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İşaret Kuşlarım

Sevgiyle bakılan yaşamda, yürekli yaşanan yaşamda, 
yüreksizleri yok sayan anlayışta hep bir İŞARET KUŞUM1 
devrededir.

Bu “İşaret Kuş”um bazen ağır aksak yürüyen bir gencecik 
delikanlı, bazen de konuşamayan güzel bir kız çocuğudur.

Kuşları oldum olası severim. Tüm yaşamın üzerinde 
“herkese selam” dercesine özgürlüğü anlatır bana. Bu özgür 
duruş hep cazip gelir. Nasıl gelmesin ki? Gökyüzünü yeryü-
zü yapan tüm duruşları içinde barındıran “İşaret Kuş”larım 
gibi… Yeryüzüne gökyüzünü indiren güzellerimdir tümü. 
Bana yaşama sevinci veren güzeller… Özgürce yaşamayı her 
an bekleyen umut gözleriyle bakarlar hep yüzüme. Bazıları 
bunu kolay başarırken bazıları ise hep zorlanırlar… Zorlan-
salar da karıncanın Kâbe’ye gitme hikâyesinde olduğu gibi 
özgürlük yolunda “ ölürüm” derler, herkese dedirtirler. Ya-
vaş ama emin adımları herkese cazip gelir. Yeryüzünde gök-
yüzünü görebilen herkese…

“İşaret Kuş”larım, yaşamı bildikleri gibi yaşarlar. Bilme-
diklerini pek düşünmezler. Hatta çoğu zaman bilmek bile 
istemezler. Dönüp bakmazlar. İşareti gösterirken herkese, 
neyi gösterdiklerini görebilenlerle paylaşmaktan geri dura-
mazlar.

Kuş gibi özgür, yaşamı güzellikleriyle herkese gösterme 
derdinde olan “İşaret Kuş”larımı hiç bilmeyenler de var. Gör-
meyenler, burunlarının dibinde bile olsalar anlayamayan-

1. İşaret Kuşu ifadesi güzel insan İlke Öztan’a aittir. Bir gün herkes İlke'yi 
tanıyacak. O zaman işaret kuşundan tam olarak ne kastettiğim daha 
iyi anlaşılacak. Biraz daha sabır.   
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lar… Yaşamında, yüreğinde “İşaret Kuş”u olmayanlardır bu 
insanlar. Onlara ilişmeyin. Bırakın dursunlar kenarda.

Ama yaşamlarında “İşaret Kuş”u olmayanlar “İşaret 
Kuş”larıyla ilgili fikir belirtiyorlarsa o zaman yandık. Zaten 
hep yanıyoruz. Allah “İşaret Kuş”larını korusun bu insanlar-
dan.

“İşaret Kuş” unu görmeyenler…
Yaşamın içinde tüm güzellikleriyle herkese iyiliği, güzel-

liği, sevgiyi, dürüstlüğü, yalansız yaşamı, insanlığı, yürek-
liliği, temizliği, saflığı… Anlatan “İşaret Kuş”larımı bugüne 
kadar görmeyenlere, görüp de görmek istemeyenlere, hep 
gördüğü halde kafasını çevirip işaret edemeyenlerle uğraş-
malarına hatta kendisini işaret edici zannedenlere çok kız-
gınım. İlişmeyin demem bundan. Zamanı gelince herkese 
ilişiriz ama “İşaret Kuş”larım işaret ettiği zamandır o zaman. 
Bırakın dursunlar.

“İşaret Kuş”larını hep görenler…
Yaşamda kendisi olarak yaşamaya çalışan, yaşamaya ça-

lışırken de herkese işaret edecekleri güzellikleri seçip çıka-
ran ve bu güzellikleri herkese gösteren “İşaret Kuş”larımla 
her zaman birlikte olan insanlar da vardır. Bu insanlar gök-
yüzünü yeryüzüne indiren özgür bir yürekle yaşamayı seç-
mişlerdir. Bu seçim güzellerimin başarısıdır. Güzellerimi gö-
renlerin seçimidir. Yeryüzünde gökyüzünü beklerden mutlu 
olmayı seçerken bir taraftan zorlukları da kabullenmişlerdir. 
Bu zorlukların mutlaka karşılığını alacaklarını bildiklerinden 
de rahatlardır her zaman.

