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Sevgili okurlarımız;
Yeni sayımızla yine karşınızdayız. Bu sene dergimiz SON 
KALE TÜRKİYE dosya konusu ile elinizde. Her yeni yıl 
Asım dergisi ekibi olarak dergimizi büyük bir heyecan ve 
mutluluk ile siz okurlarımıza ulaştırıyoruz. Ancak 2020 
yılı daha şimdiden bizde unutulmayacak izler bıraktı di-
yebiliriz. Çünkü dünyamız çok büyük bir salgın ile karşı 
karşıya. Küresel çapta gerçekleşen salgından neredey-
se dünyanın tüm ülkeleri etkilendi ve şu an adeta ölüm 
kalım mücadelesi veriyorlar. İtalya, İspanya, İngiltere ve 
şimdi de ABD; ülkelerini kasıp kavuran Coronavirüs 
salgını ile baş etmeye çalışıyorlar. Bu satırların yazıldığı 
Mayıs ayı itibari ile her gün bu ülkelere ait vaka ve ölüm 
sayılarını izliyoruz televizyonlardan. Bütün dünyada ye-
gane gündem Coronavirüs Salgını.
Türkiye’ye gelecek olursak; Mart ayı itibari ile ilk vaka-
lar ülkemizde görülmeye başlandı. Arkasından önlemler, 
önlemler, önlemler... Eğitim ve Öğretime ara verilmesi, 
hizmet sektörünün birçok alanının kapatılması ve ardı 
ardına gelen sokağa çıkma kısıtlamaları... Toplumun hiç 
alışık olmadığı geçmişte örneği yaşanmamış uygulama-
lardı bunlar. Ancak bu uygulamalar kriz yönetiminin 
olmazsa olmazları idi. Türkiye açısından en büyük zen-
ginlik sağlık alanında yapılmış olan yatırımlar idi. Her 

fırsatta gelişmişliklerinden dem vurduğumuz Avrupa ül-
kelerinin bazılarında sağlık hizmetlerinin yetersiz kaldı-
ğını ve artan tıbbi ekipman talebini karşılayamadıklarını 
üzülerek izledik. Türkiye, sağlık alt yapısı ve uyguladığı 
tedavi protokolleri ile Avrupa ülkelerinin önüne geçti. 
Türkiye’de Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu en başından 
beri süreci güven veren bir politika ile yönetmektedirler. 
Bu konuda her kesimden tam not aldıkları aşikardır.
Türkiye’nin bu mücadeleden de alnının akıyla çıkacağı-
na olan inancımız tamdır. Çünkü tarih bu milletin zor 
zamanlarda gösterdiği dayanışma örnekleri ile doludur. 
Son cümlelerimi salgın boyunca ölüm riski ile burun 
buruna mücadele ederek Türk milletinin kalbinde taht 
kuran sağlık çalışanlarına ayırmak istiyorum. Sağlık ça-
lışanlarımız bu yükü yüklenerek fedakârlık ve özverileri 
ile gönüllerimizde sarsılmaz bir yer edindiler. Bunun için 
şükranlarımızı sunuyoruz.
Bu sayımızda Cennet Vatan Türkiye’miz ile ilgili güzel 
yazılar okuyacaksınız. Her zamanki gibi farklı konu ve 
alanlarda da güzel yazılar göreceksiniz. Röportaj, kitap 
tanıtımı, şiirler, denemeler, hikâyeler ve okulumuzdan 
haberler gibi çeşitlilik içeren yazılarla karşınızdayız.
Eksikler ve yanlışlar bizden, bütün doğrular Rabbimiz-
dendir. Şimdiden keyifli okumalar diliyorum.

Zafer ÇINAR

EDİTÖRDEN

 “Sağlam Eğitim”
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Millet olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz. Çin’de başladığı iddia edilen 
ve tüm dünyaya yayılan Korona salgını tüm insanlığı içine dönüp muha-
sebesini yapmaya zorluyor. Bir musibet bin nasihatten evladır dercesine 
bizlere ebedi hakikatten haberler veriyor. “Süper Güç” olarak lanse edilen 
devletler mukavvadan evler gibi yıkılıyor. ABD’de 33 Milyon insan bir 
ay içerisinde işlerinden atıldı ve binlerce insan tedavi dahi göremeden 
can verdi. Nihayetinde ABD, İngiltere, İtalya, Fransa, Belçika ve daha 
pek çok batılı ülke Türkiye’den yardım talebinde bulundu. Bu süreçte 
Türkiye yaklaşık 100 ülkeye insanlık adına yardım ulaştırdı. Dolayısıyla 
bu salgın sürecinde insanlığın, yardımlaşmanın ve ahlakın bir timsali 
olarak ülkemizle ne kadar gurur duysak azdır. Son yıllarda yaşananlar bir 
kez daha gösterdi ki Türkiye her anlamda güçlendikçe insanlığın vicdanı, 
ahlakı, umudu ve son kalesi olarak görülmeye devam ediyor.
Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına yaklaşıyoruz. Geçtiğimiz 
bir asır boyunca pek çok sorunla uğraşmak zorunda bırakıldık. Bunla-
rın bir kısmı hayatın doğal sıkıntıları olarak karşımıza çıkarken büyük 
kısmı ülkemizin bulunduğu coğrafyadan kaynaklanan sıkıntılardı. Öyle 
bir coğrafyada yaşıyoruz ki dünya haritasına baktığımızda adeta dünya-
nın kalbinde Türkiye yer alıyor. Tüm kıtaların kesiştiği yer olmasından 
dolayı tüm sorunların, menfaatlerin, oyunların da kesiştiği bir coğraf-
yadır ANADOLU. Bu durum bugüne özel değil elbette. Geçmişte de 
sürekli yıkımların, mücadelelerin, geçişlerin yaşandığı bir coğrafyadan 
bahsediyoruz. Sürekli çiğnendiği için bir türlü tohum tutmayan, yeşe-
remeyen, huzur bulamayan bir bölgede yaşıyoruz. Bu topraklarda kök 
salabilmenin tek bir koşulu var; GÜÇLÜ OLMAK! Sadece ekonomik 
veya askeri anlamda değil her anlamda güçlü olmak zorundayız. En başta 
da insan kaynaklarımızın, çocuklarımızın, nesillerimizin sağlam iradeli, 
şuurlu, sağlıklı, donanımlı, zeki, üretken, pratik çözümler üretebilen, pes 
etmeyen, kararlı, istikrarlı, planlı ve inançlı bireyler olmalarını sağlamak 
durumundayız. Çünkü üzerinde yaşadığımız bu topraklarda bahsettiği-
miz özellikleri barındırmıyorsak kısa zamanda ayaklar altında ezilmeye 
mahkûm olabiliriz. Milletimizin binlerce yıllık tarihinden bizlere geçen 
bu sorumluluk her an her şekilde “hazır” olmamızı gerektiriyor. Bunu 15 
Temmuz gecesinde gördük. Sessiz sedasız işinde gücünde olan ve “Onlar 
sesini çıkarmaz” denilen bu millet adeta aslan kesildi ve tüm caddelerde 
sokaklarda darbecilere göğsünü siper ederek geçmişinden aldığı sorumlu-
luğu yerine getirdi. Elbette milletimiz bu tür tarihi anlarda varlığını hiçe 
sayarak ülkesi için canını ortaya koymaktan çekinmemiştir. Fakat bize 
düşen bu duruma gelmeden sıkıntılara hal çare üretmek olmalıdır. İşte 
bunun geçerli tek yolu da eğitimdir. 
Eğitim her anlamda önleyici bir mekanizmadır. Ahlaksızlığı, ihaneti, 
yoksulluğu, geri kalmışlığı, cehaleti, yolsuzluğu, düzensizliği ve daha 

pek çok sorunu daha meydana gelmeden ön-
leyecek olan yegâne tutamağımız eğitimdir. 
Yüce kitabımız eğitimin önemine vurgu ya-
parcasına “Oku!” emriyle inmeye başlamış-
tır. Peygamber Efendimiz(sav) 10 sahabeye 
okuma yazma öğreten esirin salıverilmesini 
emretmiştir. Uzak doğunun bilgelerinden 
tutun, Yunan filozoflarına kadar nereye bak-
sanız bizlere eğitimin kalıcı ve dönüştürücü 
gücünden bahsederler. Hoca Ahmed Yesevi, 
Yunus, Mevlana, Hacı Bektaş ve tüm tasavvuf 
büyükleri aklın yanı sıra kalbin de eğitimine 
vurgu yaparlar. Mehmed Akif de muhteşem 
eseri Safahat’ta ısrarla bunları dile getirmiştir. 
Bu noktada sanırım herkes mutabıktır. Eği-
tim gereklidir ve mutlaka her bireyin eğitim 
alması şarttır. Fakat nasıl? Ne şekilde? Ne za-
man? Ne kadar? Ne ile? Ne İçin? Bu sorular 
bana Tolstoy’un bir öyküsünü anımsattı. ÜÇ 
SORU isimli öyküye önemine binaen kısaca 
değinmek isterim. Bir zamanlar bir kralın 
aklına şu düşünce geldi: Üç sorunun cevabı-
nı bilsem, başarıdan başarıya koşarım. Kralın 
cevabını bilmek istediği bu üç soru şunlardı: 
1- Bir iş için en iyi zaman nedir? 2- En önemli 
insanlar kimlerdir? 3- Her zaman yapılacak en 
iyi şey nedir? Sarayındaki bilge kişilere soran 
kral, her birinin bu sorulara farklı cevaplar 
verdiğini gördü. Yakındaki bir köyde münze-
vi bir hayat yaşayan bilge kişiye sormaya karar 
verdi. Ne var ki bu münzevi saray erkânına 
konuşmaz, sıradan, basit insanlarla konuşur-
muş. Bu nedenle kral köylü kılığına girerek ve 
saraydan çıkmış münzevinin köyüne gitmiş. 
Kral geldiğinde münzevi çiçek dikmeye hazır-
lık yapıyor, bahçeyi çapalıyormuş. Kral gelmiş 
sorularını sormuş, ama münzevi ona cevap ve-
receği yerde işini yapmaya devam etmiş. Kral 
bahçeye yardım etmek istemiş, kolları sıvamış 
bir süre o da bahçeyi kazmaya yardım etmiş. 
Bir süre çapaladıktan sonra bahçeyi, kral so-
rularını yeniden sormuş. Münzevi cevap ver-

meye vakit bulamadan ormandan karnından 
yaralanmış bir adam çıkmış, yarası fena halde 
kanıyormuş. Münzevinin yardımıyla kral bu 
adama yardım etmiş, yaralarını temizlemiş, 
sarmış, yatağa yatırmış. Vakit çok geç olduğu 
için o akşam münzevinin evinde kalmışlar. Er-
tesi sabah yaralı adam daha iyi imiş, ama kralın 
kendisine yardım etmesinden kuşku duyuyor-
muş, içi rahat değilmiş. Nihayet yaralı adam 
itiraf etmiş: “Sizin kral olduğunuzu biliyorum. 
Siz benim büyük biraderimin malını mülkünü 
elinden aldınız ve onu idam ettirdiniz. Ben sizi 
öldürmek için geldim. Ormanda sizin muha-
fızlarınız beni tanıdılar ve yaraladılar. Şimdi 
burada siz bana iyilik yaptınız, hayatımı kur-
tardınız. Bu iyiliğinizi unutamam. Bu durum-
da huzurunuzda size bağlılık sözü veriyorum; 
sadık bir tebaanız olacağım. İzin verirseniz gi-
deyim.” Bunları söyledikten sonra adam gitmiş. 
Adam gittikten sonra kral münzeviye yeniden 
üç sorusunu sormuş. Münzevi, senin tüm so-
rularının cevabı sana verildi, sadece farkında 
değilsin, demiş. Ve açıklamış: 1- En önemli 
zaman şimdidir. Şu an bir şey yapabileceğimiz, 
etkileyebileceğimiz yegâne zamandır. 2- En 
önemli insan, o anda beraber olduğun insandır. 

