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Bencillik başkasının düşüncelerini 
önemsemeden, başkalarının tepkilerini 
düşünmeden yaptığımız hareketlerdir. 
Herkes düşüncesizce davranmış, bencillik 
etmiş olabilir. Belki isteyerek, belki 
istemeden. Önemli olan da zaten bizim ne 
hissettiğimiz değil, karşımızdakilerin 
duygu, düşünce ve hisleridir. Bencillik 
yaptığımızda karşımızdaki kişi üzülür, 
kırılır, incinir, bize olan güvenini 
kaybeder. ''Bir daha nasıl güvenebilirim, 
ya yine bunu yaparsa !''diye düşünür. 
Zaten kolay olan karşımızdakinin bize 
olan güvenini kaybetmesidir. Zor olan 
karşımızdakinin bize güvenmesidir. Bir 
insanın bize olan güveni sarsıldığında o 
güveni toplamak daha zordur. Çünkü 
karşımızdaki yine o davranışı 
yapmayacağımızı nereden bilebilir?   

Hep kendimizi düşünmek çok yanlış, karşımızdaki için üzücü, bizi örnek alan 
küçükler için olumsuz bir davranıştır. Hep kendini düşünen insanlar problemin 
kendisinde olduğunu hiç düşünmezler, sorunu hep başkalarında ararlar. Bu 
davranışlarımızı sergilediğimiz çevrelerden koparız. Çevremizde de 
arkadaşlarımız, ailemiz, kısaca toplum etkilenir. Bu davranışlarımız, otobüste bir 
insanın ayağına basınca ne yaptığımız da bencil olup olmadığımızı anlatır. O insan 
da bizi uyarınca sorun ondaymış gibi bakarız, bazıları da sorunun kendisinde 
olduğunu anlar, bunu düzeltmeye çalışır, bazıları da bunun onlarda bir özellik 
olduğunu  zanneder, onu değiştiremeyeceğini düşünür. Hâlbuki insan yedisinde 
neyse yetmişinde de odur lafını bir yana bırakıp, yanlış davranışlarımızı telafi 
edip, onlardan vazgeçip, iyi davranışları örnek almalı, onları uygulamalız.
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Bazı insanlar hem kendini, hem 
de başkasını düşünür. Bu ne 
bencillik, ne de hep başkasını 
düşünmek olur. Bu o iki kavramın da 
ortasıdır. Bu iyi bir şeydir. 
Hepimizin olması gereken kişidir. Ne 
birinin yaptığı suçu üstlenip, kötü 
duruma düşmek, ne de bir şeyi 
kimseyle paylaşmamaktır. Asıl  
olmamız gerekendir bu kavram.   

çocuğuna yemek  vermesi erdemliktir. Ama onun dışındaki durumlarda, mesela ; en 
yakın arkadaşının yapmış olduğu bir suçu üstlenmek ne iyi bir şeydir, ne de 
erdemlilik belirtisidir.   

Bazı insanlar da 
kendinden çok başkalarını 
düşünürler. Kendi ihtiyaçlarını, 
gereksinimleri unutur, 
başkalarınınkilere öncelik, 
önem gösterir. Başkaları için 
yaşarlar. Bu sencillik olur. 
Bazıları sencillik hastalığına 
erdemlik der. Ama bu erdemlik 
değil sencillik hastalığıdır.  
Bazı istisna durumlar dışında. 
Örneğin bir annenin aç olup da, 
elinde son kalan ekmeği 

 

Bencillik bazen işimize yarar, kısa vadeli mutluluklar, başarılar kazandırır. 
Ama herkes bilir ki bencillik yapan kişi bunları kazanır ama arkadaşlıklarını, 
arkadaşlarının ona olan güvenlerini kaybeder. Güveni kaybetmenin, güveni 
kazanmaktan daha zor olduğunu da hatırlatmak isterim.

Mina MÜDÜROĞLU 
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Hayal gücü, imajinasyon veya  zihinsel görüntüler oluşturabilme veya birinin 
zihninin içinde kendiliğinden görüntüler üretebilme yetisidir.

Hayalperest ise  sürekli hayal  kuran insanlara denir. Bazı insanlar hayal 
kurarak kendilerini mutlu ve huzurlu hissederler. Ancak bu ilerleyen vakitlerde 
psikolojik rahatsızlıklara yol açabilir. Hayal dünyaları ile gerçek dünyaları 
arasında karar vermekte zorlanabilirler.
Hayal kurmak bazı insanların 
zihnini açsa da bazı insanlara 
saçma gelebilir. İnsanlar 
olumsuz bir olay karşısında ya 
da beklentilerinde hayal 
kurarlar. Bu insanların 
motivasyonu  artırır ve enerjik 
hissettirir.  

Örneğin, bir sınava 
çalışırken yüz aldığımızı hayal 
edersek kendimize güvenip daha 
fazla çalışıp iyi not alırız. Ancak 
bazen çok fazla hayal kurmak 
insana iyi gelmeyebilir. Çünkü  
beklentilerimizin altında kalırsak üzebiliriz. Bu yüzden kendimizi kaptırıp fazla 
hayal kurmamalıyız.

