Zamanı iyi kullanırsanız, hayat uzundur
Engin Erkiner tarafından yazıldı
Pazar, 21 Temmuz 2019 20:04 - Son Güncelleme Pazar, 21 Temmuz 2019 20:35

69 bitiyor, 70’e giriyorum. Düşününce insan “epeyce zaman olmuş” diyor. 68 kuşağının silahlı
mücadeleyi savunan ve yapan insanları fazla yaşamayacaklarını düşünürlerdi. THKP-C ve
THKO’dan tanıdığımız arkadaşlarımızın örnekleri vardı. Erken öleceğimizi düşününce
üzülmezdik, hayatın gerçekleri böyleydi. Bu mücadeleye giren genellikle fazla yaşamazdı. 50
yaşımı göreceğimi ancak hapishaneye girince inandım.

Bazı isimler için ise hayat birdenbire bitiverecekti. İlker öldüğünde 26, Yüksel 27, Ömür 22
yaşındaydı. Ölüm beklenmedik zamanda gelmişti. Erken ölecektik de, sürprizin bu kadarı
beklenmiyordu.

Erken yaşlardan beri zamanı mümkün olduğu kadar iyi değerlendirmeye çalıştım. 27 yaşında
hapse girdiğimde ODTÜ’yü bitirmiş, yüksek lisans yapmış, üç yil çalışmış, adı yıllarca
unutulmayacak bir siyasi hareketin kurucularından olmuş, onun temel siyasi belgesini yazmış,
askere gitmiş, evlenip çocuk sahibi olmuş, ayrılmış, büyük bir aşk yaşamış birisiydim. Belma’ya
yazdığım bir mektupta belirttiğim gibi, “bu hayat burada bitse de umurumda değildi”.

Almanya’da Kızıl Ordu Fraksiyonu militanlarından bir tanesi hapishaneden yazdığı
mektuplardan birisinde şöyle der: “Ya devrim ya ölüm diyerek yola çıktık, ikisi de olmayınca ne
yapacağımızı şaşırdık.”

Mümkün olduğu kadar şaşırmamaya ve kendimi sürekli yeniden üretmeye çalıştım ve
sanıyorum başarılı da oldum.

Hayatta en korktuğum şey, ileri yaşlarda keşke duygusuyla dolu olmaktı. Burada sorun şu veya
bu hatayı yapmış olmak değildir. Bir sürü iş yapan hatalar da yapacaktır. Keşke ile kastedilen
düşünmek, istemek ama teşebbüs etmemektir. Teşebbüs edersiniz ve başarılı olamayabilirsiniz.
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Burada önemli olan elinden geleni yapmış olmaktır ve sonuçta başarı sadece size bağlı değildir.

Bu duyguya sahip değilim. Doğruluğuna inandığım her şeyi yapmaya ciddi olarak teşebbüs
ettim, bazılarını yapamadım ama bu sonuç rahatsız edici değildir.

Zamanı iyi kullanabiliyorsanız, hayat yeterince uzundur. Beklenmedik anda gelen ölümle
karşılaşmazsanız, istediklerinizi yapabileceğiniz kadar zaman vardır. Yeter ki yılmayın,
düştüğünüzde kalkmasını bilin, hiçbir başarının ve hatanın esiri olmayın, daima kendinizi
yeniden üretin…

Hayatı daima bütün olarak değerlendirmeye çalışın, filanca başarıya ya da hataya takılmayın;
bunları geride bırakmasını bilin.

Eskiden kazanılmış şu veya bu başarıya takılıp kalmak, insanın gelişmesini engelleyen önemli
faktörlerden bir tanesidir.

İnsanlar vardır, hayatlarında bir tane iyi iş yapmışlardır ve ölünceye kadar bununla idare ederler,
sürekli bunu pazarlarlar. Bu tiplerden olmamaya çalışın.

Herkes zamanını iyi değerlendirmeyi öğrenebilir. Sadece şunu unutmamak gerekir: sistematik
ve sürekli çalışma olmadan hiçbir şey olmaz.

Doğum günümü kutlayacak olanlara şimdiden teşekkür ederim.
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