3- Yapılacak en önemli şey beraber olduğun o insana iyilik yapmaktır.
Eğitim bilgileri boca etmek değildir. Maalesef günümüzde bilgi yoğunlu-
ğu o kadar fazla ki insanların “şimdi”ye odaklanmaları, kendilerini mu-
hasebe etmeleri, kendi özünü tanımaları adeta imkânsız hale geldi. Oysa 
eğitim sade, temel ve ortak insani duyarlılıkları kazandırmak üzerine 
kurulmalıdır. Hz. Mevlana’nın Mesnevi isimli eserinde anlattığı yüzler-
ce hikâye vardır. Bunların pek çoğu Sâdi’den alıntıdır ve Hz. Mevlana 
bunları halkın eğitimi için kısa ve öz anlatılar olarak sohbetlerine konu 
edinmiştir. İnsana lazım olan da, insanı insan yapan da aslında bu temel 
ve basit gerçekleri idrak etmekten geçiyor. Nedir bunlar? 1- İnsanın Rab-
bini tanıması 2-İnsanın kendini tanıması 3-İnsanın hayata geliş sebebini 
kavraması.
İşte bu üç temel bilgiyi şuur seviyesinde alan bir insanın bu dünya haya-
tında bile isteye yanlışa düşmesi olası değildir. Düşse dahi bunun tela-
fisini yerine getirmek için gayret gösterecektir. Dikkat ederseniz diplo-
malardan bahsetmiyoruz, kariyerden, üç yabancı dilden veya akademik 
başarıdan bahsetmiyoruz. Bize gerekli olan insan olmamızın gerektirdiği 
temel bilgiyi kavramaktır. Bunu da ancak basitleştirilmiş, uygulamaya 
dönük ahlaki eğitimle başarabiliriz. Sadece okullarda değil, aileden baş-
layarak tüm zamanlara yayılmış sürekli tekrarlanan ve içselleştirilen her 
zaman her yerde eğitim. Yüce dinimiz, şanlı tarihimiz ve milletimizin 
mayası bunu başarmamızı sağlayacak üç temel tutamağımızdır. Bu şem-
siyenin altında buluşarak öz saygısını kazanmış bireylerden müteşekkil 
bir millet haline gelmek için eğitimden başka çaremiz yok. İnanıyorum 
ki içinde yaşadığımız tüm zorlukları da yine yeniden eğitimin yol açıcı 
bu esenliğinde bulacağız.

Zorlukları Aşmanın 
Tek Yolu Eğitim

Yunus Emre Altuntaş

MÜDÜRÜMÜZDEN
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Muhterem Hocam, hatıralarınızın yayınlanmasıyla 
hayatınıza dair pek çok ayrıntıyı okuma imkânına 
kavuştuk. Rabbim sizlerden razı olsun. Biz 
daha çok sizin çocukluğunuz, anne babanız ve 
ailenizle ilgili hatırınızda kalan ilk hatıraları 
dinlemek isteriz. Rahmetli anne ve babanızın 
hayatınızdaki yerini, sizlerin yetişmesindeki 
katkılarını yine sizden dinlemek isteriz?
Babamın ve annemin çocukluk yılları Osman-
lı’nın son döneminde ve önce Balkan ve diğer 
cephelerde, sonra da birinci dünya savaşı orta-
mında geçtiği için okuma imkânı bulamamış-
lardır. Babam on onbeş yaşlarında iken Ermeni 
mezalimi yüzünden Erzurum’dan Çorum’a gö-
çen bir ailenin çocuğudur. Annem de 93 Ahıs-
ka muhacirlerinden olan bir ailenin kızıdır. Her 
ikisi ben okuduktan sonra heveslenip altmışar 
yaşlarını geçmiş olarak Kur’an-ı Kerimi yüzün-
den okumayı öğrendiler ve sekseni geçkin yaş-
larında vefat edinceye kadar Kur’an okuyarak 
pek mutlu oldular. Babam yeni yazıyı da asker-
de öğrenmişti.
Beni ailede dini öğrenmeye sevk eden amiller 
arasında yarım hafız olan anneden dedemin ve 
eşi Zahide ebemin dost ve akrabasının evimiz-
de yaptıkları sohbetler vardır. Babamın iyi bir 
derviş ve köy imamı olan Şükrü emücesi (am-
cası) tasavvufu sevdirmiştir. Ebem Zahide Ha-
nım ise ilk Kur’an Hocam’dır ve bir gün onun 
fısıltı halinde Kur’an okuyuşu olağan dışı bir 
cazibe ile beni kendine çekmiş on altı yaşımda 
hayatımı değiştirmiştir.
Babam ve annem okumuş olmamakla beraber 
âlimleri sever, çocuklarının da okuyup âlim ol-
masını isterlerdi. Bu yüzden hep gurbette geçen 

tahsil hayatım boyunca hasretime dayandılar, 
ayrıca babam, gücünün yettiği kadar maddi 
destek sağladı. Yıllarca çalışarak satın aldığı ba-
sit bir evi ve bir iki dönüm tarladan yaptığı bir 
bağı vardı. Bu bağ onun için çok önemli olduğu 
halde beni okutabilmek için satmaya karar ver-
mişti ve ben Konya’da imamlık vazifesi alarak 
bunu engelledim.

Insanın en kalıcı tecrübesi yaşadıklarıdır derler. 
Hem ilim adamı olarak, hem muhteşem evlatlar 
yetiştiren bir baba olarak, pek çok ilim adamı 
yetiştiren bir Hoca olarak, hem sivil toplumda aktif 
rol alan bir gönüllü olarak hem de gazetelerde 
irşad vazifesini sürekli diri tutan ve her dönemde 
sözünü esirgemeyen bir kanaat önderi olarak 
sizlerin tecrübesi bizler için altın değerinde bir 
anlam ifade ediyor. 80 yılı aşkın bir tecrübeyle 
söyleyecek olsaydınız, ilim yoluna girmek isteyen 
gençler ne yapmalıdır? Nereden başlamalıdır? 
Nasıl yol almalıdır? Nelere dikkat etmelidir? 
Hayatına nasıl bir istikamet çizmelidir?
Hedef, plan, disiplin ve azim.
Bunlar olmadan başarı olamaz.
İlim yolcusunun bir hedefi olacak; yani “ben 
şunları okuyup hazmederek dinimin âlimi ola-
cağım” diyecek.
Okuyacağı okulları, şahısları ve kitapları hede-
fine göre, danışmalar da yaparak belirleyecek, 
okuldan alabildiklerini okuldan, alamadıkları-
nı da okul dışındaki âlimlerden ve kitaplardan 
almak üzere bir program ve plan yapacak.
Günlük hayatını gelişigüzel değil, bir düzen 
ve disiplin içinde yaşayacak. İbadet, istirahat, 
yeme içme, okuma yazma, meşru ve nezih eğ-
lence… Bütün bunları amaca uygun vakit cet-
veline bağlayıp mümkün olduğu kadar aksat-
mayacak.
Güçlü irade ve azim sahibi olacak. İnsanın irade 
ve azmini güçlendiren şey inançtır, hedefine aşk 

ile bağlı olmaktır ve yolu katettikçe her adımda 
elde ettiği başarıdır, aynı yolun yolcusu ve aynı 
hayat tarzını benimsemiş arkadaşlardır.

Günümüz Imam Hatip Okullarının müfredatı ile 
sizlerin dönemindeki ilk Imam Hatip Okullarının 
müfredatını karşılaştırdığınızda neler söylersiniz? 
Bugün itibariyle “Imam Hatipler eski havasını 
yitirdi” görüşüne katılıyor musunuz? Eğer ki 
böyle bir şey varsa bu konuda neler yapılabilir?
İlk imam hatip okullarında müfredat daha iyi 
değildi. Hatta başlangıçta milli eğitim tarafın-
dan, Kur’an-ı Kerim’in asıl harfleriyle değil, 
latinize edilmiş nüshadan okunması istenmişti. 
Hocalar da çok çeşitli ve çelişkili idi. Buna rağ-
men İmam Hatiplerin ilk nesillerinin başarısı, 
bulduğu ile yetinmeyip aradığını bulabilmek 
için her çareye başvurmalarıyla olmuştur. İmam 
Hatipler açılıncaya kadar yıllar süren yasaklar, 
mahrumiyetler, bu yüzden toplumda hasıl olan 
beklenti ilk nesiller için güçlü bir motivasyon 
oluşturmuştur. Bugün de İslam’ın ve Müslü-
manların maruz kaldıkları meydan okumalar, 
insanımızın bir kısmında oluşan savrulmalar 
ve sapmalar imanı, hissi, vicdanı ve davası olan 
ilim yolcularını ateşlemelidir.

Mütedeyyin bir Müslüman’ın ve özellikle 
bir Imam Hatip Lisesi öğrencisinin 
özellikleri neler olmalı sizce?
Her dindar (mütedeyyin) Müslüman ilim 
yolcusu değildir. Başka işi gücü olan Müslü-
manlara gerekli olan; yeteri kadar din bilgisi,  
iman, ibadet, güzel ahlak, kendine, ailesine ve 
ümmete faydalı olacak bir iş görmek ve bunu 
en iyi yapmaya çalışmak, iyi bir aile kurmak, 
çoluk çocuğunu da dindar Müslümanlar olarak 
yetiştirmek için gerekli tedbirleri zamanında 
almaktır.

Ebem Zahide Ha-
nım ise ilk Kur’an 
Hocam’dır ve bir 

gün onun fısıltı 
halinde Kur’an 

okuyuşu olağan 
dışı bir cazibe 

ile beni kendine 
çekmiş on altı ya-

şımda hayatımı 
değiştirmiştir.

SÖYLEŞİ

PROF. DR. HAYREDDİN KARAMAN: 
“İSLAM, KUR’AN İSLAM’INDAN 
ZİYADE, PEYGAMBER İSLAM’IDIR” 
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İmam Hatip öğrencisinin ise iman, ibadet, gü-
zel ahlak yanında asıl işi, İslam’ı asıl kaynakla-
rından sahih olarak öğrenip yaşadığı zaman ve 
zeminde insanlara anlatmak ve sevdirmek için 
gerekli ilmi ve eğitimi elde etmektir.

