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Herkesin babası çok özeldir. Babamızın vefatından 15 yıl sonra bu 

vesileyle anılması beni çok mutlu etti. Birkaç yıl önce, fakültenizden mezun 

yakın bir arkadaşım ‘sana göstermek istediğim bir şey var’ diyerek bana 

internette buluşan mezunların yazışmalarını gösterdi. Burhan Ceyhan 

hakkında o kadar hoş ve anlamlı yazılar okudum ki; hatta bazılarının 

babamın vefatından bile haberi yokken, görmeyeli 20 yıldan fazla zaman 

geçmişken… Đşte bu dergi de aynı duyguları uyandırdı yine bende. 

Geçen yıl, benim iyi görüştüğüm sanırım 20 yıl kadar önce fakülte-

nizden mezun ve babamın öğrencisi olmuş bir arkadaşım bana çok hoş bir 

şey gösterdi. Bu sosyal siteler sayesinde herkes eski okul arkadaşlarını 

buluyor ya, onlarda bir grup kurmuşlar ve aralarındaki yazışmaları gördüm. 

Babamın vefatının üzerinden 15 yıl, onların mezuniyetinden 20-25 yıl gibi 

çok uzun zaman geçmiş olmasına rağmen, sohbetlerinde halâ babamdan 

sözettikleri ve çok da hoş ve iyi andıklarını okumak beni hem çok mutlu etti 

hem de gözlerimi yaşarttı. Bu hediye dergi de ayni hisleri doğuruyor bende 

ve tüm ailemde. 

Babamın karşısına alıp bize öğütler verdiğini hiç hatırlamam. O, 

tavırlarıyla, güzel-etkileyici konuşmasının arasına sıkıştırdığı sözlerle bize 

yol gösterdi hep. Bana evlendiğim gün bir yazı verdi. Ben onu yıllarca 

başucumda sakladım. Vefat edince de çerçeveletip astım. Zaman zaman 

okuyup uygulamaya çalıştım. Şimdi de çocuklarıma öğretmeye çalışıyorum. 

Bu hediye dergi aracılığıyla babam-hocanız Burhan Ceyhan’dan belki 1-2 

kelime daha aklınızda kalır, yine öğretici olabilir umuduyla o yazıyı sizinle 

paylaşmak istiyorum. 

“Bugün seni evinden yeni bir hayata yolcu ediyoruz. Bundan sonraki 

hayatında şu beş hususa çok dikkat et; 

1. Olumsuz hallere dayan, sabırlı ol. 
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 Her şey gelir- geçer. Kötülükler, muvaffakiyetsizlik de gelir-geçer. 

 Sabırlı ol.  Duran ne var? 

2. Hiç kimseden, 

 Hiçbir şeyden, 

 Hiçbir konudan korkma. 

 Korkarsan aklını korktuğuna karşı kullanamazsın, onu çözemezsin. 

3. Çalış, bir şeyler yap. 

 Miskinlik kötü, sari bir hastalıktır. 

 Hareketli ol. Nerede hareket, orada bereket. 

4. Sev, 

 Sevginin içinde takdir, affetme, anlama, katlanma, uyum vardır. 

Kişiyi rahatlatır. 

 Dünyada ne varsa onları teker teker sevmeye çalış. 

5. Gülümse, 

 Her şeye rağmen herkese gülümse. Đyimser ol. 

 Kötümserliğin kimseye faydası yoktur. 

 Hayat sana bir gün güç gelirse bunlar sana taze güç verecektir. 

BURHAN CEYHAN  

Herkesin bu önerileri uygulayabilmesi dileğiyle.  

Teşekkür ediyorum önce babama hâlâ bize bu duyguları yaşattığı için, 

sonra da bu dergide tüm emeği olanlara... 
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