Kendimizi kontrol etmeli  fazla hayal kurmamalı ve beklentilerimizin altında 
kaldığımızda kendimizi üzmemeliyiz. Önümüzdeki yola devam etmeliyiz. Ancak 
hayal kurmaktan da vazgeçmemeliyiz.

Ekin YILDIRIM

4



Umut veya ümit bir kimsenin kişisel yaşamındaki olay ve durumlarla ilgili 
olumlu sonuçlar çıkabileceği ihtimaline dair duygusal inancı olarak tanımlanabilir. 
Türk Dil Kurumu ise umut sözcüğünü "Ummaktan doğan güven duygusu, ümit" veya 
"Bu duyguyu veren kimse veya şey" olarak tanımlamakta. 

Umut, insanın yardıma ihtiyacı olduğu anda uzanan yardım elidir. İnsan bazen 
umut sayesinde hayatına devam eder bazen de kaybetmeye başladığı şeyleri tekrar 
kazanır. Bir insan umutsuzluğa kapılmaz ise her türlü felaketten kurtulur. Fakat bir 
insan umudunu yitirmişse ne yaparsa yapsın düştüğü felaketten kendini kurtaramaz.   
 Duyguların en zenginidir umut… Umudun varsa eğer hayattan tat alırsın, geniş 
ufuklara sahip olursun. Umut yoksa karanlıklara saplanır, ahlanıp vahlanmaktan 
başka yapabileceğin hiçbir şey yoktur.

Hayatta başarıya sahip olmuş insanların tümü umudunu yitirmeyenlerdir. 
İnsanları hastalıkların pençesinden alan, uzaktaki sevgilileri kavuşturan, fakirleri 
zengin eden duygu hep umuttur. Bunun üstüne onlarca şiir söylenmiş, onlarca şarkı 
yapılmış, onlarca kitap yazılmıştır. Umut, insanı her zaman aydınlığa iyiye 
taşıdığından bu duygunuzu asla yitirmeyin dostlar…

Bir insanın başarılı olabilmesi, 
varlığını sürdürebilmesi ve mutlu 
olabilmesi için umut etmesi ve her 
zaman bu inancı taşıması gerekir. 
Zaman içerisinde taşıdığımız beklentiler 
karşılık bulmasa da umudumuzu 
yitirmemeli ve çalışmaya devam 
etmeliyiz.

İnsanlar umut etmeyi bıraktığında mutlu olamaz ve yaşamını devam ettiremez. 
Elbette umut etmek, yeme, barınma ve korunma gibi birinci önceliğimiz olmasa da 
başarılı olabilmek ve bir amaç bulabilmek için gereklidir. İnsanın gözlerinde var olan 
ışıltıyı kaybetmeden, yenilgilere karşı pes etmeden geleceğe dair inanç taşımasına 
umut adını veririz. İşte bu yüzden hiç bir şart altında hayallerimizi ve umutlarımızı 
bırakmamalı ve var gücümüzle çalışmalıyız. 

Umut etmek dünyanın en güzel şeyidir. 
Hayal kurmaya çok benzer. İkisinin tek bir 
amacı vardır. Olumlu hisler, düşünceler 
hissederiz. Biz mutlu olunca, etrafımızdaki 
kişiler de mutlu olur. Onlara yaydığımız 
enerji onlar üzgün olsa bile onları mutlu 
etmeye yarar.   

Eylül ÖZGÜN     
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Kızgınlık ya da öfke insanların veya hayvanların algıladıkları bir tehdit veya 
hakaret karşısında sergiledikleri düşmanlık duygusudur. Kızgınlık vücutta bir takım 
fiziksel değişikliklere neden olur. Örneğin tansiyon ve nabız yükselir, vücuttaki 
adrenalin ve noradrenalin düzeylerinde artma gözlenir.

Kızgınlık insanlar ve hayvanlarda dışarıdan gözlenebilen değişikliklere de yol 
açar. Kızgın insanlar bazen bağırırlar, kabarırlar, yumruklarını sıkarlar, dişlerini 
gösterirler veya tehditkar bir yüz ifadesi sergilerler. Genellikle kavgaların çoğu 
kavgacılardan en azından birinin kızgınlığını ifade etmesi sonucu ortaya çıkar. 
Kızgınlığın amacı insanların kendilerine tehdit olarak algıladıkları davranışı durdurma 
çabasıdır. Ancak psikologlara göre kızgın insanlar olayları tarafsız bir şekilde 
değerlendirme ve davranışlarını kontrol etme yeteneklerini kaybederler. O yüzden 
de kızgınlık genellikle sorunların çözümünü kolaylaştırmak yerine daha da 
zorlaşmasına neden olur.

Yanlış kararlar vermemize neden olan hiddetten ayrı tutulması gereken bir 
olgudur öfke. Öfke bilinçli, ve sistematik düşünceye izin verebilen bir insan 
tepkisidir.
Japonlar der ki:"Öfke elimizde tuttğumuz kızgın bir taşa benzer, onu taşıyarak ancak 
kendimize zarar veririz".