Günümüzde Hadis ve sünneti sistematik 
şekilde itibarsızlaştırmaya çalışan karşıt bir 
kesim oluşmaya başladı. Bu durum özellikle 
Imam Hatip okullarındaki öğrencilerde 
kafa karışıklıklarına sebep oluyor. Kur’an, 
Hadis ve sünnetin hayatımızdaki yeri ne 
olmalıdır, bir de sizden dinlemek isteriz?
“İslam, Kur’an İslam’ından ziyade, Peygam-
ber İslam’ıdır” desek yanlış söylemiş olmayız. 
Peygamberimize gelen vahiy iki çeşittir: Biri 
Kur’an ayetleridir, diğeri bunları açıklayan ve 
uygulama bakımından boşlukları dolduran 
sünnet vahyidir. Birincisinin sözü de manası 
da vahyedilmiştir, ikincisinin manası vahyedil-
miştir ve Peygamberimiz (s.a.) onu, ümmetin 
anlayacağı şekilde ifade buyurmuşlardır. Bu iki 
vahyi tebliğinde birleştiren ve böylece İslam’ı 

ortaya koyan Peygamberimizdir. Hz. Peygam-
beri ve O’nun sünnetini devreden çıkarırsanız 
ortada değişmezleri olan ve uygulamada prob-
lemleri bulunmayan bir İslam kalmaz. Ayrıca 
Kur’an-ı Kerim’de birçok âyet, Peygamberimi-
zin İslam’daki vazgeçilemez yeri ve işlevini açık 
seçik ifade etmektedir.

Cumhuriyet öncesi ve sonrası Türkiye’de dini eğitimi 
değerlendirebilir misiniz? Neydik? Ne olduk?
Cumhuriyet öncesi din ve din eğitimi milleti-
mizin önceliği idi. Cumhuriyetin kurucuları 
dini ve eğitimini millet hayatından çıkarmak is-
tediler, tek partili rejim süresince din, kültür ve 
medeniyetimizi değiştirmek için cebir uygula-
dılar, millet bu iğreti gömleği giymek istemedi, 
direndi, çok partili demokrasiye geçildi. İmam 
hatip okulları, okullarda din dersleri, diyanetin 
yoğun irşad faaliyetleri, basın yayın ve medya 
yollarıyla din eğitimi müsbet yönde ilerliyor. 
Şimdi milletimizin ne yazık ki, önceliği din ve 
eğitimi değil, öncelik dünya hayatında mutlu-
luk ve başarıya yönelmiş durumda, bu yüzden 

arz ve talep dengesi karmaşık bir hal aldı. Müs-
lümanım diyenlerin önemli bir kısmı mevcut 
din eğitimi ve öğretimi imkânından yararlan-
maya sıcak bakmıyorlar ve mesela okullardaki 
seçmeli din, Kur’an ve Peygamberimizin Hayatı 
derslerini seçmiyorlar.

28 Şubat sürecinden günümüze kadar olan 
dönemi; Türkiye’de din ve düşünce özgürlükleri 
açısından değerlendirebilir misiniz?  Ne kadar 
mesafe kat edildi? Hala eksiklikler var mı?
28 Şubat bildirisinin tamamı irtica adı altında 
dine ve din eğitimine karşı bir duruşu ifade edi-
yordu. Gerçi kontrolsüz eğitim ve öğretim faali-
yetlerinin zararı konusunda bizim de uyanık ve 
tedbirli olmamız gerekiyordu, bu noktada bazı 
hatalar ve ihmaller oldu. Gerekli mücadele ya-
pıldı, bedeller ödendi, sonunda din ve düşünce 
özgürlüğü demokrasilerde ve insan hakları bel-
gelerinde öngörülen seviyeye geldi. Artık ülkeyi 
bölme, şiddeti kışkırtma ve şahıslara hakaret, 
kamuya zararlı olma gibi makul sınırlamalar dı-
şında din ve düşünce özgürlüğünün önünde bir 

engel yoktur. Ülkeyi topyekun ve fiilen İslam-
laştırma söz konusu olduğunda buna mevcut 
rejim, anayasa, ilkeler ve yargı manidir, ancak 
bunu da konuşma, yazma ve tartışmanın önün-
de bir engel (mesela meşhur 163. Madde benzeri 
mevzuat) yoktur.

Sizin de kuruluşuna katkı koyduğunuz ve 
öncülüğünü yaptığınız pek çok Sivil Toplum 
Teşkilatı çalışmalarına devam ediyor. Bugün için 
söyleyecek olursak Türkiye’de Islami duyarlılığa 
sahip Sivil Toplum Kuruluşlarının çalışmalarını 
nasıl değerlendiriyorsunuz? Çalışmaları açısından 
örnek gösterebileceğiniz kuruluşlar var mıdır? 
Bu alanda daha fazla neler yapılabilir?
Ensar, Önder, İlim Yayma Cemiyeti ve Vakfı, 
Türkiye Gençlik STK’ları Platformu (TGSP) 
gibi sivil toplum örgütleri çok önemli ve yararlı 
faaliyetlerde bulunuyorlar. Gereksiz yığılmaları 
engellemek, hizmeti dengeli dağıtmak, iyi so-
nuç almak ve tasarrufu sağlamak için STK’lar 
arasında koordinasyona ihtiyaç var. Bu amaçla 
oluşturulan platformları tahkim etmek gereki-
yor.

Günlük siyasi dilde kullanılan Islam Dünyası 
kavramı sizce neyi ifade ediyor? Islam 
Dünyası dendiğinde biz ne anlamalıyız?
İslam’ın bütün ahkâmı ve uygulaması ile hâkim 
olduğu İslam ülkeleri ve bu ülkeler arasında ku-
rulmuş birlik manasında bir İslam dünyasından 
söz etmek ne yazık ki, gerçekçi değildir. Halkı 
Müslüman olan, oranları değişik olarak İslam’ı 
yaşayan halkın vatandaşları olduğu ülkeler var-
dır ve bu manada bir İslam dünyasından bahse-

“İslam, 

Kur’an 

İslam’ından

ziyade, 

Peygamber 

İslam’ıdır” 

desek yanlış 

söylemiş

olmayız

Bizde misafir 
olan Suriyeli 

kardeşlerimize 
bir şekilde dil 

uzatan ve eziyet 
edenler bizden 

değildir.



Â
sı
m

H
a

zi
ra

n
 2

0
2

0

12

debiliriz. Hedefimiz İslam’ı daha çok yaşayan 
ve aralarında olabilecek azami birliği sağlamış 
İslam ülkelerinin oluşması olmalı ve bunun için 
gayret etmeliyiz.

Son 10 yıldır Suriye’deki katliamlar nedeniyle 
ülkemize hicret etmiş kardeşlerimiz var. Bir 
Müslüman olarak bu kardeşlerimize karşı kimi 
zaman linçe varan saldırılar oluyor. Bu noktada 
biz Müslümanların ne yapması gerekir?
Mazlum ve mağdur dindaşlarımız canlarını ve 
namuslarını korumak için ülkemize sığınmış-
lar. Bunlar Müslüman olmasaydılar dahi bizim 
onları bağrımıza basmamız gerekirdi. Bizde 
misafir olan Suriyeli kardeşlerimize bir şekilde 
dil uzatan ve eziyet edenler bizden değildir.

Sizin gözünüzde Türkiye’nin dünya ölçeğinde 
Müslümanlara göre yeri nedir? Neresi olmalıdır?
Recep Tayyip Erdoğan Başkan’ın iktidarında 
Türkiye, İslam dünyasının ve mazlum toplu-
lukların sığınağı ve ümidi haline gelmiştir. Bu 
yolda devam edilmesi gerekiyor. Türkiye’nin 
bu vaziyeti işlerine gelmeyen kâfirler, zalimler 
ve sömürücülere karşı da bu istikrarı korumak 
elzem hale gelmiş bulunuyor.

Türkiye’de genç nesiller ile ilgili düşünceleriniz 
nelerdir? Sosyal medya, eğitim ve kültür 
alanlarında değerlendirebilir misiniz?
Türkiye’de tabii olarak tek tip bir genç nesilden 
bahsedilemez.
Seküler, dünya hayatı ve menfaatinin ötesinde 
bir amacı, hedefi, derdi olmayan gençler var.
Buna ek olarak işi gücü sosyal medya, modern 
iletişim ve eğlence araçları ile oynayıp eğlenmek 
olan, külfetten kaçan, en az emekle en çok haz 
ve menfaat sağlamak isteyen, ana babaya yük 
olan, gelecek düşüncesinin yanından geçmeyen 
gençler var.
Aklı başında, şuurlu, kendi kültür ve medeni-
yetini tanıyıp özümsemiş, bunu yaşatmayı ve 
yaymayı hedef/dava edinmiş gençler var.
Biz, mevcut şartlarda bütün gençleri, temel de-
ğerlerimizle hem-hal olmuş gençler haline geti-
remeyiz. Hedefimiz bütün çağdaş imkânları en 
verimli bir şekilde kullanarak üçüncü maddede 
tanımladığım genç sayısını arttırmak olmalıdır. 

15 Temmuz darbe girişimi Islami camiada 
bir travmaya neden oldu. Maalesef pek çok 
güzel kavramı kullanamaz olduk. Bu hain 

darbe girişiminden çıkarmamız gereken 
dersler nelerdir? Bundan sonrası için 
Müslümanlar ne yapmalı? Nelere dikkat 
etmeli ki benzer olaylar tekrarlanmasın?
Başımıza gelenlerin iki önemli sebebinden söz 
edebilirim: Kontrolsüz güç ve kontrolsüz tesli-
miyet.
Devlet, millete ve memlekete zarar verecek güç 
birikimlerine izin vermemeli, şeffaf ve kontrole 
açık olmayan oluşum ve yapıları kontrol altına 
almalıdır.
İnsanımızı din istismarından koruyabilmek, 
din kullanılarak insanların akılsız köleler ha-

line getirilmesini engellemek için her 
seviyede sahih İslam’ı anlatmak, öğ-
retmek ve özümsetmek gerekiyor ve 
bunun için resmi ve sivil bütün kurum 
ve kuruluşların işbirliği yapmaları za-
ruret haline gelmiş bulunuyor. İslam’ı 
insanımıza doğru anlatır ve öğretirsek 
Allah’ı, Peygamberi ve sıradan beşeri 
birbirine karıştırmaz, kırmızıçizgileri 
bilir, haddi aşanların peşine düşmezler.

Batıda ne yazık ki yaygın bir kavram 
olan Islamofobi hakkında neler 
söylersiniz? Kavramın ortaya çıkısı ve 

yaygınlık kazanması nasıl olmuştur?
İslam düşmanları asırlar öncesinden 
kendi toplumlarını İslam’dan korkut-
mak için yalan yanlış açıklamalar yap-
mışlar, kitaplar yazmışlar ve telkinlerde 
bulunmuşlardır. Batı’da bir zamanlar 
“Türk” kelimesi “Müslüman” mana-
sında kullanılıyordu ve Batı’da, çocuk-
larını korkutmak için anneleri “Türkler 
geliyor”, “Seni Türklere teslim ederim” 
diyorlardı. Batı ekonomik, askerî ve 
teknolojik güce kavuşup da bunlardan 
mahrum dünyayı soyup sömürmeye 
karar verince yapacaklarını halkları-

na meşru göstermek için bu defa daha 
yaygın araçları da kullanarak “İslam ve 
Müslüman korkusu/tehlikesi” kavra-
mını işlemeye, halklarını buna inan-
dırmaya yöneldiler. Kendilerinin özel 
olarak yetiştirip Müslüman kılığında 
topluluklarımıza soktukları ajanlar ile 
bizden olup da yolunu sapıtmış olan-
ların yaptıkları İslam ve insanlık dışı 
davranış ve cinayetleri de bu maksatla 
kullandılar, kullanıyorlar.

