhi’den Kader! 

Söylediklerinize dikkat edin; 

düşüncelere dönüşür. 

Düşüncelerinize dikkat edin; 

duygularınıza dönüşür. 

Duygularınıza dikkat edin; 

davranışlarınıza dönüşür. 

Davranışlarınıza dikkat edin; 

alışkanlıklarınıza dönüşür… 

Alışkanlıklarınıza  dikkat edin; 

değerlerinize dönüşür. 

Değerlerinize dikkat edin; karakteri- 

nize dönüşür. 

Karakterinize dikkat edin; kaderinize 

dönüşür. 

Değerli okurlar, şimdi bana 

soracaksınız “Sen bu yazdıklarının 

hepsini yaptın mı?” diye. Bu  

yazdıklarımın üçte birini yapsaydım. 

 
AKIL HASTASI (DELİ) olmazdım. 

“Sen aklını kendine sakla” da diye- 

meyeceksiniz. Çünkü kendime sakla- 

yacak aklım yok!.. Şimdi bir kez daha 

düşünün, kim akıllı acaba? 

Sağlık, huzur, mutluluk dolu 

günler diliyorum. 

Şen ve esen kalın. 

 

YARİM SENİ UNUTAMADIM   BİRAZ DAHA 
 

  

 

 
Kırlarda gezer dolaşırdık 

Birbirimize sarılıp 

koklaşırdık 

Birlikte güler ağlardık 

Yârim seni unutamadım 

 

Karagözlüm sen bir melektin 

Eşi benzer olmayan çiçektin 

Güler gözlü  neşeliydin 

Yârim seni unutamadım 

 

Hani bitmeyecekti aşkımız 

Unutuldu gitti  sevdamız 

Ne güzel günler yaşamıştık 

yârim 

Yârim seni unutamadım 

 
Böyleymiş bizim kaderimiz 

Ayrılıkmış alın yazımız 

Ağlayarak geçti kışımız 

yazımız 

Yârim seni unutamadım 
 

 
Yaz mevsiminde 

tanışmıştık seninle 

Sonbaharda geldim son 

kez evinize 

Kış mevsiminde ayrıldık 

seninle 

Yârim seni unutamadım 

Yine sensiz geçecek bu yıllar 

Yine bomboş kalacak ellerim 

Biraz daha düşecek saçlarıma beyazlar 

Sensizliğin ötesinde kaybolacağım. 

Susuzluğum biraz şefkatin olacak 

Yerine kana kana içeceğim sensizliği 

Biraz sonra hüzünlere boğulacağım. 

Hayalin karşımda ben de yanacağım. 

 
Arzularım seni çağıracak 

Ama sen hiç gelmeyeceksin 

Sensizlikten o kadar nefret edip 

Çaresizce buna katlanacağım. 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

Ş.Ş. 

H. Ü. 
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GÜNLÜK YAŞAM 

 

Tehlikelerin 
bertaraf 
edildiği bir 
dünya 

 

Doğa konusunu 

 
 
 
 

 

 

YARE VEDA EDİYORUM 
 

Göklerde kuş gibi uçuyorum 

Kor ateş gibi yakıyorum 

Sıladan gurbete gidiyorum 

Yâre veda ediyorum 

*                                

Kırlarda çiçek topluyorum 

Bazen seni düşünüyorum 

Senden ayrılırken 

ağlıyorum 

Yâre veda ediyorum 

Küresel  ısınma 

ve doğa ile  söze 

başlayalım. Allah’ın 

bize emanet olarak 

verilmiş vücudumuzu 

korumak, doğayı ko- 

rumak, hayvanları ko- 

rumak bizim vazifemi- 

zdir. Küresel  ısınma 

dünyayı bekleyen en 

büyük tehlike. Bu se- 

beple her birey üstü- 

ne düşen çalışmayı 

yapması gerekir. Bu- 

radan sesleniyorum. 

Cam atıkları, deo- 

dorant, çöp ayrımı, 

geri dönüşüm, petrol 

atıkları, ormanların 

yok edilmemesi 

için Greenpeace’in 

çalışmalarına bütün 

devletlerin katılımına 

geniş biçimde yer 

vermeliyiz. Ben birey 

ve aile olarak ken- 

dime düşen görevi 

yerine getirdiğime 

inanıyorum. 

daha geniş bir biçim- 

de genele yaymalıyız. 

İnsanların bu 

çalışmaların derne- 

kler, vakıflar ve sivil 

toplum örgütleri ola- 

rak devam ettirmeli- 

yiz. Bunlar sağlanmalı. 

Doğa bize en güzel 

nimetlerini sunar- 

ken kıymetini bilip 

Allah’a şükretmeliyiz. 

Ve  çocuklarımıza 

daha güzel bir  dün- 

ya bırakabilmenin 

hazzını yaşamalıyız. 

 

 

“Küresel ısınma 

dünyayı bekleyen 

en büyük 

tehlikedir.” 
 