Arkadaşınız, anneniz, kardeşiniz, 
sokaktaki bir adam, öğretmeniniz gibi belli bir 
insana öfkelenebileceğiniz gibi; trafik 
sıkışıklığı, iptal edilen bir randevu gibi bir 
olaya da öfkelenebilirsiniz. Öfkelenmenizden 
kendi kişisel kuruntularınız sorumlu 
olabileceği gibi, daha önceden başınızdan 
geçmiş ve sizi öfkelendirmiş bazı olayların 
anıları da sorumlu olabilir. Öfke bana göre 
kontrol etmesi gerçekten zor bir duygudur. 
İçimden ona kadar saysam da pek bir şey 
değişmez aslında. O yüzden sinirlenip de ona 
kadar saymak yerine genellikle 
sinirlenmemeye çalışıyorum. Bence böylesi 
çok daha  rahat ve kolay oluyor. Bazen 
öfkelenmemek mümkün olmasa bile herkes 
kendini kontrol etmeyi öğrenmeli...

Maya ALTIOĞLU
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Sevgi demek onu önemsemek 
demektir. Tüm dünyada sevgi vardır. 
Birini önemsemek demek ona iyi 
davranmaktır. Her insanın sevilecek 
yönü vardır. Bir insanı sevmek onu mutlu 
eder. Onun hayatında ayrı bir yer açar. 
Sevgi insanın içini ısıtan sıcacık bir 
duygudur.

Yaşamak için nasıl su, nefes gerekliyse sevgi de o kadar gereklidir. Birsini 
sevmek, seni hep bir numara yapar. Can Yücel '' Öyle bir seveceksin ki, 
yüreğinden kimse ayıramayacak... Ve öyle birini seveceksin ki, seni gözleriyle bile 
aldatmayacak. '' demiştir. Sevgiye hiçbir şey karşı çıkamaz. Mesela birini çok 
seviyorsun , o da seni sever. Biri ayrılmanı istese bile ayrılamazsın. Çünkü onu 
seviyorsundur. Sevmek her zaman baştadır. Sevgi çok değerlidir. Her şeye iyilik 
ve güzellikle yaklaşılmalıdır. Sevgi para, pul ile satın alınamaz. Sevginin çok 
büyük bir değeri vardır. Sevgi olmadan yaşamın bir anlamı olmaz. Daha güzel bir 
dünya istiyorsak sevmeliyiz.  Birbirimizi sevmeliyiz, ağaçları sevmeliyiz, insanları, 
kuşları, doğayı sevmeliyiz. Sevgi güzellik getirir. Sevgini getirdiği mutluluk çok 
büyüktür.  

Sevgi dünyaya mutluluk getirir. Sevgi 
dünyaya barış getirir. Sevgi insanları 
birbirine yaklaştırır. Sevgi herkesi mutlu 
eder. Sevgi kardeş olmayı sağlar. Sevgi her 
şeydir.

Sevgi demek mutluluk demek, 

En güzel şeydir, her şeyden önce,

Vaktini boşa harcama küsmekle,

Güzeldir sevgiyi paylaşmak,

Incelik ister, zordur sevgi.

Nehir GEREK
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Fedakârlık, bir olay doğrultusunda bir kişinin, bir kişiye karşı kendini 
feda etmesidir. İki tür fedakârlık vardır : Karşılıklı fedakârlık ve karşılıksız 
fedakârlık. 

Karşılıklı fedakârlık, fedakârlığın para ya da herhangi bir şey 
karşılığında yapılanıdır. Bu durumda fedakârlığın bir anlamı kalmaz. Bir kişi, 
bir kişiye karşı bir fedakârlık yaptıktan sonra o kişiye ''Ben şimdi kendimi sana 
feda ettim, bu yüzden bana şunu yapacaksın, istediğim her şeyi yerine 
getireceksin. '' gibi bir cümle kuruyorsa o fedakârlık, karşılıklı fedakârlıktır. 
Karşılıksız fedakârlık ise fedakârlığın para ya da herhangi bir şey karşılığında 
olmadan karşılıksız yapılanıdır. Fedakârlığı yapan kişi için sadece mutlu bir 
yüz ve küçük bir teşekkür yeterlidir.  

Bir fedakârlık öncelikle karşılıksız yapılmalıdır. Gönülden 
yapılmalıdır. İyi bir amaç için olmalıdır. Fedakârlık, yapılmak zorunda 
olunmayan bir şeydir. Bu yüzden, fedakârlık yapılmadığında diğer insanların 
doğrulttukları hakaret ve kötü sözlere aldırış edilmemelidir. Çünkü kimsenin 
başka birine karşı fedakârlık yapma zorunluluğu yoktur. 

Oğuz Cemal ÜNSAL 

Fedâkarlığın farklı farklı türleri 
vardır. Ve her insan, hayatında en az bir tane 
fedakârlık yapmıştır. Peki her fedakârlık 
yapan iyi insan mıdır ? Tabii ki hayır. 
Fedakârlığı yapan kişi, yaptığı fedakârlığı 
çıkarları için de yapabilir. Bu durum, insanlar 
tarafından çok büyük bir kusur olarak 
görülse de aslında her insanın yapabileceği 
türden bir davranıştır.  