Islami açıdan örnek ve öncü 
şahsiyetler dendiğinde bize hangi 
isimleri önerebilirsiniz?
Bu sorunun cevabı hem uzun hem de 
tamamını kapsamayacağı için sakınca-
lıdır.
İki şey söyleyebilirim:
Eskilerden İmam Gazzali ve İmam-ı 
Rabbânî’yi okumalısınız.
Son yüz elli yıl içinde gelip geçmiş-
lerden yüz kişi tespit ettim. Bunların 
hayat, düşünce ve faaliyetlerini yaz-
mak istedim. 24 şahsı yazdım ve “İs-
lami Hareket Öncüleri” adıyla dört cilt 
halinde İZ yayıncılıktan çıktı, sonra 
hastalandım, şimdi tedavi görüyorum, 
Allah izin verirse tamamlayacağım.

Günümüz Müslüman halkları ve 
Islam coğrafyalarının bölünmüşlüğü 
ve bu anlamda oynanan oyunlar ve 
gerçekleştirilen projeler düşünüldüğünde 
dünya Müslümanlarının dünyadaki 
gönül/Islam coğrafyalarının tefrikadan 
vahdete/tevhide dönüşüm formülleri var 
mıdır? Nelerdir? Gönül coğrafyalarımızı 
birleştirici unsur olarak argümanımız 
ne olmalıdır? Bu bağlamda dünya 
ölçeğinde gerçekleşmekte olan 
bir çalışma mevcut mudur?
Adına “İslamcılar” dediğimiz zevatın 
–ki, bir önceki cevabımda bunlardan 
söz etmiştim- tamamının programında 
“ittihad-ı İslam” vardır. Bugün de az 
sayıda bazı siyasetçiler ile oldukça çok 
sayıda “Âlimler Birliği” oluşumları bu 
amaca ulaşmak için çalışıyorlar. Ülke-
mizde önemli bir kuruluş ve faaliyetle-
ri için de ASSAM WEB Sitesine girip 
okumanızı tavsiye ederim.

“İman ettiği 
ve iki cihanda 
saadet yolu 
olarak gördüğü 
İslam’ı özümse-
mek, yaşamak 
ve yaymak için 
ömrünü tüket-
miş, faniyi verip 
bakiyi kazanma-
yı hedeflemiş bir 
Allah kulu, İslam 
insanı”  olarak 
hatırlanmak 
isterim.
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Ömrünüzü ilme vakfetmiş bir insan olarak 
gelecekte nasıl hatırlanmak isterdiniz?
“İman ettiği ve iki cihanda saadet yolu olarak gördüğü İs-
lam’ı özümsemek, yaşamak ve yaymak için ömrünü tüket-
miş, faniyi verip bakiyi kazanmayı hedeflemiş bir Allah ku-
lu, İslam insanı”  olarak hatırlanmak isterim.

Beşeri hukukun cari olduğu günümüzde Müslümanlar, işlerini 
(miras hukuku gibi) bu hukuka uygun çözmek zorundalar. 
Böylece gönlü razı olmasa da Müslüman, Allah’ın hükümlerine 
uymamış oluyor. Bu konuda neler söylemek istersiniz?
Eğer Müslümanın gönlü İslam’dan başka hukuka razı değil-
se, ferdin yükümlü olmadığı ceza hukuku ve yönetim gibi 
alanlar dışında İslam hukukunu gönüllü olarak ve karşılıklı 
anlaşarak uygulamanın önünde bir engel yoktur. Mesela mi-
ras hukuku. Mirası, fıkha göre paylaşmak üzere anlaşanları 
laik devlet kanunları illa da beni uygulayacaksın diye zor-
lamıyor. Faize bulaşmak istemeyen Müslümanı illa da faiz 
yiyeceksin diye mecbur etmiyor. İbadetler serbest. Haramı 
dayatmak yok…

Günümüzde ortaya çıkan ve genç neslin de rağbet ettiği 
selefilik/neo-selefilik ile selef-i salihin (ayrıldıkları noktalar 
varsa dirsek temasları vb.) hakkında bizi aydınlatır mısınız?
Selef, İslam’ın ilk üç neslidir; onların din anlayışı, anlatışı ve 
yaşayışı “selef-i salihîn anlayış ve yaşayışı” olarak kabul edi-
lir. Bu nesillerde iman daha sağlam, takva daha güçlü, kafa 
karıştıran sorular daha az, başka din ve felsefelerin İslam’a 
zıt bilgi ve hükümleri ile temas yok denecek kadar azdır. Bu 
sebeple itikadı ve ameli Kitab ve Sünnetten olduğu gibi (tevil 
etmeden) almışlar ve uygulamışlardır.
Selefîlik İbnTeymiyye gibi imamları sayesinde selef anlayı-
şını, zıt inanç, fikir ve uygulamalara karşı savunmak duru-
munda kalan bir kesimin yoludur. İş tartışma ve savunmaya 
dönünce bazı aşırılıklar da gerçekleşmiştir. Matürîdîlik ve 

Eş’arîlik ise hem İslam’ın sabitelerinden sapmamak hem de 
insanların akıl ve kalplerini tatmin etmek, saptırmaları da 
delillerle defedilmek için gerektiği kadar tevil (yorum) yap-
ma yolunu tutmuşlardır.

Son dönemlerde bazı kesimlerin fetva makamlarını kendi 
lehlerine onaylama makamı olarak gördüklerini ve mevcut 
ortamda bu alana yönelik fetva üretme mekanizmalarının 
çokluğu göz önünde bulundurularak; çağımızda önüne 
gelen güncel konulardaki problemlere çözüm üretmede 
fakihin veya Müftünün duruşu nasıl olmalıdır?  Bu bağlamda 
DiB ve DIYK halkın güncel konulardaki sorunlarına 
çözüm üretmede işin neresinde yar almalıdır?
Diyanet’in Din İşleri Yüksek Kurulu, tam da İslam’ın em-
rettiği gibi işi geniş danışmalar ve müzakereler ile yürütü-
yor. Orada sahasında yetkin birçok üye ve yardımcı eleman 
çalışıyor. Şu veya bu şahsın veya tarafın keyfine ve isteğine 
göre fetva verdikleri de olmamıştır. Bu sebeple Kurul’un fet-
valarına önem verilmelidir.  Farklı bir fetva veren âlim olursa 
onun da ilim ve ahlak cihetlerinden itibar görmüş bir kişi 
olması şartı aranmalıdır.

Müslümanların ekserisi için vazgeçilmez kabul edilen kadim 
fıkıh kitaplarında yer alan ulemanın verdiği hükümler 
yerine bugünün fıkıhçıları tarafından değişen ve gelişen 
hayata uygun alternatif hükümler verilebilir mi?

İctihadla verilmiş hükümler, âlimin zamanına ait örf, adet 
ve zaruretlere dayalı çözümler gerektiği ve şartlar değiştiği 
zaman elbette yenilerini söylemeye açıktır. Kadim fıkıh ki-
taplarının içermediği konularda ise zaten çözümler üretmek 
çağın âlimlerinin vazifesidir.

Öğretmenlere olmazsa olmaz diyeceğiniz nasihatleriniz nelerdir?
Ey öğretmen,
Senin işin ekmek ve para için yapılan bir meslek, bir zenaat 
değildir. Sana en değerli varlık olan insan namzedi emanet 
edilmiştir. Bir ibadet duygu, düşünce ve şuuru içinde vazife-
ni yapmaya çalış. Sevgi, şefkat, anlayış, empati, fedakârlık, 
emanet duygusu senin donanımın olsun. Öğrencilerini okul 
içinde ve dışındaki bütün imkân, durum ve şartlarını kav-
rayarak, kabiliyet ve eğilimlerini keşfederek yönlendirmeye 
ve eğitmeye çalış. Vazifeni hakkıyla yapabilmek için kendi 
eksiklerini bil ve ikmal etmeyi asla ihmal etme!

Ey Oğul:

-Yıllar çabuk geçiyor, fani ömür bir de bakıyorsun ki, sona yaklaşmış. 
Sen işin başındasın, kaçınılmaz sonu düşünerek hareket et.

-Allah Teâlâ her kuluna imtihan için dertler de vermiştir, nimetler de. 
Dertlere sabret, günaha girmeden aşmaya çalış, nimetlere şükret.

-Sende olanın kadrini bil, başkasında olan “iyi, güzel ve doğru” ise onu 
meşru yoldan edinmeye çalış, ama haset etme, onu takdir et, kendi 
eksiğini de tamamlamaya çalış. 
-Başına istemediğin bir hal geldiğinde bunun da geçeceğini düşün, 
dünyanı karartma, günahkârlık ise tevbe et.

-Dünyada ve ahirette seni utandıracak, rezil rüsvay edecek davranışlar-
dan zinhar uzak dur; çünkü hem bu dünyada bir gün ortaya çıkabilir, 
hem de ahirette mutlaka aleni sorguya çekilirsin.

-Seni iki cihanda mutlu edecek bir hedefin olsun; bu hedefe ulaşabilmek 
için planlı, programlı ve disiplinli olarak çalış.
 
-Ailesiz mutluluk olmaz. Ölçülerimize uygun bir ailen varsa onun 
kıymetini bil, üyeleriyle temel kurallar ve edep dâhilinde ilişkini kur ve 
koru. Uygunsuz bir aile içinde isen seni saptırma ihtimali bulunmadığı 
sürece onu terk etme, ya sözle ya davranışlarınla düzelmeleri için en 
uygun yolu ısrarla uygula. 

-Uygun zamanda evlen ve bir aile kur. Evleneceğin kişi hedefine olan 
yolculuğunda sana destek olacak biri olsun. Bahane ve engel bitip tü-
kenmez, bunları öne sürerek evlenmeyi normalden gece bırakma.

-Başta namaz olmak üzere ibadetlerini aksatma.

-Peygamberlerden başka bütün beşerde hata ve günaha girme durumu 
vardır. Dinin sabitelerine (değişmez temel kurallarına), akıl ve bilim 
ölçütlerine vurmadan kimsenin görüşüne ve sözüne körü körüne teslim 
olma. Her insanın fikir ve inanç problemleri (bunalışları, içinden çıka-
madığı soruları) olabilir. Böyle bir durumda erdemli ve bilge kişilerle 
konuş, bir müminin ulaşabileceği hakikate teslim ol. 

HAYREDDİN KARAMAN HOCAMIZDAN 
GENÇ NESİLLERE

10 ÖĞÜT



Â
sı
m

H
a

zi
ra

n
 2

0
2

0

16

Bağın bahçen var olsun gidip de göremezsin
Dostlar meclis kuramaz sen varıp giremezsin
Paran pulun çok olsun elini süremezsin
Ölü böyle değil mi söylen, hanımlar beyler!