“İşaret Kuş”larımı yok sayanlar
“İşaret Kuş”larımı yok sayanlar için yaşam boş ama hoş-

tur. Geçici bir hoşluk… Hoşluk geçici olunca gelen boşluk 
da büyük olur. Bilene… Yeryüzünü, gökyüzüymüş gibi ya-
şayanlar gökyüzünü yeryüzüne indirmeye çalışmayanlardır 
aynı zamanda. Çünkü gökyüzünü hiç bilmezler. Varlığını, 
insana katkılarını, güzellikleri, derinlikleri… Yazık diyelim, 
onları da geçelim.
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“Güzelin ettiği söz de güzel olur”
“İşaret Kuş”larım gökyüzünün güzelliklerini içinde barın-

dırarak, güzeli en güzeli yeryüzüne indirirler. Hatta indir-
mekle kalmaz, gözümüze sokarlar ama gözü işarette olana…

“İşaret Kuş”larımı bilmeyenler, onların güzelliklerini de 
göremezler, görmeye çalışsalar da… Güzellik yürekle görü-
lür, bunu bile bilmezler. Güzeli görüntüde arayanlara mut-
luluk gelir mi? İşaret edilebilir mi?

Peygamber Efendimiz (SAV) daha güzele ulaşmak için 
yanında “İşaret Kuşu” bulundurmadı mı? “İşaret Kuş”larıyla 
kendilerini daha güvende ve iyi hissetmedi mi? Bunu bile 
göremezler, yok sayarlar… Yürekleri de yok sayarlar. Pey-
gamber Efendimize inat üstelik. Yazık ki ne yazık böyle in-
sanlara.

Özürlülerimiz, özel insanlarımız, güzel yavrula-
rımıza müjde;

Bir gün “İşaret Kuş”unu herkes öğrenecek. Her-
kes işaret edileni görecek, herkes tüm yüreklere sa-
hip çıkacak. Belki ömürler yetmeyecek ama… Yine 
de rahat olun.

 

     Sevgiyle kalın...
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'İnsan’sa Anlar

 — Bilgiyi
 — Sevgiyi
 — Temenniyi
 — Seveni
 — Yüreği
 — Canlıyı
 — Heyecanlıyı
 — Mutluyu
 — Keşfi
 — Kederi
 — Sezgiyi
 — Duyguyu
 — Aklı
 — Mutsuzu
 — İyiyi
 — Sevilmeyeni

 — Hüznü
 — Çiçeği
 — Hayvanı
 — Yaşamı
 — Yolları
 — Ölümü
 — Kitapları
 — Hisleri
 — Aşkı
 — Metaneti
 — Savaşı
 — Hırsı
 — Telaşı
 — Güzeli
 — Basiti
 — Acıyı

“Boşuna kendinizi kandırmayın; sürekli yaptığınız 
şey neyse siz osunuz.” 

(Aristoteles)
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Kimim

Ne göklerde bir yıldız ne yerde küçük deniz taşı… Ne de 
gürül gürül çağlayan bir şelalenin mimarı. Yaşamın bazen 
içinde bazen dışında birisiyim. Tüm insanlar gibi. Arada bir 
yazarım; kendim ve kendim gibiler için. Okuyan olursa mut-
lu olurum, olmazsa mutsuz olmam. Nobel Ödülü almak gibi 
bir isteğim hiç olmadı. Olacağını da sanmıyorum. Eğitim-
ci olmak için yetiştirilmedim ama kader beni eğitimci yaptı 
ne de iyi oldu.  İnsan eğitmenin zorluğunu derinlerden his-
setmek ve bunun için çabalamak insanı kendine getiriyor. 
Özetle; Felsefe okudum eğitim yönetimi yüksek lisansını bi-
tirdim, engelli bir çocuk doğurdum, oğlum ve oğlum gibiler 
için kendimce büyük bir mücadelenin içindeyim, sivil top-
lum kuruluşlarında aktif çalışıyorum, kadınların “kendileri 
olmaları“ için yine kendimce bir şeyler yapıyorum, gerçek 
toplumsal kaynaşma sağlamak için ayakta kalmaya çaba-
lıyorum. Araya çeşit olarak da basın, siyaset ve bürokrasi 
koyuyorum. Bir gazeteciyle evliliğim yıllardır sürüyor. Hep 
gülerim ama beynim hep ciddidir. Tersi durumdaki insanlar-
dan hiç haz etmem.