Fedakârlık, hem bir duygu, hem de bir davranıştır. Fedakârlık 
davranışı, karşılıklı ve karşılıksız olarak ikiye ayrılsa da fedakârlık duygusu, 
gruplara ayrılmaz. Çünkü yaşanan her fedakârlık duygusu birdir. Başka bir 
şekilde ya da başka bir türde gerçekleşemez. Bu duygu, genelde insanları iyi 
hissettirip serotonin ve endorfin (mutluluk hormonları) salgılanmasına neden 
olur. Ama bazı fedakârlıklar, insanların kendilerini iyi hissetmemelerine ve 
kendi içlerinden ''Ah, keşke bu fedakârlığı yapmasaydım...'' demesine  neden 
olur. Eğer böyle bir durum oluyorsa, yapılan fedakârlık, büyük ihtimal kötü bir 
amaca hizmet etmektedir.    
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Birçok kişinin günlük başına gelen birçok duruma göre kendileri hakkındaki 
hisleri ve düşünceleri değişkenlik gösterebilir. Sınavdan aldığınız sonucun başarı 
derecesi, arkadaşlarınızın size karşı tavırları, romantik ilişkilerinizdeki iniş ve çıkışlar 
gibi her durum sizin üzerinizde geçici bir etki bırakır

Özgüven ise bu tarz durumlarla bağlantılı olan iniş ve çıkışlardan biraz daha 
bağımsız ve daha temel bir olgudur. İyi bir özgüvene sahip kişilerin günlük 
deneyimler karşısında yaşadığı inişler ve çıkışlar, kendileri hakkındaki düşüncelerini 
belirli bir ölçüde etkiler. Ancak bunun tersi olarak özgüveni düşük olan kişiler için 
günlük dalgalanmalar, kişinin kendisini nasıl gördüğünü önemli derecede 
etkilemektedir.

 Hak muştu yürüyünce uygarlık damarına,
Yolun sonu göründü gaz alma simsarına;
Şimdi tüm insanlığın tekmil verme zamanı,
Turan coğrafyasının özgüven mimarına

Derin EREN

Mutluluk duygusunun zıddına üzüntüdür. Ayrıca üzüntü duygusal bir 
ifade şeklidir. İnsanların başlarına kötü ve üzücü bir olay geldiğinde bu duyguyu 
hissederler. Ayrıca bu duyguyu hissederken de ağlamaları çok doğaldır. Çünkü 
insan üzüntüyü en iyi ağlamakla ifade eder. Bazı insanlar kış zamanları gün 
ışığının azalması nedeniyle haliyle kendilerini üzgün hissederler. Üzüntülü 
zamanlarımızda ya da üzgün olduğumuzda birilerinin yanına gidip üzüntümüzü 
geçirebiliriz.   Üzüntünün en iyi kullanılıp ifade edilebildiği renk ise mavidir.   

Üzgünken insan bazen kendi içine kapanır. Çünkü rahatsız edilmek 
istemez. Rahatsız edilince bazen daha da mutsuz olabilir çünkü bu bir ruh 
halidir. Üzülünce yalnız kaldıktan sonra yakınlarımızın yanına gidip neden 
üzüldüğümüzü anlatabiliriz. Böylece biraz daha rahatlamış oluruz. Burada 
rahatlarız, çünkü içimizdeki üzüntüleri paylaşırız. İçimize kapanmamızın da 
nedeni vardır. Bu neden içine kapanınca rahatlayacağını düşünmesidir. Ama 
başkasının yanına gitmek kendimizi daha iyi hissetmemizi sağlar. 

Üzgünken ağlamanın doğal olduğunu daha önce söylemiştim. Çünkü 
insan ağlar içindeki üzüntüsünü biraz olsun atmış olur. Ayrıca insanların 
ağlama oranları kişiliklere göre değişir. Kimi insanlar daha fazla ağlar, kimi 
insanlar ise daha az ağlar.

       Derin ÖZDEMİR 
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Aşk nedir mi ? Hmm aslında anlatması bayağı zor bir duygu çünkü aşk insanı 
hem mutlu edip ayaklarını yerden kesebilir hem de insanın kalbinden bir parça 
kopmasını, midene kocaman bir bıçak saplanmış gibi hissetmesini sağlar. Bunu 
karşımızdaki nesne, insan, hayvan ve bizim de ona karşı davranışlarımız belirler 
aslında. Gelelim aşk nedirin asıl cevabına. Aşk bir başka varlığa duyulan sevginin 
de üstünde bir duygudur. Aşk ona baktıkça doyamamaktır bir yandan da bakmaya 
kıyamamaktır; sarıldığında bırakmak istememektir, yanında kendini güvende 
hissetmektir, onun en küçük bir üzülmesinde, incinmesinde ondan daha çok canının 
yanmasıdır. Gözlerine bakınca kalbinin derinliklerindeki anahtarı bulmaktır, sevdikçe 
sevmektir, tartışma derecesine getirmeyecek kadar kıskanmaktır, haklı haksız özür 
dilemektir... Görmek için bakmaya gerek duyulmayan ezberlemektir onu, o 
uyuduğunda yapacak bir şeyinin kalmamasıdır, nedensizce sevmektir, nedensizce 
bağlanmak, eline eli değdiğinde titremektir tüm benliğiyle, yanında olmasa bile onu 
düşünmektir, ''çıkmaz'' yazdığı halde ısrarla girdiğin sokağın adıdır aşk...

Aşk da önemli olan kalbi attırabilmek değil ritmi değiştirebilmektir. 