Atın araban hazır gidemezsin dostuna
Oturup kaldın dostum evindeki postuna
Tedbir alıp karşı dur koronanın kastına
Kendini bilen kişi ancak bildiğin söyler

Korona hal diliyle şunu söylüyor bize
Ne kadar güçlü olsan ecel getirir dize
O zaman çöp batacak hep sakındığın göze
Hazırlığı olmayan göçüp gidince neyler

Geride kalır mal mülk seninle gider amel
Ömür tükenir dostum ama tükenmez emel
Cennette köşk istersen yap hayatında temel
Ahirete yaramaz hayırdan başka şeyler

Berzahta ruh duysa da cuma için ezanı
Dönüp kılmak istese geri istese canı
Geçti Bor’un pazarı bırakmazlar insanı
İnsan ne eyler ise ancak dünyada eyler

Bu da geçecek ya hu ama fırsat bilelim
Öz eleştiri yapıp hata nerde diyelim
Defteri temizleyip kalpten pası silelim
Tevbe edelim uçsun ruhu kaplayan küller

“Hak şerleri hayreyler” ibret alırsan eğer
Kazandığın seninle giderse bulur değer
Ölümü düşünmekmiş hapsin hikmeti meğer
Hayri, ölmeden ölen Allah kulunu över
Asıl vatan aşkıyla inliyor bakın neyler

KORONA
GÜNLERİNE DAİR

Hayreddin Karaman
15. 04. 2020
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Yaşadığımız Korona salgını gösterdi ki Türkiye in-
sanlığın ahlak ve ideal adasıdır. Yardımlaşmanın, 
dayanışmanın en güzel örneklerini sergilediğimiz 
bu süreçte yaklaşık 100 ülkeye destek sağladık. Tüm 
ülkelerin sınırlarını kapattığı, ürettikleri sağlık ekip-
manlarını kendilerine sakladıkları bir dönemde Tür-
kiye acil yardım çağrısında bulunan tüm ülkelere 
maske başta olmak üzere ekipman ve malzeme deste-
ği sağladı. Tüm Meslek Liselerimiz, Anadolu Lisele-
rimiz ve İmam Hatip Liselerimiz milyonlarca maske 
ve siperlik üreterek adeta tarih yazdılar. Yurt dışında 
bulunan vatandaşlarımızı askeri uçaklarla ülkemi-
ze getirerek, hasta olan vatandaşlarımızı ambulans 
uçaklarla transfer ederek “devlet” olmanın ne anlama 
geldiğini bir kez daha insanlığa hatırlattılar. Başta 
Sağlık Bakanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığımız 
olmak üzere tüm devlet kurumlarımızın koordineli 
çalışmaları güzel sonuçlar verdi. Umarız tez zamanda 
bu salgın neticelenir ve insanlık tarihinin en büyük 
felaketlerinden biri olan salgın en az hasarla atlatılır.

Ülkemiz son 15 yıldır sürekli yükselen başarı grafi-
ği ile dikkatleri üzerine çekiyor. Bu günlere ulaşmak 
kolay olmadı. Ülkemiz hem içeriden hem dışarıdan 
gelen saldırıları püskürtmek için neredeyse bir asır 

mücadele etti. Her on yılda bir yapılan dış destekli 
darbeler ülkemiz demokrasisini ayakta duramayacak 
hale getirdi. Sanayi alanındaki tüm hamlelerimiz 
batılı eller tarafından sistematik şekilde engellendi. 
Ülkemizi tarım toplumu bir 3. Dünya ülkesi olarak 
tanımlayan kapitalist odaklar ileri doğru attığımız 
her adımda bize sınırlarımızı hatırlattılar. 
Bunu kimi zaman doğrudan çoğu zaman 
da içimizdeki maşaları aracılığıyla 
gerçekleştirdiler. IMF aracılığıyla 
verilen krediler yüksek faizleri 
nedeniyle yarım asır boyunca 
belimizi büktü. Çünkü sana-
yisi büyük oranda tarıma da-
yanan toplumların ihracat-it-
halat rakamlarındaki büyük 
uçurum ülkeyi defalarca iflasa 
götürdü. Bu durum her seferinden 
yeniden borçlanmayı ve yüksek faiz 
ödemelerini beraberinde getirdi. İş o 
noktalara ulaştı ki borç veren eller biz-
lerden sosyal ve ekonomik düzenlemeler 
yapmamızı emredecek kadar ileri gittiler. 
Nihayetinde anlaşıldı ki batılı ülkeler ül-
kemizi borçlandırmakla elimizi kolumuzu 

Coğrafi 
konumu 
itibariyle 
dünyanın 

kalbinde yer 
alan ülkemiz 

hem tarihinden 
getirdiği 

sorumlulukla 
hem de insani 

anlamda idealize 
ettiği yönetim 

anlayışıyla tüm 
dünyaya insanlık 

dersi verdi. 

bağlayarak ileride kendilerine tehdit oluştur-
mayacak bir geri kalmışlığa hapsetmek niyetin-
deydiler. Bunu uzun süre de başardılar. Kendi 
emirlerine aykırı hareket eden siyasileri bazen 
idam sehpasına çıkardılar, çoğu zaman da as-
keri darbeler yoluyla etkisiz hale getirdiler. Ül-
kemizin yaşadığı bu süreç aynı zamanda diğer 
3. Dünya ülkeleri için de sürekli tekrarlandı. 
ABD’nin başını çektiği kapitalist sermaye başta 
enerji kaynaklarının bulunduğu Orta Doğu ol-
mak üzere neredeyse tüm geri kalmış ülkelerde 
kendilerine bağlı kukla yönetimlerle sömürge 
anlayışlarını sürdürdüler. Görüntüde bağımsız 
olan onlarca devlet aslı itibariyle tüm kaynakla-
rı batılı firmalar tarafından işletilen bağımlı şir-
ketlere dönüştürüldü. Dört bir yandan sarılmış 
durumdaki Türkiye’nin bu görünmeyen eller-
den sıyrılıp kurtulması için çok büyük bedeller 
ödendi. Ülkemiz başını kaldırmaya yeltendiği 
her adımında ekonomik olarak çökertilerek ve-
ya kaosa teslim edilerek terbiye edilmeye çalışıl-
dı. Fakat oynanan oyunu fark eden Milletimiz 
nihayetinde tam bağımsız bir ülke olmak için 
sanayide, ekonomide, eğitimde, askeriyede ve 
kültür alanında da güçlü olmak gerektiğinin 
farkına vardılar. İşte bu noktadan sonra yükse-
liş başladı ve mücadele halen tüm hızıyla devam 
ediyor. Ülkemizin son 20 yıllık hikâyesi bu mü-
cadelenin derin izleriyle doludur. 

TÜRKİYE’NİN ÖNEMİ  
Türkiye; 36° - 42° kuzey enlemleri ile 26° - 45° 

doğu boylamları arasında yer alır. Ülke-
de yaşanan farklı iklim tipleri, çeşit-
li bitki türleri ve toprak yapıları bu 
konumunun özelliklerini yansıtır. 
Türkiye’nin matematik konumunun 
yanında kıtalara, denizlere, bo-

ğazlara, ticaret yollarına, çeşitli 
yer şekillerine ve zengin enerji 

kaynaklarına göre olan özel 
konumu da çok önemlidir. 

Nitekim yer şekillerinin 
çeşitliliği; iklim, bitki 

örtüsü, toprak ve tu-
rizm özeliklerinin 

çeşitliliğini artı-
rır. Türkiye’nin 
coğrafi konu-
mundan kay-

naklanan eşsiz 

potansiyeline bağlı olarak; komşularını, onlarla 
ekonomik birlikteliklerini, siyasetini politi-
kalarını, mücadelelerini, savaşlarını, tarihini, 
turizmini, kültürel etkileşimini, ulaşım potan-
siyelini vb. önemli özelliklerini etkilemektedir. 
Kısaca kıtaların karşılaştıkları bir yerde olan 
Türkiye; Dünya Adası’nın menteşesi üzerine 
vurulan kilit ve onun anahtarı niteliğindedir. 
Türkiye, Kuzey Yarımküre ve Baş Meridyene 
göre Doğu Yarımküre üzerinde,   Eski Dünya 
karalarının,   birbirlerine en çok yaklaştıkları 
bir konumda yer almaktadır.  Mackinder’e gö-
re Avrasya-Afrika kıtalarından oluşan “Dünya 
Adası” her açıdan en zengin kıta bileşimi olup 
Türkiye bu bölgenin tam ortasında yer almak-
tadır. Bir kara parçası olarak düşünüldüğünde, 
Türkiye Akdeniz’i Karadeniz’e bağlayan, Bal-
kanlar, Kafkaslar ve Orta Doğu’yu birleştiren 
bir köprü konumundadır.
Coğrafi muhiti politikada kullanma sanatı 
olan Jeopolitik, coğrafyadan faydalanarak çe-
şitli veriler üreten bir bilim dalıdır. Onun için, 
“coğrafyanın siyasi yorumu” ya da “coğrafyanın 
siyasete olan etkilerini inceleyen bilim dalı” ola-
rak da tanımlanmaktadır. Türkiye, Eski Dün-
ya karaları olarak adlandırılan Asya, Avrupa ve 
Afrika kıtalarının birbirine yaklaştığı sahada, 
eski medeniyetlerin beşiği Akdeniz Havzası 
içinde yer almaktadır. Ülkelerin kaderini coğ-
rafi konumlarının belirlediğine dair inanış, 
söz konusu bölge Ortadoğu ve ülke de Türki-
ye olduğunda tartışmasız bir gerçeğe dönüşür. 
Türkiye’nin coğrafi konumu ve sahip olduğu 
coğrafi potansiyelleri, tarih boyunca siyasal, 
ekonomik ve kültürel yapıları şekillendirici bir 
rol oynamıştır.
Dünya coğrafyasında bulunan güç merkezleri, 
hedefleri ve milli çıkarları doğrultusunda, he-
def ülkelerin bütünlüğüne, iç güvenliğine, ege-
menliğine ve huzuruna kastedecek şekilde ide-
olojik ve etnik hassasiyetlerine yönelik tehditler 
üretmektedirler. Ülkeler varlıklarını idame 
ettirmek istedikleri sürece, bu güç merkezleri 
de var oldukça, daima benzer tehditlerle karşı 
karşıya kalacaklar. Farklı gerekçelerle ortaya çı-
kan tehditler, ideolojisi ve rengi ne olursa olsun, 
ülkelerin jeopolitik önemine göre şekillenmek-
tedir. Coğrafi konumundan kaynaklanan avan-
tajları ülkemizi her zaman dünya hâkimiyetini 
amaçlayan güçlerin, mutlak kontrol altında tut-
mak ve elde etmek istedikleri bir hedefi haline 
getirmektedir.

KAPAK DOSYASI
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Coğrafi konumunun özellikleri, günümüz jeopolitik şartlarının verdiği imkân-
lar ile Türkiye gerek küresel düzeyde gerekse bölgesel düzeyde politik seçeneği 
en fazla olan ülkelerden birisidir. Her geçen gün gelişmekte olan ekonomik ve 
teknolojik gücü, bağımsızlığını kazanmış Orta Asya’daki Türk devletleriyle bü-
tünleşebilecek potansiyele sahip olmasının verdiği avantaj ile bölgede mevcut 

politik, askeri ve ekonomik dengeyi bulunduğu tarafın lehine 
çevirebilecek milli güce ve coğrafi konuma sahip bir bölge 
devletidir. Bu bağlamda Türkiye, küreselleşme sürecinde 
yazılmış bir senaryodaki rolü oynamak zorunda kalan ülke 
olmaktan süratle çıkmakta, bizzat oyuncu olma yolunda 
ilerlemektedir. 