“Bir toplum kendisinden daha az şanslı insanlara nasıl 
davrandığıyla değerlendirilir.” Sözüne “bir insan”ı da 
eklemek isterim izninizle. Yaşam herkese gülsün ilkesiyle…
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Gökyüzünden Aşağı

Gökyüzünün yerini unutmuş, unutmuş unutmasına da 
daha önceden gördüğü de şüpheli. Muhatabının kabul ede-
meyeceği cinsten bir şüphe. Şüphe eden ettiğiyle, şüphe edi-
len de edildiğiyle…

Gökyüzünü görebilenlerin yaşama katkısını bilerek yaşa-
mak ne güzel. Yeryüzünün ancak gökyüzünün bilinebilme-
siyle yaşanması kadar hem de.

Gökyüzünü göremeden yaşanmış onca yaşamın içinde, 
yeryüzünü, gökyüzüne rağmen bilebilmek mümkün mü? 
Keşke bilebilsek mi desek?

Göklerin yere göre değişebilirliğinin, an ve an yakalaya-
bilmenin tadını alabilmek de güzel. Göklerle yerleri birlikte 
düşünebilenler için… Tamamlanmış yaşam gibi desek yalan 
olur mu? Olmaz elbet.

Yarım yaşanan bir yaşamın yansıması gibi sanki… Ama o 
kadar da sığ değil, belki de bir arada tamamlanması ifadesi 
daha güzel. “İnsan”sa anlar.

Gökyüzü ışıldarken yeryüzünün de ışıldaması gibi bir du-
rum mu yoksa bahsi geçen? Belki de.

Anlayabilen için gerçekten de…
Anlamaya çalışan daha düz yolda.
Yoksa yaşamın biraz içinde,
biraz da dışında.
Ama uzakta.

İçinde olunan ve içinde yaşanılan onca kanıt mı bizle-
re bunu söylettiren? Yoksa boş birkaç laf mı? Laf ola beri 
gele… Neler diyor bu diller.

Yere bakarak yaşamak, göklerden bağımsız yaşamak… 
Gökleri yok sayarak yaşamaya çalışmak, belki de yerleri, 
gökleri uzaktan bir arada düşünmek. Yakınlaşınca yok say-
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mak. Yok sayılan koca bir yaşamın esintisi mi bilemeden ya-
şamın içinde var olduğunu düşünmek. Daha neler…

Gökleri, yerlerle bir arada anlamaya çalışmak, yere ba-
karken bir anda gökyüzünü düşünmek gibi bir şey mi acaba? 
İnsanı göklerden uzakta bilmek, yarımı tamamlamak ister 
gibi eksik yaşamaya devam edebilmek zor olsa gerek. Eksik-
ken tamam gibi konuşmak, düşünmek, bildiğini sanmak…

Daha neler! Gökyüzünü, yeryüzünden bağımsız tutmak, 
öyle bilebilmek, bilmeden yaşamaya devam edebilmektir. 
Nasıl edilirse artık diyemeden hep yaşadığını görebilmek. 
Gerçekten olmamalı.

Böyle yaşanmamalı.
Bilmem, yine de herkes bildiği gibi mutlu mu?
Neyi ne kadar biliyorsa artık.

“Öyle bir mücadeleye atıldım ki, ne önümden 
giden var ne de arkamdan gelen”

 (D. Webster)
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Gökyüzünü yeryüzünden ayrı düşünenlerle, düşünmese 
bile hiç bilemeden yaşayanlar arasında dolaşırken, yıldızlar-
dan geri tepen netlik birer birer kaybolur. Yaşam kaybolur, 
yaşamın içindekiler, kaybolur, aslında ‘insan’ kaybolur.

Yeryüzünü gökyüzünden bağımsız yaşamaya çalışanla-
rın, yıldızlar bile destekçisi olamazken, yerin hemen üzerin-
deki her şey destek olsa ne olur? Yerin hemen üzeri, gök-
yüzünü göremeden yaşamaya çalışırken, neye, kime destek 
olabilir?

Yıldızların bile hükmünün geçmediği anlardır bu anlar. 
Milyonlarca yıldız toplansa, birer birer kendinden koparttık-
larıyla bir şeyler yapmaya çalışsa da, yerin hemen üzerin-
dekilerin gökyüzünü bilemeden yaşadıklarını gördüğünde 
dağılır. Nasıl dağılmasın ki?

Yeryüzünde yaşarken, sadece kendisini 
düşünmüş bir yer kâhini, gökyüzünü bilemeden 
ne kadar gerçektir?

Sadece önünü görebilen yeryüzü kâhinleri, kafalarını bile 
kaldırmaları gerektiğini bilemeyecek kadar gerçek olabilir 
mi? En azından böyle olabileceğine inanmak istemiyorum.

Gökyüzünden İndik de Ne Oldu?


