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EŞİT KÖŞE
İnş. Müh. Rezan Bulut

Teşekkür ne anlamlı bir kelimedir.
Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz.
İçten teşekkür. Dış mıdır iç midir, görünmeyen teşekkür.
Bir görevdir. Bir iyiliktir. Karşı tarafa bir duygu geçişidir. 

Kalbinle yüreğin tam merkezinden, dudakla içten “ sağol “ 
kadar samimi ve yakıcıdır. Ya da konuşmayı yeni öğrenen 
bir çocuğun, hecelemeye başladığı kelime kadar tutuktur. 
İsteksizdir.

Hak edilen. Hak edilmeyen. Herkesin belki de iyi olarak 
tanımlayabildiği, değer ve sorumlulukların üzerindeki bir 
görev kadar kutsal. Yapmak ve yapabilmek.

Hak edilmeyenlerin de teşekkürü olmaz deseler de olur. 
Bal gibi olur. Teşekkürü arka sokaklardan gözlemleyerek gören 
ve sunanlar.

Hak etmeyenlere teşekkürü sunanların Türkiye’sidir burası. 
İyi ile kötünün, güzel ile çirkinin aynı yerde durduğu Türkiye’dir. 
Hak edilmiş görülür. Önemi de önemli değildir.

Bir bakarsın ki, teşekkür ederim, teşekkürü bir borç bilirim, 
ne kadar sana teşekkür etsek de azdır cümleleri, ezber bozan 
cümleler gibi çoğalır. Teşekkürdür adı. Sadece söylenmeli o an. 
Önemi ve değeri yoktur.

Nasıl ki her şeyin değeri azaldıysa, teşekkürün de içini 
boşaltan, değersizleştiren bir halk olduk şükür.

Teşekkür yerine ulaşmıştır. Ulaşmış da hak yerini bulmuş 
mudur? Kime ne? Ne önemi var? 

Ne kadar sıradanlık ve yüzeysel ilişkiler yumağı var ise, 
sanki bu teşekkürlerin yumağında toplanmıştır.

Adalet ağırdır. İyilik ağırdır. Sevgi ağırdır. Saygı ağırdır. 
Teşekkür bunların üzerinde en zirvededir. Çünkü değerlerin 
bileşkesidir.

O adalet yerini bulmuş mudur?
O iyilik yüreğe geçebilmiş midir? 
Peki saygı?
Elbette ki sevgi? 
Değerinde değer bulabilmiş midir?
Peki bunu kim gözlemleyebilmiş?

Terazi kimin elinde?
Kimse de değil !
Ancak dışarıdan seyreyledim ara pencerelerden der gibiyiz 

ya! Ölçümüz.
Ah ne bileyim iyidir, hoştur hatta uzatayım çok da 

insanımsıdır, severim de kendisini gibi gibi.
Öyle mi?
Penceredeki tülü de aralamadan bakmaya devam edelim! 
Yüzeysel bakmaya devam edelim.
Kendimizi de o yüzeysel ilişkilerin en dışına itelim.
Aklıma birden çember oyunu geldi nedense.
Şair ne güzel söylemiş.
Ya içindesindir çemberin ya dışında.
Sakın ola ki çemberin içerisine girmeyin.
Yutar sizi gerçekler yahu!
Gelip göreceğimiz yer de kördüğümdür.
Kördüğümü açmayın.
Hatta çözmeyin.
İnsanımsı davranın olur mu?
Bir o yandan bir bu yandan.
İdare - i maslahatçılık yapar gibi.
Hak edilmeyen her şeye.
Ama her şeye
Teşekkür edelim.
İyiler ve kötüler,
Güzeller ve çirkinlerin aynı gemide olduğu bu ülkede,
Teşekkür kelimelerinizde kalsın. 
Hatta bitirmeyin.
Eksiksiz teşekkür etmeye devam edin.
Belki bir gün teşekkürü gerçek izinde yakalarsınız.
Neme lazım !
Adı güzel güzel kendi güzel teşekkür.
Teşekkür teşekkür olalı Türkiye’ deki gibi bu kadar zulüm 

de görmedi. 

Teşekkür anlamını yitirenler arasına yol alalı çok oldu

1968 İstanbul doğumlu. Liseyi Özel Tarhan Koleji’nde bitirdikten sonra,  İTÜ İnşaat Mühendisli-
ği Bölümü’nden mezun oldu. 1995 yılında İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nde, BM 
Uluslararası  Habitat Konferansı’nda İMO adına Habitat Sekreteri olarak çalıştı.  BM’nin Ulusla-
rarası Yerleşmeler Konut Politikaları ve Çözüm Önerileri eylem  raporunu, İngilizceden Türkçeye 
çevirdi. Konferans boyunca uluslararası atölyelerde Oda adına aktif yer aldı. 1999 yılında İMO 
İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Sekreter Üyelik görevini, 2006 yılına kadar sürdürdü. 2006 yılı 
itibari ile Şube Sekreteri olarak İMO İstanbul Şubede görevine devam etti.  İstanbul Şube’nin 
aylık yayın organı olan İstanbul Bülten Dergisi’nin, yazı işleri müdürlüğü görevini 1998 yılından 
itibaren yapmaktadır. Odanın kurul ve komisyonlarında aktif görev aldı. Bilimsel kongrelerin sek-
reteryasını yürüttü. TMMOB’nin yürütmüş olduğu  mühendis, mimar şehir plancıları için  profil 
araştırmasında, İMO  İstanbul Şube adına anket ve profil çalışmalarında bulundu.  Türk- Yunan 
Mühendislik çalışmalarının,  İstanbul ve Atina  toplantılarında eşgüdüm sekreteryası olarak ça-
lışmalarını yaptı. Uğur Mumcu  Araştırmacı Gazetecilik  Vakfı’nın,   yerel medyada çalışan gaze-
teciler eğitimine katılarak, katılım belgesine sahip olmuştur. 2 yıldır deneme yazılarını kendince 
yazmaktadır.Rezan Bulut