Gelmeyeceğini bile bile beklemek sana göre saflık olabilir ama bana göre aşktır.

Her gelen aşık olmaz ve her aşık olan da 
gitmez. Gidenler sadece sevmiştir. 
Mutluluğu sende bulan gelmiştir diğerleri 
misafirdir. Bir kadının alnı dudaklarında 
daha değerlidir çünkü dudaklarından 
dökülen ''seni seviyorum.'' alnına 
yazılmıştır. Seviyorum demekle aşık olmaz 
insan, aşık insan kendine dikkat et der, 
üşütme der.
                              Ayşe Derinsu EKiCİ

 
UNUTTUKLARIMIZ

Zaman geçtikçe unutuyoruz. Anıları, bir zamanlar bize çok anlamlı gelen şeylerin hepsini 
birer birer unutuyoruz. Zaman hepsini silip süpürüyor bilinçaltımızdan. Biz unuttukça hayat 
değerini yitiriyor, anılar olmadıkça her şey daha anlamsız hale geliyor.

Teknoloji geliştikçe, insanlar her şeyin yenisini almaya daha bağımlı hale geldikçe daha 
çabuk unutuyor, yeni çıkan şeyler tarafından aslında daha önemli olan değerlerimizi yitiriyoruz. 
Yeni çıkan telefon modeline koşturmaktan, annemize veya babamıza aldığımız hediyenin 
üzerine iki satırlık bir yazı yazmaya üşeniyoruz. Bu, bizi aslında mutlu eden şeylerden 
uzaklaştırıyor. Mektup arkadaşlarını unutuyoruz. Belki bir zamanlar bu kadar önemli gelen 
bir şey artık bu yılların çocuklarına çok anlamsız geliyor. Eskiden mektup arkadaşları birbirlerine 
ne kadar önemliyse artık mektupların yerini e-postalar aldı. Teknolojinin hayatın bir parçası 
olması kaçınılmaz. Ama teknolojinin yenilikleri geçmişin izlerini silmemeli.

Hayat ne kadar değişse de insanların duyguları değişmediğinden unutulan şeyler 
tamamen yok olmamalı. Çünkü unutulanlar geri gelmiyor. 

Piraye Müderrisoğlu 
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 FARKINDA OLMADAN
     Bazen sıradan günlük hayatta farkında olmadan unuttuğumuz o kadar çok şey var ki. 
Fakat belki de bunları unutmasak yaşantımız daha kötü bir hale gelebilir. Bunlar 
aklımızdayken yaşamın tadını alamayız.
     Günlük hayatta doğal kaynaklarımızı o kadar savurgan bir biçimde kullanıyoruz ki 
çok kısa bir zamanda tükenecek. Suyu bir düşünün. Bir gün içinde ne kadar çok su 
tüketiyoruz. Belki de gelecekte susuzluktan dünya nüfusunun yarısı ölecek. Evet bunun 
farkında olmamız ve buna dikkat etmemiz çok önemli. Fakat bu korkuyla rahat ve 
huzurlu bir biçimde yaşayamayız. Zihnimizde sürekli bu rahatsız edici fikir barınır.
     Bir gün hepimizin hayatı son bulacak. Belki çok acı verici, can yakıcı bir şekilde, 
belki çok rahat bir şekilde. Fakat sürekli öleceğimiz günü bekleyerek yaşarsak o zaman 
hayatın tadına vararak yaşayamayız. Bu yüzden belki de bunu unutmak güzel bir 
şeydir.
     Unutmak her zaman kötü bir şey değildir. Bazen bu tür iyi yanları da vardır. Bazen 
bize mutlu bir yaşam sürmeyi sağlar. Fakat bazen de yaşamla ilgili bazı şeylerin 
farkında olmamız gerekir. Örneğin elimizdekilerin değerini bilmek. Bir gün 
elimizdekiler bizden alınabilir. Bunu abartmamalı fakat farkında olmalıyız.
     Bazı durumların farkında olmalı fakat onun için yaşıyormuş gibi davranmamalıyız. 
Bunu tam kararında yaparsak o zaman iyi, rahat, huzurlu bir yaşam süreriz.
                                                                                                        Doğa DEMİREL   

                                                                            