MERKEZ ÜLKE TÜRKİYE
Coğrafi konumunun özellikleri, günümüz jeopolitik 
şartlarının verdiği imkânlar ile Türkiye gerek küre-
sel düzeyde gerekse bölgesel düzeyde politik seçe-
neği en fazla olan ülkelerden birisidir. Türkiye’nin 
politik seçeneğinin en fazla ülke olmasında yeri 
olan unsurlardan bir diğeri de toplum olarak sa-
hip olduğu eşsiz beşerî özelliklerdir. Türkiye top-

rakları, coğrafi konumu ve diğer coğrafi özellikleri 
nedeniyle çok sayıda uygarlığın doğup geliştiği bir yer olmuştur. Dünya 
tarihi incelediğinde, coğrafi bakımdan çok elverişli ve stratejik bölgeler-
de kuruldukları için geçmişte önemli rol oynamış, farklı medeniyetleri 
bünyesinde barındırmış ve bugünde aynı öneme haiz ülke sayısı 10 – 15 
civarında olup, bu ülkelerden birisi de hiç kuşkusuz ki Türkiye’dir.

Ülkelerin kaderini coğrafyalarının belirlediğine dair ina-
nış, söz konusu bölge Orta Doğu olduğunda tartışmasız 

bir olguya dönüşmektedir.

Orta Doğu ve bir parçası olan Türkiye’nin coğrafi konumu ve sahip olduğu 
coğrafi potansiyelleri, tarih boyunca siyasal, ekonomik ve kültürel yapılarını 

şekillendirici faktörlerden biri olmuştur. Ülkede yaşanan olumsuz siyasal 
gelişmelere rağmen ulaşılan ekonomik seviye ve kültürel mesafe, coğrafi 
konumun politik değeriyle yakından ilgilidir. Gerek Orta Doğu ve gerek-
se Anadolu’nun tarih boyu birçok medeniyete sahne olması, savaş ve barış 
sarmalında siyasal gelgitlere maruz kalması gerçeğinde, sahip oldukları 
yeraltı ve yerüstü kaynakların tetikleyici rolü inkâr edilemez bir gerçek-
liktir. Orta Doğu ve Anadolu’nun bereket coğrafyası oluşları, bir taraftan 

dinamik bir toplumsal yapıya zemin hazırlarken, diğer taraftan uluslararası 
güç odakları bakımından iştah kabartan bir yapıya sahiptir.
Orta Doğu, doğrudan enerji kaynakları merkezi olması, Anadolu ise bir 
sentez ülke olmasıyla dikkat çeker. İki hal de özgündür ve özel bir yönetim 
hassasiyeti içinde hem iç dinamikleri yönetmeyi hem de ona yönelen risk-
leri minimize etmeyi zorunlu kılar. Orta Doğu coğrafyasının yeterin-
ce istikrara kavuşamaması, özellikle sahip olduğu zengin kaynakların 
varlığıyla bağlantılıdır. Bunun da simgesi petroldür. Rejimlerin biçimi 
ve işleyişindeki sıkıntılar, halklarla rejimler arasında uyumsuzluk, kırıl-
gan yönetsel yapılar, istikrar bozucu dış hamleler, geniş halk kitlelerinin 
temsil krizleri, iç kaynakların yeterince denetlenemeyişi, yerel çıkarlar-
dan çok küresel çıkarların egemenliği gibi sorunların kaynağı, Orta 

Doğu için simgesel olarak petroldür. Dünyada hiçbir bölge 
Orta Doğu kadar dış müdahalelere bu denli açık değildir. 
Osmanlı İmparatorluğu’nun 20. yüzyıl başında yıkılmasının 
Orta Doğu bölgesine bıraktığı miras; sınırları yapay şekil-
de belirlenmiş, yerel çelişkileri canlı tutulan bir toplumsal 
dokunun inşası ve doğal kaynakları dış denetime sunmaya 
uygun, bölge insanının çıkarlarından soyutlanmış yerel re-
jimlerden ibaretti. Bu miras, her zaman dış müdahaleye açık 
bir Orta Doğu coğrafyası ve istikrarsız bir düzenin devamı 
olarak etkisini göstermiştir. Coğrafi bölgelerin dış müca-
deleye açık durumundan istifade etmek isteyenlerin gerçek 
niyetleri çoğu zaman örtülüdür. Örneğin; Orta Doğu’ya 
yönelik bölge dışı politik yönelişte petrol, doğalgaz, pazar 
hâkimiyeti veya jeopolitik ve jeostratejik konumların dene-
timi gibi gerekçeler, bu yönelişlerin faillerince hiçbir zaman 
açıkça dile getirilmez. Genellikle demokrasi, insan hakları, 
kadın hakları, teröre karşı mücadele gibi gerçek niyetleri ör-
ten argümanlar öne çıkartılır. Bugün var olan uluslararası 
gücün etki sahası, istikrar ve demokrasinin yapılandırılması 
gibi görünse de; buzdağının diğer tarafı, başta ABD olmak 
üzere, küresel güçlerin jeopolitik çıkarlarının gözetilmesidir.
Ülkelerin coğrafi konumları ile jeopolitik konumları birbi-
rinden çok farklıdır; jeopolitik konum, coğrafi konumu da 
içerir. Coğrafi konum ülke hudutları değişmediği sürece ay-
nı kalıyor. Jeopolitik konum, iki durumda farklılaşıyor. Bi-
rinci durum: Ülkelerin ekonomik, sosyal, politik, askeri güç 
ve değerlerinde olan değişiklikler sonucu olan farklılaşma. 
Örnek olarak II. Dünya Harbi sonundaki Almanya’nın jeo-
politik değer, etkinlik ve konumu ile Soğuk Savaştan sonraki 
(1990 sonu) Almanya’nın jeopolitik değer, etkinlik ve konu-
mu farklıdır. Aynı şekilde Soğuk Savaş dönemi SSCB’nin 
etkinliği ile sonrasının durumu çok farklıdır. İkinci durum: 
Büyük savaşlardan önceki ve sonraki durumlarda hâsıl olan 
farklardır. Almanya örneğini burada da kullanabiliriz: II. 
Dünya Harbi öncesinde evrensel etkinlikte bir güç odağı 
olan Almanya, Harpten sonra jeopolitik düzeydeki bütün 
etkinliğini kaybetmiştir.

Coğrafi konumun politik değeri, tarihte oldu-
ğu gibi bugün de uluslararası ilişkilerin belir-
lenmesinde önemli bir faktör olarak varlığını 
koruyor. 

Esasen mekâna dair tüm potansiyelleri kapsayan coğrafi 
konum, sahip olunan doğal kaynaklar, var olan coğrafi ko-
şullar ve onların sunduğu imkânları içerir. Tüm bunların 
politik değeri, ülkelerin politik tercihlerinde önemli bir yer 
tutar. Nitekim tarih boyunca uluslararası sistemin daima 
iştah kabartan, adeta sinir uçları merkezi işlevi görüp güç 
yansıtılan ve egemenlik kurulmak istenen coğrafi odakla-
rı olmuştur. Bu ilginin nedeni şüphesiz, coğrafi odakların 
sahip olduğu önemli yerüstü ve yeraltı kaynaklardır. Bahsi 

geçen türde kaynaklara sahip olan alanlar, tarihsel süreçte 
bir gücün mutlak egemenliği veya denetimine girdiklerinde, 
uluslararası sistemde küresel bir güç hiyerarşisi belirginleşir 
ve başka güçlerin aynı düzeye erişebilme çabasını tetikler. 
Tüm bu mekanizmanın en açık yaşanan coğrafi odağı, Orta 
Doğu ve Türkiye’nin yakın çevresidir.

STRATEJİK, ASKERİ ve EKONOMİK GÜÇ OLA-
RAK TÜRKİYE
Bugün için dünya coğrafyasında egemen olan güç odakları-
nın neredeyse ortasında yer aldığından dolayı jeopolitik açı-
dan oldukça önemli olan Türkiye, aynı zamanda dünya coğ-
rafyasında büyük askeri güç ve birlik oluşturan NATO’nun 
üyesi ve güney kanadını oluşturan çok önemli bir devlettir. 
Ayrıca İslam dünyası ile Hıristiyan dünyasının karşılaşma 
bölgesinde bulunan Türkiye’nin jeopolitik özelliklerinden 
biri de farklı dinlerin temas alanı olmasıdır. Batıdan Avru-
pa kültürü, kuzeyden Rus kültürü, doğudan Asya kültürü 
ve güneyden Afrika ve Arap kültürü ile çevrili olan Türki-
ye adeta dünya kültürlerinin de kesişme noktasında yer alır. 
Türkiye’nin merkezi coğrafi konumu, ona çoklu jeopolitik 
açılımlar yapma imkânı vermektedir. Nitekim Brezinski 
yeni hâkimiyet teorisiyle dünyayı bir satranç tahtasına ben-
zetmiş, en verimli alan olması itibariyle en çetin oyunun Av-
rasya’da vuku bulacağını ve bu oyunda da başoyuncunun 
ABD olduğunu belirtmiştir. Mevcut küresel koşullarda Av-
rasya’nın yeni jeopolitik haritasında kilit önemdeki en az beş 
jeostratejik oyuncu ile beş jeopolitik miğfer devletten bahse-
den Brezinski Fransa, Almanya, Rusya, Çin ve Hindistan’ı 
büyük ve etkin oyuncular, Ukrayna, Azerbaycan, G.Kore, 
Türkiye ve İran’ı da miğfer devletler olarak değerlendirmek-
tedir. Miğfer devletlerden olan Türkiye ve İran sınırlı kapa-
siteleri dâhilinde aynı zamanda jeostratejik olarak da etkin 
devletler olarak kabul edilmektedir.
Coğrafi olarak etrafında önemli denizleri barındıran İs-
tanbul ve Çanakkale Boğazları, Karadeniz ülkeleri ve Rus-
ya’nın soğuk ve geniş ovalarından, güneyin sıcak ve engin 
okyanuslarına açılan labirentin tek çıkış kapısıdır. Türk 
Boğazları Bölgesi’ni elinde bulunduran Roma ve Osmanlı 
İmparatorluğu’nun doğu ve batıya doğru genişleyerek, uzun 
süreli devletler kurabilmeleri bu stratejik üstünlüğün göster-
gesidir. Boğazların kilit konumunu çok iyi kavrayan Napo-
leon Bonaparte, 7 Temmuz 1807 yılında Çarlık Rusya’sı ile 
Tilsit Antlaşması’nı imzalayarak müttefik haline gelmesine 
rağmen, Rusya’nın Boğazlarla ilgili isteklerine “Boğazla-
ra hâkim olan, dünyaya hâkim olur.” cevabını vererek bir 
uzlaşma sağlayamamıştır. 16. yüzyıl Fransız yazarlarından 
Petrus Gyllius ise “İstanbul Boğazı, bütün diğer boğazlar-
dan üstündür, çünkü iki denizi ve iki dünyayı tek anahtarla 
açmaktadır” ifadesini kullanmıştır. Bu ve benzeri tespitler 
boğazların jeopolitik ve jeostratejik anlamda ne denli önem-
li olduklarını açıkça ortaya koymaktadır. Ayrıca üç tarafı 
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denizlerle çevrili bir yarımada olan Türkiye, Cebeli Tarık Boğazı ile Atlas Okyanusuna, Süveyş 
Kanalı vasıtasıyla Kızıldeniz ve Hint okyanusuna bağlantılı olup deniz ulaşımında da stratejik 
bir öneme sahiptir. Nitekim 1830 antlaşmasından hemen sonra, Osmanlı Devleti’nde Amerikan 
varlığı özellikle misyonerlik ve eğitim sektöründe kendisini hissettirmeye başlamıştır. Türkiye’nin 
son dönemlerde karşı karşıya kaldığı sıkıntıların önemli sebeplerinden biri de yine misyonerlik  
faaliyetleridir. Öyle ki 1880 tarihli Bartlett Raporu’nun ilk cümlelerinde, ‘’Misyonerlik faaliyetleri 
açısından Türkiye, Asya’nın anahtarıdır”  ifadeleri yer almaktadır.
Türkiye, bilinen jeopolitik teorilerinden Mackinder’in ‘’Kara Hâkimiyeti Teorisi’’ne göre Kalp-
gâhın yani merkezin bitişiğinde ilk kenar kuşağın önemli bir noktasında bulunmaktadır.  Spyk-
man’ın Kenar Kuşak Teorisi’nde, Türkiye, Mackinder’in Kara Hâkimiyeti Teorisi’nde olduğu gibi, 
İç veya Kenar Hilal bölgesinde yer alır. Diğer Türk ülkeleri ile birlikte düşünülürse, Türk Dünyası 
toprakları, İç veya Kenar Hilal bölgesinin büyük bir bölümünü kaplar. Spykman’a göre, Türkiye, 
dünya kalesine sahip olmayı arzulayan bir millet için kaleye yapılacak olan son kuşatma alanı ola-
rak nitelendirilen bölgenin tam ortasındadır. Bu sebeple dünya hâkimiyetinin yolu Türkiye’den 
geçmektedir ve sömürgeciliğin tam anlamıyla nüfuz edemediği son kale Türkiye’dir.