 

 

Kirletilmiş sular, deni- 

zler ve çevreyle müca- 

dele etmeliyiz. Deni- 

zlerimizi korumak su 

canlılarını korumak 

için çaba sarf etmeli- 

yiz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hayvanlara şiddet 

dikkate alınması ge- 

reken insanlık va- 

zifesidir. Basın ve 

medyanın bizleri 

uyarıp konuların 

işlenmesi bu 

çalışmalara dikkat 

çekmesi devlet olarak 

sahip çıkılmalıdır. Bu 

tehlikelerin bertaraf 

edildiği bir dünya is- 

tiyorum. Bu arada in- 

san kıyımına son ve- 

rilmesi temennisiyle 

sevginin, saygının ön 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
plana çıkartılmasını 

istiyorum. Hepimize 

sağlıklı bir yaşam di- 

liyorum.  

 
*                                          

Yar ince belini sarıyorum 

Siyah saçlarını okşuyorum 

Akan gözyaşlarını siliyo- 

rum 

Yâre veda ediyorum 

*                            

Bülbül gibi şakıyorum 

Irmak gibi akıyorum 

Çiçek gibi açıyorum 

Yâre veda ediyorum 

 
 

 
YARİMİ GÖRÜNCE AKLIM 

BAŞIMDAN GİDİYOR 

Irmaklar şarıl şarıl akıyor 

Bahar geldi çiçekler açıyor 

Kuşlar gökyüzünde uçuyor 

Yarimi görünce aklım 

başımdan gidiyor 

Güneş buluta girmiş ışık 

saçıyor 

Geceler ayaz sabah olmuyor 

Yarim beni bırakıp gurbete 

gidiyor               

Yarimi görünce aklım 

başımdan gidiyor  

Bak ne güzel düğünler 

oluyor 

Herkes gülüp eğleniyor 

Yarim hep benden kaçıyor 

Yarimi görünce aklım 

başımdan gidiyor 
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SANKİ BİR YER DÜŞÜNÜYORUM 
düşünüyorum ki birer 
birer yem yeşil olarak 
ve de olaraktan 

Sadece bilmem ki ne- 
resinde olan ve olanda 
olaraktan 

Tek birer olan ve de 
olanda tek şey yaparak 
ve de yaparaktan 

Ve ve de neresinde 
binlerce yurdumuzun 
olarak ve de binlerce 
yurdun tamamı olarak 
ve de olaraktan 

Bir evimizin düşünün 
ki eğer ve eğer ki bir 
gün birer  olasıyla  ve 
de bir evin günlük içe- 
risinde daha da her 
gün çarpasıyla yani 
çorbasıyla birer ünle- 
nen 