                               UNUTTUKLARIMIZA DAİR
        “Unuttuklarımız” çok geniş bir konu değil mi? Sonuna binlerce kelime 
getirilebilir ve böylece her farklı kelimede beyinlerimizde fırtınalar 
yaratabilir. Unuttuğumuz değerler, unuttuğumuz eski bilgiler, unuttuğumuz 
sevgiler ve unuttuğumuz…Sizlerin bu boşluğa ekleyebileceği her kelime.
        Bir sabah uyanıyorsunuz kimsenin elinde telefonları yok. Herkes 
konuştuğu kişinin yüzüne bakarak cevap veriyor. Elinde ona sizin yüzünüze 
bakmayı unutturacak bir telefonu yok. Uyandığınız dünyada o en önemli unutulan 
iki sözcük kullanılıyor, bir taksiden inerken fark ediyorsunuz ilk defa. 
Teşekkür ederim gibi on dört harflik veya rica ederim gibi 10 harflik kısa ama 
insanın kalbini pır pır ettiren yaşadığımız bu dünyada farkı bazı insanlar 
tarafından çok aranan, bazı insanlar tarafından ise unutulan kelimeler. El 
yazısıyla yazılmış, tarih atılmış, hal hatır soran mektupları unuttuk. Peki ya 
diğer konular neler? Mesela dilimize giren yabancı sözcüklerin azizliğine 
uğramış öz Türkçe sözcükleri de unuttuk. Özellikle değerler konusu. Bitmeyen 
sonsuz bir kuyu. Ama ben anne babamıza gösterdiğimiz saygı ve sevgi değerinden 
bahsetmiyorum. Daha farklı bu değerler konusu. Yunanistan ile aramızda olan 
baklava sorunu gibi bu. Baklava bizim yani Türk kültürünün bir parçasıyken 
bizim böyle bir değeri unutup başkasına kaptırmamız gibi.
 Bizim unuttuğumuz değerler var ancak biz bu değerlere sahip çıkmak adına 
hiçbir çabada bulunmuyor üstüne üstlük her gün daha fazla unutuyoruz. Asıl 
sorun da bu zaten. Ben eminim ki eğer bu değerler bilinip her nesle 
aktarılabilseydi bugün bu kadar kişi değerlerimizi unuttuğumuzu fark 
edebilirdi.

Berilsu TUNÇ
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UNUTTUK, UNUTUYORUZ
Günler geçtikçe, saatler ilerledikçe, her geçen dakika 

unutuyoruz. Aklımızdan siliniyor her şey. Belki unuttuğumuzu bile 
fark etmiyoruz. Hatırlamaya bile çalışmıyoruz.

Unutuyoruz. Unutmak dendiğinde herkesin aklına sadece hatıralar 
geliyor. Oysa her şeyi unutuyoruz. Yaşamayı, nefes almayı, gülmeyi, 
mutlu olmayı unuttuk. Yüzümüzde sahte gülümsemelerle gezer olduk. 
Mutluluğun getirdiği acı tatlı hissi unuttuk. Bazense kim olduğumuzu 
unuttuk. Toplum bizi beğensin diye büründüğümüz sahte kişiliklerden 
sonra. 

Çocuk olmayı unuttuk. Çocuklar gibi gülmeyi, çocuklar gibi 
eğlenmeyi unuttuk. Sınavlardan, derslerden ne yapacağımızı unuttuk. 
Arkadaş olmayı, paylaşmayı, oyun oynamayı, kahkahalarla gülmeyi, 
birimiz düştüğünde kaldırmayı hatırlayamaz olduk. 

Düşünmeyi unuttuk. Düşünemez olduk. Sorgulamadık. Her şeyi bize 
verildiği gibi kabul ettik. Hiç “Neden?” diye sormadık. Soramadık. 
Başkalarına da aynısını yaptık. Düşünmeyi değil kanmayı öğrettik. 
Keşfetmeyi değil, bulmayı; görmeyi değil, bakmayı öğrettik.

Artık kimse umursamıyor. Kimse göremiyor unuttuklarımızı. Oysa 
ne kadar büyük bir kayıp; kimse fark edemiyor. Gerçi şaşırmamak 
gerek. Sonuçta 21. yüzyılda insan olmayı unutmuş insanın değil 
topluma yerleştirilmiş fikirlerin kabul edildiği bir toplumda 
yaşamayı; gülmeyi, çocukları unutmak gayet normal bir şey. Ama kabul 
edilebilir bir şey değil. Şu anda yapılması gereken tek şey 
hatırlamak. Mutlu olmanın, çocuk olmanın, hatta mutsuz olmanın nasıl 
hissettirdiğini hatırlamak. Belki o zaman gerçekten bir insan gibi 
hissedip, görebilir düşünebiliriz.

DURU DİNÇ

DEĞERİNİ BİLİYOR MUYUZ?
İnsanlar bazı şeylerden memnun olmayıp şikayet ettiklerinde unutuyorlar onların bu 

şikayet ettikleri şeylere şükredecek insanlar olduğunu, biz yemekleri seçerken unutuyoruz 
seçecek yemekleri bile olmayanları,beğenmediğimiz onca şeye muhtaç olanları.

Unuttuğumuz bunca şeyi aklımızda tutsak ne kadar da şanslı olduğumuzu fark 
ederiz. Hayata bakış açımız değişir ve hayata karşı daha olumlu oluruz. Bazı şeylerin 
değerini daha iyi anlarız. Bunları fark edince daha duyarlı olmuş oluruz. Elimizdekilerin 
değerini fark ederek onlara sahip çıkarız. Artık çoğu şeyde seçici olmayız ve şikayet etmek 
yerine şükrederiz. Hiç yemek bulamayan ve kalacak evi bile olmayan çocuklar da var ve 
düşününce önem vermeyip umursamadığımız bunca şeyin aslında çok değerli,önemli ve de 
insanların çok bencil ve nankör olduğunu anlıyoruz. Bunları düşünememek de ayıp ama 
asıl ayıp ve nankörlük olan her şeye sahip olup onu çarçur eden kişilerdir. Dünyanın 
binlerce yerinde açlıktan can çekişen çocuklar varken o kişilerin  karnı tokluktan ağrıyor. 
Dünya adaletli bir yer olamayabilir ancak biz dünyayı daha adaletli bir yer haline 
getirebiliriz. Unuttuklarımızı hatırlayarak dünyayı daha adaletli yapmak bizim,insanların 
elinde ve biz paralarımızı çarçur edip saçma sapan şeyler için harcamak yerine yardım 
kampanyalarına destek olabiliriz.

