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KİTAP Osman Sungur Ecemiş

Bir Şeyler Eksik Galiba yaşamımızda... / İsmail Özabacı

Geçenlerde JMO genel  başkanı Hüseyin Alan’ın 
odasında otururken, gözüme masasının üstündeki 
bir kitap çarptı. Kitabı elime alınca ismi ilgimi çekti, 
“ Bir Şeyler Eksik Galiba Hayatımızda”. Kitabın 
adının altında küçük yazılmış bir bölüm vardı 
ki o daha da ilginç geldi bana; “Artık hiçbir şey 
eskisi gibi olmayacak, ayrılık ve aşk gibi”. Cinius 
Yayınlarından, Haziran 2020 tarihinde basılan bu 
kitabın yazarını belki içinizden bazıları tanıyacaktır. 
Evet, meslektaşımız ve Kastamonu il eski temsilcimiz 
olan İsmail ÖZABACI bu esere hayat veren kişiydi. 
1981 doğumlu ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 

Jeoloji Mühendisliği 
Bölümü mezunu olan 
yazar bu kitabıyla 
bizi artık unutmaya 
başladığımız bir 
dünyaya götürüyor. 
Bu dünya neresi 
mi diye sorarsanız, 
bu sorunun cevabı 
“Duygu Dünyası “ 
olacaktır. Şu anda 
saymağa gerek 
d u y m a d ı ğ ı m , 
g ü n ü m ü z ü n 
acımasız ve 
teknolojik şartlarının 
b i ç i m l e n d i r d i ğ i 
y a ş a n t ı m ı z d a 

unuttuğumuz bir gerçeği bu kitap yüzümüze çarpıyor.  
İnsan olduğumuzu ve bizi robotlaştırmaya çalışan 
hakim güçlere karşı hala direnecek cephelerden 
birisinin de bu dünyamız olduğu gerçeğini.. 

Gelelim kitabın içeriğine. Yazar bu içeriği , eserin 
başında şu cümlelerle bence harika bir şekilde 
özetliyor.  “Bu kitap Covid-19’un çıktığı dönemde 
büyük özveri ve fedakarlık içinde hazırlanmıştır. 
Öyle ki insanların dışarıya çıkamadığı, birbirine 
dokunamadığı, sarılamadığı ve yaklaşamadığı, 
en yakınımız ailemize bile yaklaşmaktan korkar 
olduğumuz bir zamanda, belki de gerçekten 
hayatımızda bir şeylerin eksik olduğunu anladık… En 
basitinden dışarıda arkadaşlarımızla bir bardak çay 

kahve içmenin, sevdiğimiz insana sarılmanın, elini 
tutmanın ne kadar değerli olduğunu, yani normalde 
çok sıradan olan şeylerin ne kadar önemli olduğunu 
anladık, en önemlisi de zamanın… Umarım siz bu 
satırları sağlıklı, güzel günlerde okursunuz.

Şunu da unutmayalım, size ömrünü veren 
insanlara beş dakikanızı ayırın”.

Eserini birbirinden daha sevgi ve duygu dolu 
şiirler ve küçük küçük okuma parçalarıyla donatan 
sevgili dostumuzun beni en çok etkileyen şiirini 
buraya almak istiyorum. 

 Geç

Geç anlıyor insan
Kaybedince bir şeylerin değerini
Bir savaşı örneğin
Baştan kabul etmeyi
Yenilgiyi…

Geç öğreniyor insan
En değerli şeyleri
Yerine bir şey  koyamadığında
Büyük bir boşluk olduğunu
Geç öğreniyor…

Geç kalıyor bazen insan
Hayatta bazı şeylere
Ne kadar koşarsan koş
Yetişmiyor geçmişe…

Geçmiyor bazan zaman
Aşksız olmuyor
Yeni bir savaş veriyor insan
Kendi kalbiyle 
Gidenin yeri dolmuyor…

Er geç anlıyor insan
Bir şeyleri
Ama vakit
Çok geç oluyor…

Ellerine sağlık sevgili meslekdaşım. Yeni 
eserlerinde buluşmak üzere sağlıcakla kal.