HEDEFTEKİ ÜLKE TÜRKİYE
Yeni dünyada mücadelenin esas kaynağı ön-
celikle ideolojik ve ekonomik olmayacaktır. 
İnsanlık arasındaki büyük bölünmeler ve hâ-
kim mücadele kaynağı kültürel olacaktır diyen 
Samuel Huntington medeniyetlerin çatışması 
global politikaya hâkim olacak ve medeniyetler 
arasındaki fay hatları geleceğin savaş hatları-
nı teşkil edecektir ifadelerini kullanmaktadır. 
Huntington’a göre dünyanın en bölünmüş ül-
kesi olan Türkiye kendine uygun misyonun 
gereğini yapmalıdır. Huntington aynen şunla-
rı yazmaktadır: “Kültürler her zaman merkezî 
bir ülkeye göre gruplandırılır: Amerika Birleşik 
Devletleri ve Avrupa Batı kültürünün, Rusya 
Ortodoks kültürün merkezidir. Bunların karşı-
sında Afrika ve İslâm dünyasının merkezi zayıf 

kalmıştır.” Müslümanlara Türkiye’yi lider dev-
let olarak seçmelerini tavsiye eden Huntington’a 
göre, Ankara’nın Avrupa’ya yönelik gayretlerine 
kesin bir son verilmeli ve Türkiye NATO’dan 
çıkarılmalıdır. Aslında Huntington, bir durum 
tespiti yapmamakta, bir tespite uygun durum 
oluşmasını arzulamaktadır. O, medeniyetlerin 
çatışması için, herkesin kendi safına geçmesini 
önermektedir. Samuel Huntington 1993’de ka-
leme aldığı bir incelemede, 21. yüzyıldaki bü-
yük savaşların medeniyetler arasında meydana 
geleceğini ileri sürerken, karşıt medeniyetlerin 
de Katolik Dünyası, Ortodoks Dünyası, İslam 
Dünyası ve Konfüçyen devletler olduğunu be-
lirtmektedir. İleri sürdüğü tezin özeti; 19. yüz-
yılda devletler, 20. yüzyılda ideolojiler çarpış-
mıştı ve 21. yüzyılda ise kültürler çarpışacaktır 
şeklindedir.

Osmanlı Devleti 
jeopolitik 
konumu 

nedeniyle 
Protestan 
misyoner 

teşkilatların 
dünyayı 

aralarında 
paylaşmalarında, 

esas itibariyle 
ABD’nin 

payına düşmüş 
ve ABCFM 
(American 

Board of 
Commissioners 

For Foreign 
Missions) 
Osmanlı 

topraklarında 
1870 yılına 

kadar tek başına 
faaliyetlerde 

bulunmuştur. 

Medeniyetler Çatışması paradigmasının 
temel argümanı,   Batı Medeniyeti ile İslam 
Medeniyeti arasında gerçekleşeceği öngörülen 
kültürel ve dinsel çatışmaya dayanmaktadır.

Her ne kadar Huntington, yekpare bir medeniyetten söz edi-
lemeyeceğinin altını çizmişse de, paradigmanın iki temel ça-
tışan aktörünü, Batı ve İslam olarak işaret etmiştir. Asya ve 
İslam devletlerinin güçlenmesinin Batı’ya meydan okuyacak 
seviyeye geleceği anlamını taşımakta ve dolaysıyla Asya ve 
İslam devletlerinin güçlenmemesi gerektiğini ifade etmek-
tedir. Bu açıdan bakıldığında bölge barışını, hatta dünya 
barışını tehdit eden terörizmin, etnik, ideolojik veya dini 
düşüncelerden kaynaklansa bile, sonuçları itibarıyla global 
bir nitelik taşıdığı açıktır.
Türkiye, coğrafi olarak bir köprü, kültür bakımından bir 
merkez, ekonomik açıdan bir geçiş, stratejik ve jeopolitik 
açıdan bir kanat bölgesidir. Son yıllardaki ekonomik ve as-
keri alandaki ilerlemesiyle de konvansiyonel gücünü artır-
mıştır. Ülkemiz jeopolitik ve jeostratejik durumu nedeniyle 
sürekli bir tehdide maruz bulunmaktadır. Bu sürekli tehdidi 
oluşturan veya oluşturacak olan güçler, hedeflerine ulaşmak 
için değişik yol ve yöntemler denemiş ve denemeye devam 
etmektedirler. Bunlar; sinsice yürütülen dostluktan, politik 
ve ekonomik baskıya, savaşa kadar uzanan bir tür uygulama 
zinciri halinde farklı zamanlarda kendini hissettirmektedir. 
Günümüzde sinsi dostluklar, politik ve ekonomik baskılar 
devam ederken, sıcak savaş yerini, soğuk savaş dediğimiz 
ülkeleri içeriden çökertmeyi hedefleyen, anarşi ve terörü giz-
lice destekleyen bir yönteme terk etmiştir. Bütün jeopolitik 
teorilerin hedef ve ilgi sahasında kalan Türkiye toprakları, 
üzerinde yaşamak için güçlü olmayı gerektirir. Bundan dola-
yı, Türkiye’nin en önemli hedefi, millî birlik ve bütünlüğü-
nü korumak ve ekonomik kalkınmasını devam ettirmektir.

Jeopolitik konumu nedeniyle her zaman 
küresel güçlerin hedef ve ilgi odağında olan 
Türkiye, büyük İslam düşünürü İbni Haldun’un 
Toplum” ve “Uygarlık” için şart koştuğu; yaşamı 
sürdürmek için gerekli maddelerin üretimi, 
toplumsal dayanışma ve dış tehditlere karşı 
savunmasını mutlaka güçlendirmelidir.

Çünkü toplumsal barışı ve dayanışmayı kökünden zedeleyen 
terör sorunu çözülemediği müddetçe, arzulanan kalkınma 
düzeyine erişmek mümkün değildir. Türkiye’nin insan gü-
cünün ve ekonomik kaynaklarının tüketilmesine yol açacak 
gereksiz bir iç mücadeleyle uğraştırılması, neo-emperyalist-
lerin zulmü altında inleyen mazlum milletlerin, son ümidi-
nin de kaybolması anlamına gelecektir. Türkiye’nin bekası, 
millî birlik ve bütünlüğü için gereken onurlu ve dik duruş, 
gereken her durum ve şartta gösterilmeli; millî menfaatleri-

mize zarar veren her şeye tereddütsüz tavır alınmalıdır. Tür-
kiye, toplumsal dayanışmayı sağlayıp, Jeopolitik, Jeokültürel 
ve Jeoekonomik özelliklerini sinerji oluşturacak bir şekilde 
kullanarak, yeniden oluşturacağı medeniyet kavramları ve 
değerleri ile milli gücünü taçlandırabilirse, merkez ülke ko-
numunu güçlendirir ve bölgesinde cazibe merkezi haline ge-
lerek mazlum milletlerin umudu olmaya devam eder. 

Dolayısıyla Türkiye’ye büyük ufukları 
göstermeye, çıtayı 
yükseltmeye yarayan 
hedefler hayal olarak 
görülmemelidir. 
Son salgın bir kez 
daha göstermiştir ki 
insanlığın son ümidi ve 
son kalesi Türkiye’dir.
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“TOPLUMSAL
 HAFIZA”

YAKIN TÜRKİYE TARİHİ KRONOLOJİSİ:

Bu çalışmamızda Osmanlı’dan Cumhuriyet’e ülkemizin yakın dönemine damgasını vurmuş siyasi ve toplumsal olayları: 
anlama, anlamlandırma adına kronolojik olarak ele almaya çalıştık.

18 Mart 1915: Büyük bir İtilaf donanması Çanakkale Boğazı’nı 
cebren geçmeye çalıştı, fakat beklemedikleri bir yenilgiye uğra-
dılar.
30 Ekim 1918: Birinci Dünya Savaşı’ndan müttefikleriyle yenik 
ayrılan Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında Mondros 
Ateşkes Antlaşması imzalandı. Mondros Osmanlı Devleti’ni fi-
ilen bitirmiş, işgallere dayanak olmuş, Mondros’a tepki olarak 
milli direniş örgütleri kurulmuştur.

“YA İSTİKLAL YA ÖLÜM”

19 Mayıs 1919: Mustafa Kemal Paşa Bandırma Vapuru ile Samsun’a 
çıkarak, Milli Mücadele’yi başlattı.
23 Nisan 1920: Türkiye Büyük Millet Meclisi Ankara’da açıldı. Adı 
konulmamış yeni bir devletin temelleri atıldı.
10 Ağustos 1920: İstanbul Hükümeti ile İtilaf Devletleri arasında 
Sevr Barış Antlaşması imzalanmış, fakat Türk milletinin gösterdiği 
tepki sonucu uygulanamamıştır. 
“Ağustos ayı Türk tarihi açısından çarpıcı dönüm noktalarıyla dolu-
dur. Bu dönüm noktaları kazanılan zaferlerdir.” 
30 Ağustos 1922: Saat 05.30’da Türk topçusunun ateşiyle Büyük 
Taarruz başladı. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa savaşı Afyon Ko-
catepe’den yönetti. Yunan ordusu tamamen sarılarak imha edildi. 

“Osmanlı İmparatorluğu 
gürültüyle ve aniden 

ortadan kalktı. Büyük 
imparatorluklar artlarında 

üç-beş yıllık değil, yüz 
yıllık sancı bırakır.”