Kısacası unuttuklarımızı unutmayarak hem onlara hem de kendimize daha huzurlu 
bir dünya yaratmış oluruz ve hayata bir çok pencereden bakmış,hayatı tanımış oluruz. İşte 
o zaman bir nankör yerine bir kahraman oluruz.

Yonca Nur EKİNCİ

12



DEĞERİ UNUTMAK
İnsanların hayatları iniş çıkıştan ibarettir. Önce çabalayıp tırmanırsın dağlara tepelere; 

sonra gelir bir rüzgâr, ne olduğunun farkına varamadan başlangıç noktasına geri götürür 
seni. Belki yapamazsın belki çalışıp çabalayıp ulaşırsın istediğin yere ama önünde hâlâ bir 
engel vardır. Unutmak... Sevdiklerini, değer biçtiklerini silip bir köşeye atmak. Sana yardım 
edenleri unutmak onlara yapılabilecek en kötü şeydir. Onları bir hiç saymak, gereken değeri 
ve önemi onlara vermeyi unutmaktan kötüsü yoktur. İşte böyle durumlarda hafıza devreye 
girer.

Bu hayatta bizim iyiliğimizi önemseyen bazı insanlar varsa emin olun ki bu kişiler 
ailemizdendir. Doğduğumuz andan itibaren yanımızda olan, bizi hiçbir zaman yalnız 
bırakmayan bu insanalar en azında tek bir teşekkürü hakkediyor. Bunu onlara vermek 
bence her kişinin en büyük görevlerindendir. Benim için böyle bir görevi unutmak hiç 
inandırıcı değildir. Çünkü unutulmayacak emekleri vardır üzerlerimizde.

Bazı unutulamayacak şeyler vardır. Ve bunları unutmak mazeret değildir. Değer 
vermek unutulacak bir şey değildir mesela. Birazcık değer veriyorsanız unutmazsanız zaten 
kimseyi. En önemlisi de doğru şeyi hatırlamaktır. Hataları hatırlayarak çok fazla şey elde 
etmeyiz. Bu şekilde sadece kin tutmuş ve kötüye yönelmiş oluruz. Bu nedenle her zaman 
bize yapılmış olan iyiliklere değer vermeli ve unutamalıyız.

Unutmayın ki unuttuklarınız da sizleri unuturlar. Hafızanıza yazmadığınız iyilikleri 
tekrardan karşınızdaki kişiden beklerseniz hiçbir şey elde edemezsiniz. Unutmayın ki kendi 
hatalarınız ve unuttuklarınızla yaşama devam etme düşüncesi çok boş bir emeldir.

                                         Ceren ÖZBALCI

UNUTULMUŞ TÜRKÇEMİZ
Teknolojinin gelişmesiyle telefonlar ve bilgisayarlar hayatımızın büyük bir 

kısmını kaplar hale geldi. Böylece internet ortamında da çok fazla vakit geçirir 
olduk. Bu aynı zamanda kirli bilgi ve kötü bir Türkçe olarak bize geri dönüyor. 
     Arkadaşlarımıza mesaj yazarken, hatta bazen konuşurken Türkçede olmayan 
kelimeleri ya da kısaltmaları kullanıyoruz. Bunu o kadar doğal hale getirdik ki bazen 
söylediklerimizi ailemizdeki büyüklerimiz anlamadığı zaman şaşırıyoruz. En çok  
yaptığımız hatalardan biri de İngilizce kelimeleri Türkçemize yerleştiriyor olmamız. 
Yerleştirmekle kalmayıp kısaltmalarını dahi kullanıyoruz. Örneğin ‘’ tamam ‘’ 
anlamına gelen ‘’ okay ‘’ kelimesini ‘’ OK ‘’ şeklinde kısaltılmış halini gün içerisinde 
çok fazla kullanır olduk. İşin kötü yanı bunu fark etmiyor olmamız. Böylece gitgide 
daha çok kullanıp öz Türkçemizden uzaklaşıyoruz. Yani öz Türkçemizi unutmaya 
başladık. Eğer bu durumu ciddiye almayıp, düzeltmeye çalışmazsak, bizden sonraki 
nesillere yabancılaşmış ve en önemlisi unutulmuş bir Türkçe bırakmış oluruz. 
     Türkçemizi daha fazla unutmamak adına önce dilimizi bu yabancı kelimelerden 
temizleyip, öz Türkçe kullanmaya dikkat etmeliyiz. Daha fazla kitap okumaya özen 
gösterip, yazımından emin  olmadığımız kelimeler için yazım kılavuzunu 
kullanmalıyız. Her toplumun başta gelen görevlerinden biri dilini sahip çıkmaksa 
eğer biz de üzerimize düşeni yapmalıyız. Peyami Safa’nın dediği gibi bir millet 
olmayalım: ‘’ Dilini kaybeden bir millet, her şeyini kaybetmiş demektir. 
    Dila ŞAPÇI
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UNUTTUKLARIMIZ YIĞINI
Unutmak! Bu eylem ya uzun sürede gerçekleşir, ya da kısa sürede. Nadiren 