Tıpkı bir günlük 
olmasında ve de günlük 
güneşlik demektir 

…. 
Birer güneşimizin ve 

de ayımızın olaraktan 
ve ve de hep benimle 
korkar yani kalkar 

Temsiller eder ve 
ederler 

Tahki ey benim 
rüyaların ey rüyası 

Ve de benim canım 
rüyada kalkan hayal 
görüpte 

Ey benim binlerce 
hayalle görüpte ve 

Ey binlerce birer bi- 
rer hayaller edipte bin- 
lerce kurupta 

Sanki beni terk etme 
Ve de etmiştir ve de 

edilmiş olan olaraktan 
ve de birer birer 

Terk edilmiştir ola- 
rak 

Tan ey benim şanlı ve 
anlı bayrağımız 

Ey benim güzeller ve 

güzeli 
Benim tatlı sabahle- 

yin 
Ey benim koynumda 

ve koynunda 
Binlerce birer birer 
Senin adını 

taşıyorum hem de zih- 
ninde taşıyorum ki 

Birer birer  tahki 
hem zinde açıklayarak 
kavuşuyorum 

Yani  kavuşuyorum 
ve dE 

Ey rüyaların 
Ey rüyalarımın 

rüyası olan olaraktan 
ve de ey binlerce 

Hayallerinin ey be- 
nim hayallerimin haya- 
lleri 

Sakın beni terk etme 
Etmeyiniz 
Ey benim sabahleyin 

içimde 
Tıpkı  binlerce  bi- 

rer birer koynunda 
büyüdüğüm ve seninle 
büyüdüğüm ve de hem 
birer birer 

Ziyninde yani zi- 
hninde ve de zinde 
büyüdüğüm 

Tahki seni öylesine 
ve ölüsiye 

Sevdim ki 
Şunu bilsinler ki ve 

de 
Bir olsun ki ve de 
Birlik olsun ki bir- 

lik beraberlik üstünlük 
olaraktan 

Takki bir şuur ve de 
bir de şuur ki 

Birlik üstünlük 
Binlerce  ışığında  bi- 

rer birer vurmuşlar göz 
perdene 

Binlerce birer birer 
Şunu birlik ve güven- 

lik üst kıdemlik 

Yani kıdemli ola- 
raktan bir ışığı 
vurmuşçasına 

Birer birer perdeme 
tıpkı bir bahar gecesi 
olaraktan ve 

Bir baharın 
ortasından öten ve de 

Süzülen 
… 
Ve ve de anlamadılar 
Tıpkı spot ışıkları 

gibi 
Yani ışıklarla birer 

birer örtünmüştür ola- 
rak çırıl çıpraklık 

Yani ama sanki birer 
örtünmüştük olaraktan 
çırıl çıpraklık 

Tıpkı renklerle ve de 
zevklerle tartışılmaz ve 
de 

Ve    yani     renkle- 
re ve zevklere ve de 
tartışılmaz 

Tıpkı birer birer 
uzandı 

Bir yerde uzandı ve 
de 

Bir yer de uzandı ki 
Tıpkı kanı susamış 

olunur 
Yani oluruz 
Ve ve de benim 

beyazlıkların birer bi- 
rer arasında 

Yani bembeyazlıklar 
Tıpkı arasında teker 

teker tek tek kayboldu 
bakışların 

Tıpkısı gözlerim 
yaşamıyor birer artık 
ve 

Ve de gözlerin gözleri 
birer yaşamıyordu 

Teker teker artık kay- 
boldu sence 

Büsbütün kapıların 
ve de büsbütün 
kapılarımızın 

Tek olan 

anahtarımızın ve de 
anahtarı olan bize 

Birer elinde o za- 
man   ki    birer    bi-  
rer öpülmemiştir ki 
dudaklarımızın 

Tıpkı şarap kokusu 
bile bile 

Yani dudakların 
Tıpkı şarap kokusu 

bile ile 
Tıpkı kırmızı gül gibi 

Tıpkı beyaz gül bir de 
baktım ki birer birer 

balosuna gitti birer bi- 
rer 

Yani baloya gittim 
birer gittik ki 

Aşklarımız 
Yani aşklarımızın en 

büyük aşklarımız 

Yücesi bir de baktım 
ki en büyük hecesi 

Peki öyle ki birer bi- 
rer 

Aydın ki ve de birer 
birer 

Teker teker 
Aydınlıktı ki bile- 

mezsin ve 
Şekilden şekilleri te- 

ker teker birer birer 
çağırmaya gittik 

Ve de gitti kandıracak 
gibi 

Ellerim ellerin tıpkı 
elleri elleriydi gibi ve de 
gibiydi beni kurtaracak 
kadar birer birer 

Elleri aranıyordu hiç 
kimse ve hiç kimse 

Tutamayacak kadar 
birer tutamıyordu 

Artık birer birer 
yaşamıyordu 
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Diyelim ki biz birer 

ruh  hastasıyız.  Öyley- 

se biz iyi olan insanlar- 

dan farklı mıyız? Bütün 

insanlar birdir bence. 

Hasta olduğum süreçte 

kendim isteyerek  has-  

ta olmadım. Doğrudan 

doğruya dış etkenlerden 

kaynaklanıyor. Aslında 

beni hastalığa iten etken- 

leri yani o insanların 

varlığını saymak hiç de 

yanlış olmaz. Hatta beni 

iyileştirecek bir yapının 

zeminine çimento dök- 

mek gibi bir şeydir. 

Çünkü onlardan kaçtıkça 

daha iyi yani daha sosyal 

ve daha aktif gibi olu- 

yorum. Eğer düzelmek 

veya iyileşmek oluyorsa 

 
bu faktör çok etkilidir. 

Eski bulunduğumuz to- 

plumdan daha değişik 

bir topluma  girdiğiniz 

de düzelmenin ya da 

iyileşmenin değerini 

daha iyi anlamakta 

olduğunuzu çözüyorsu- 

nuz. Çünkü eski toplum- 

da dünyanın o kadar dar 

olduğunu anlıyorsunuz 

ve hastalığınıza 

aldırış  etmiyorsu- 

nuz. Hastalığınızda 

gördüğünüz halüsinas- 

yonlardan kurtulup ger- 

çeklerle yüz yüze geli- 

yorsunuz ve hastayken 

kaybettiğiniz yılların 

değerini anlıyorsunuz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KİTABIMIZI OKUDUNUZ MU ? 

Bu kitap, evleri İstanbul’da Alp Ata Bakımevi  

olan şizofren tanısı konmuş insanların entelektüel 

hayatlarını yansıtıyor. Yazıların yanı  sıra  fotoğraf  

ve resim çalışmalarından oluşan bu derleme aslında 

“akıl hastası” olanların “normal” olan bizlerden pek 

de uzak olmadıklarını gösteriyor. 

 
Ne yazık ki şizofreni hakkında bilmediklerimiz 

bildiklerimizden fazla. Belki de hastalığı anlamak 

için o kadar uğraşıldı ki hastayı anlamak unutuldu. 

Hastaların anlattıkları tanı kriterlerine uydurulmaya 

çabalanırken onların ne söyledikleri duyulmadı. 

 
Acaba şizofreni gerçekten, normallikten 

uzaklaşmanın bir sonucu mu, yoksa Gerçek olana 

fazla yaklaşmanın mı? Bu kitaptaki çalışmaların her 

biri bu sorunun cevabı için bir ipucu. 

 

 
 

 

İ. K., 24.06.2019 
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