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Kıbrıs Şehitleri Caddesi’ndeki Yakın Kitabevi’nde rastladım Recai Şeyhoğlu’na…
O da benim gibi, Halim Yazıcı dostumuzun şiir kitaplarını imza gününe katılmak için
gelmişti oraya…
Recai Şeyhoğlu ile bir araya gelinir de ne konuşulur? Elbette kitaplar ve
kütüphaneler…
Hemen orada bulup buluşturup bana bir kitabını armağan etti. Meğer kitap, YAY-PA
Yayınları’nda iki yıl önce çıkmış.
Recai Şeyhoğlu’nun kitabının adı, Köylerde Rönesans (Kitabın Kırsala Yolculuğu)
Bazı kitap isimleri, içindekilerin özeti gibidir. Üç sözcüğü okuyarak neredeyse her şeyi
anlarsınız…
İşte Şeyhoğlu’nun kitabına koyduğu ad da böylesine anlam yüklü…
****
“Kitap yazılırken yirmi dolayında kütüphane açmıştık. Şimdiyse bu sayı otuzu çoktan
aştı” derken gözlerinin içi parlıyordu…
Kitabının önsözüne koyduğu Seneca’nın bir sözü, onun yaşam felsefesinin de özeti
gibiydi.
“Kitapsız yaşamak; kör, sağır ve dilsiz yaşamaktır” diyor Seneca.
Şeyhoğlu’nun yaptıklarına bakılırsa, onun Seneca’dan ne denli etkilendiğini anlamak
olası.
O; köyleri ve özellikle de köy çocuklarını kitaptan yoksun bırakmamak için…
Yani onların, kör, sağır ve dilsiz olmalarına engel olmak için gücü yettiğince ve sürekli
olarak kütüphaneler açıyor…
****
Sadece kitap bağışlayanları bile haber yapan ulusal basın, ne Recai Şeyhoğlu’nu
görüyor ve ne de onun açtığı otuzu aşkın kütüphaneyi…
Onun saçtığı ışığın aydınlığı, galiba birilerinin gözlerini köreltiyor…

“Benim adımın bilinmesi hiç önemli değil. Ama daha çok kütüphane açabilmek için
yardıma ihtiyacımız var” diyor ve ekliyor. “Özellikle de kitap bağışlarına. Rasime-Der
adındaki derneğimize gelecek parasal bağışlar da çok işe yarayacaktır.”
****
Bir aydınlanma gönüllüsü Recai Şeyhoğlu. Onun açtığı kütüphaneler kim bilir kaç
çocuğa ufuklar açacak, kaç anne ve babaya yavrularını yetiştirmede rehber olacak…
Sevgili Halim Yazıcı’nın bana imzaladığı kitaplarındaki şiirleri okurken bir yandan da
Recai Şeyhoğlu’nu düşünüyorum…
Ve, ne güzel insanlar var çevremizde diye seviniyorum…
Kimi, Halim gibi, iç dünyamızı şiirleriyle coşturuyor…
Kimi, Şeyhoğlu gibi, açtığı her kütüphane ile aydınlığımızı artırıyor…
****
Yardım etmek ya da Recai Şeyhoğlu ile iletişim kurmak isteyenler için bazı adres ve
numaralar şöyle:
İnternet adresi: Recaiseyhoglu1952@gmail.com, Rasime-Der hesap no: İş Bankası
Konak Şb. 1986766
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