gerçekleşmediği de olabilir.
Unuttuklarımız çok geniş bir kavramdır. Kısa veya uzun zamanda unuttuğumuz şeyler 

hayatımızda bir yığın oluşturur.
Unutulmaz olay, unutulmaz yemek, unutulmaz kitap… Eminim herkesin hayatında 

unutulmazları vardır. Unutulmaz sıfatı, insanın kendisini de inandırarak söylediği bir 
yalandan ibarettir oysa. O olayın daha iyisi yaşanır, o yemeğin daha iyisi yenir ve o kitaptan 
daha iyisi de yazılmıştır. Yemeğin daha iyisi yenir ve unutulur. Kitabın daha iyisi okunur ve 
bir önceki unutulur. Unutulan kişisel hafızadan bahsetmektense, toplumu ilgilendiren ve çok 
uzun zamandır unutulmuş olan bir kavramdan “unutulmuş toplumsal nezaketten” 
bahsedeceğim.

Kime sorsanız nazik olmayan insanları eleştirir. Aslında eleştirenlerin çoğu, nezaketi 
çoktan unutmuş kişilerdir. Toplumsal nezaket, unuttuğumuz veya unutmak üzere olduğumuz 
en önemli konulardan bir tanesi. Bizlere öğretilmek istenen pek çok nezaket kuralını, güncel 
hayatımızda uygulanırken neredeyse hiç göremiyoruz. Örneğin, birbirimizi, diğerinin sözünü 
kesmeden dinlemek veya sıraya girmek gibi pek çok konuda nazik davranamıyoruz.

Asıl üzücü olansa unuttuğumuz çoğu şeyin gerçekten ihtiyaç duyduğumuz değerler 
olmasıdır. Toplumsal nezaket ve unutulan diğer değerler yığını bizleri bencil ve umursamaz 
bir geleceğe götürüyor.

Ada Yağmur ÇOLAKOĞLU 

AFFETMEK VE UNUTMAK
Unutmak dedik mi bir sürü olumsuz düşünce gelir aklımıza. Oysa insanlar 

sevdiklerinin hatalarını unutarak onlarla ilişkilerini sürdürürler. Birbirlerini tolere ederler. 
Unutulmazsa hatalar birikir sevgi sona erer. Kuyuya küçük taşlar ata ata kuyu tıkanır.
Affetmek insanların hatalarını yok saymaktır. Unutmak değildir. Affetmek için sevdiğin bir 
insana ihtiyacın yoktur. Çünkü, insanların hatalarını yok saymak zor değildir. Fakat unutmak 
kadar zor bir iş için sevdiğine ihtiyacın vardır. Çünkü, hataları unutmak yok saymak kadar 
kolay değildir. Bir hata yok sayılmasına rağmen insanın içinde bir yerlerde saklanır. Orada 
yuva yapar ve gittikçe büyür. Sonra saklandığı yere sığmaz ve patlar. Bu patlama insanın 
yakınlarını bazen kendisini bile kaybetmesine neden olur. Fakat bir hata unutulursa ömür 
boyu yok olur. Ne bir yere saklanır ne de sevdiklerine zarar verir. Bu yüzden sevdiklerini 
kırmamak adına unutmak çok büyük bir erdemdir. Ama bazen sevdiklerin bile öyle hatalar 
yapar ki bu hataları unutmaya çalışırsın unutamazsın, affetmeye çalırsın affedemezsin. 
İşte bu hataları unutmayarak sevdiğine karşı davranışlarını belirlersin. Bazen bir sevdiğin 
çok hata yapar ama bunlar unutulabilecek, tolere edilebilecek hatalardır. Aranızdaki 
etkileşimi bozmaz, etkilemez. Fakat başka bir sevdiğiniz bir hata yapar fakat öyle bir hata 
yapar ki bu hata unutamayacağınız, affedemeyeceğiniz bir hatadır. İşte bu tek hata tüm 
etkileşimi alt üst eder. Bu nedenle unutmak çok büyük bir erdem olmakla beraber bir 
süzgeçdir de.

Hataları unutmak kolay değildir. Ama sevgi için en gerekli erdemdir. Etkileşimi 
gerçekleştirendir. Affetmek ise insanlar arası etkileşim için önemlidir. Ama affedilenler 
birikir, unutulanlarsa boşlukta kaybolur.

Irmak PEKER
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Yorulmadan beni takip edeceğinizi söylüyorsunuz. Fakat 
arkadaşlar, yorulmadan ne demek? Yorulmamak olur mu? 
Elbette yorulacaksıız. Benim sizden istediğim şey yorulmamak 
değil, yorulduğunuz zaman dahi durmadan yürümek, 
yorulduğunuz dakikada da dinlenmeden beni takip etmektir. 
Yorgunluk her insan, her yaratık için tabii bir durumdur, fakat 
insanda yorgunluğu yenebilecek manevi bir güç vardır ki, işte bu 
güç yorulanları dinlendirmeden yürütür. Sizler, yani yeni 
Türkiye'nin gençleri, yorulsanız dahi beni izleyeceksiniz.
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