(İlber Ortaylı)                                                                                                                                     
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1 Kasım 1922: TBMM çıkardığı yasa ile saltanatı kaldırdı. Altı 
asırlık Osmanlı Devleti resmen sona erdi.
24 Temmuz 1923: Lozan Barış Antlaşması imzalandı. Gazi 
Mustafa Kemal : “Bu antlaşma, Türk Milleti aleyhine, yüzyıl-
dan beri hazırlanmış ve Sevr Antlaşması’yla tamamlandığı zan-
nedilmiş bir büyük suikastın yıkılışını ifade eden bir belgedir.”
29 Ekim 1923: TBMM’de Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun bazı 
maddeleri değiştirilerek Türkiye Devleti’nin hükümet şeklinin 
“Cumhuriyet” olduğu kabul edildi. Mustafa Kemal yapılan 
seçimler sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanı 
oldu.
3 Mart 1924: Dolmabahçe Sarayı’nın kütüphanesinde İstanbul 
Valisi ve Ankara’dan gelen temsilciler heyeti, unvanı yalnızca 
halife olan Abdülmecit Efendi’ye TBMM’nin kararıyla bu göre-
vinin sona erdiğini ve kanun gereği hanedanın diğer üyeleriyle 
birlikte yurt dışına çıkarılacağını tebliğ ettiler.
7 Ekim 1941: Nuri Demirağ’ın İstanbul Yeşilköy’deki fabrika-
sında üretilen Türk yapımı ilk uçak, İstanbul’dan Sivas’ın Div-
riği ilçesine gidip geldi.
23 Şubat 1945: Türkiye Almanya’ya ve Japonya’ya kağıt üzerin-
de savaş ilan ederek müttefiklerin tarafında II. Dünya Savaşı’na 
girdi.
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“DEMOKRASİNİN İLK GÜNÜ, YETER! SÖZ MİLLETİN” 

14 Mayıs 1950: Demokrat Parti iktidara geldi. Adnan Menderes 
liderliğindeki Demokrat Parti seçimleri kazanarak CHP’nin 27 
yıllık tek parti iktidarına seçimler yoluyla son verdi.
16 Haziran 1950: Tek parti döneminde uygulamaya sokulan Arap-
ça ezan ve kamet okuma yasağı, Adnan Menderes Hükümeti 
tarafından kaldırıldı. Bu yasağın kaldırılması yasakçı zihniyete 
vurulan ilk darbe olmuştur.
17 Ekim 1950: BM’nin çağrısı üzerine ve NATO’ya girebilmek 
için Kuzey Kore’ye karşı, Güney Kore’nin yanında savaşmak 
üzere Kore’ye bir Türk Birliği gönderildi. Türkiye yaklaşık 6000 
askerle ABD’den sonra Kore’ye en fazla asker gönderen ülke oldu.
19 Şubat 1952: Türkiye’nin ABD önderliğindeki NATO’ya ka-
tılması resmen kabul edildi. “SSCB” tehdidi karşısında Türkiye 
kendisini güvenlik altına almış oldu. 

1960, 1971, 1980 ASKERİ DARBELER

27 Mayıs 1960: TSK ülke yönetimine el koydu. Halkın oylarıyla 
iktidara gelmiş bir hükümetin silah zoruyla düşürüldüğü bir dar-
be olan 27 Mayıs sadece DP iktidarını yıkıp yeni bir anayasayı 
yürürlüğe koymadı, Türk Silahlı Kuvvetleri’ni siyasete ve sivil 
yapıya müdahale eden bir yapıya dönüştürdü. Darbeden sonra 
DP üyeleri Yassıada’daki askeri mahkemelerde yargılandı. Özel-
likle demokratik usullerle iktidara gelen Başbakan Adnan Men-
deres’in idam edilmesi Türk demokrasi tarihinde kara bir leke 
olarak kalmaya devam etmektedir.
29 Ekim 1961: İlk Türk otomobili “Devrim” Cumhurbaşkanı Ce-
mal Gürsel’in katıldığı deneme sürüşünde benzinin az konulması 
sonucu yolda kaldı. Cumhurbaşkanı diğer 1 numaralı Devrim 
otomobili ile Anıtkabir’e gitti. Fakat ertesi gün çıkan gazeteler 
bundan hiç bahsetmedi. Manşetler söz birliği etmişçesine “Dev-
rim yolda kaldı” başlıklarıyla çıktı.
12 Mart 1971: Türkiye’de yaşanan kaos ortamından hükümeti 
sorumlu tutan TSK, tüm Türkiye’ye ilan edilen ve TBMM’ye 
verilen muhtırayla (uyarı) Başbakan Süleyman Demirel ve hükü-
metini  yürütme görevinden el çektirdi.

“AYŞE TATİLE ÇIKSIN”

20 Temmuz 1974: Kıbrıs Barış Harekâtı gerçekleştirildi. TSK’ya 
bağlı hava, deniz, ve kara birlikleri Kıbrıs’a indirme ve çıkarma 
yaptı. Harekâtın parolası “Ayşe tatile çıksın” idi.
12 Eylül 1980: Türk Silahlı Kuvvetleri askeri darbe gerçekleştirdi. 
Meclis kapatıldı, hükümet görevden alındı, ülkedeki tüm siyasi 
faaliyetler yasaklandı. Bazı siyasi parti liderleri askeri tesislerde 
gözetim altına alındı. Bunları sıkıyönetim mahkemelerinde alı-
nan idam kararları izledi. Türk demokrasisi  bir kez daha sekteye 
uğradı.

90’LAR..

26 Mayıs 1993: Bingöl- Elazığ karayolunu kesen PKK’lı katiller 
otobüslerden indirdikleri silahsız 33 askerimizi kurşuna dizdi. 
Eli kanlı örgütün ülkemiz içinde bu çaptaki ilk eylemiydi. Bunu 
aynı yıl Erzincan Başbağlar’da 33 sivil vatandaşımızın vahşice 
katledilmesi takip etti.

“28 ŞUBAT POST MODERN DARBESİ”

28 Şubat 1997: Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Süley-
man Demirel başkanlığında toplandı. 9 saat süren tarihi toplan-
tıdan sonra asker tarafından hükümete yönelik  laiklik vurgu-
sunun yapıldığı sert kararlar içeren bir bildiri yayınlandı. Türk 
siyaset tarihine 28 Şubat Kararları olarak geçen kararlar siyasette 
önemli değişikliklere neden oldu. Başbakan Necmettin Erbakan 
bu kararları imzalamadı. Daha sonra Erbakan istifa etmek zo-
runda bırakılmıştır.
23 Şubat 1998: İstanbul Üniversitesi rektörlüğü; sakallı, başörtü-
lü, ve kimliksiz öğrencilerin yerleşke ve binalara girişini yasakla-
dı. Aynı yıl içinde yurt genelinde türban ve sakal yasağı protes-
toları başladı.  
17 Ağustos 1999: Kocaeli Gölcük’te sabaha karşı saat 03.02’de 
7.4 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Yaklaşık 18 bin kişi 
hayatını kaybetti. Depremin Türkiye’nin en büyük sanayi bölge-
si Marmara’da meydana gelmesi ülkede büyük sıkıntılara neden 
olmuştur.
16 Şubat 1999: PKK Terör Örgütü elebaşı Abdullah Öcalan Ken-
ya’da yakalanarak Türkiye’ye getirildi. Terörist başı yargılanıp 
İmralı Cezaevi’ne kondu.
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2000’LER.. “TEK MİLLET TEK BAYRAK TEK VATAN 
TEK DEVLET”

3 Kasım 2002: Genel seçimlerde Ak Parti lideri Recep Tayyip 
Erdoğan, siyaset yasağı nedeniyle seçimlere katılamamış ama Ak 
Parti tek başına iktidara gelmiştir.
13 Temmuz 2006: Türkiye tarihinin en önemli bölgesel projesi 
olan ve “21.Yüzyılın İpek Yolu” olarak adlandırılan Bakü-Tif-
lis-Ceyhan (BTC) Ham Petrol Boru Hattı, Ceyhan’da düzenle-
nen görkemli törenle resmen açıldı. Artık, Hazar petrolü Avru-
pa’ya Rusya’yı atlayarak gönderilebilecekti. Boru hattı Türkiye 
için Avrasya seçeneğini ortaya çıkardı.
14 Mart 2008: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yal-
çınkaya, Laikliğe aykırı fiillerin odağı haline geldiği iddiasıyla 
iktidarda bulunan Ak Parti’nin kapatılması talebiyle Anayasa 
Mahkemesi’ne başvurdu. Seçimlerden yine Ak Parti çıkınca da 
bu kez geriye son çare kalmıştı: Parti kapatmak
27 Mayıs 2013: Gezi olayları (Taksim Gezi Parkı) başladı. Bu 
olayların başlamasında her ne kadar vatandaşların çevre duyar-
lılığı etkili olduysa da sonradan yaşanan gelişmelerle mevcut ik-
tidara karşıtlık özelliği kazanmıştır. İstanbul Taksim Gezi Par-
kı’nda başlayan olaylar birçok büyük ilde hükümete ve güvenlik 
güçlerine yönelik şiddet gösterilerine dönüşmüş, yağma olayları 
görülmüştür.
10 Ağustos 2014: Türkiye Cumhuriyeti tarihinde cumhurbaşka-
nının doğrudan halkoyuyla seçildiği ilk seçimdir. Recep Tayyip 
Erdoğan Türkiye’nin 12. cumhurbaşkanı ve halk oyuyla seçilmiş 
ilk Cumhurbaşkanı oldu.

“MİLLİ DİRENİŞ VE DEMOKRASİ ZAFERİ” 

15 Temmuz 2016: Türk Silahlı Kuvvetleri içine sızan Fetullahçı 
Terör Örgütü (FETÖ) üyesi asker elbisesi giymiş bir grup terörist, 
milletimizin ve devletimizin kendilerine emaneti olan silahları, 
asıl sahiplerine doğrultarak milli iradeyi gasp etmeye ve ülkemizi 
teslim almaya çalışmıştır. Başta TBMM olmak üzere birçok res-
mi kurum bombalanmış, askeri ve sivil tesislerimiz ağır ateş altına 
alınmıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısı üzerine sokaklara 
ve meydanlara inen milletimiz darbeci hainlere karşı tek vücut 
halinde kahramanca mücadele etmiş, şehitler vererek vatanına 
sahip çıkmıştır.

“BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ”

24 Ağustos 2016: Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye sınırını geçerek 
Fırat Kalkanı Operasyonu’nu başlattı. Operasyonun hedefinde 
terör örgütü DEAŞ vardı. Ancak bir başka hedef de Suriye’nin 
kuzeyinde terör koridoru oluşturmaya çalışan PKK’nın Suriye 
uzantısı PYD/YPG idi. 
20 Ocak 2018: Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Zeytin Dalı 
Harekâtı başlatıldı. Hedefte terör örgütü tarafından işgal edilen 
Afrin vardı. Amaç bölgeyi PKK-PYD-YPG ve DEAŞ’a ait terör 

unsurlarından arındırmaktı. Böylece bir kez daha sınır ötesi ope-
rasyona başlandı. 
 9 Ekim 2019: Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye’nin kuzeyinde PKK/
YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekâtı’nı 
başlattı. Hedefte; hudutlarımızın güvenliğini sağlamak, sınır-
larımızın güneyinde bir terör koridoru oluşturulmasını engelle-
mek, bölgedeki terör örgütleri ve teröristleri etkisiz hale getirmek, 
yerinden edilmiş Suriyelilerin evlerine ve topraklarına dönüşleri 
için uygun şartları sağlamak vardı.
27 Aralık 2019: Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobilinin tanı-
tımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla ger-
çekleştirildi. Cumhurbaşkanı tanıtım konuşmasında “Devrim 
otomobilinin önünü kesmeyi başardılar ama şimdi yaptığımız 
devrin otomobilinin önünü inşallah kesemeyecekler.”dedi.
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TÜRKİYE’DE MODERN 
TARİHÇİLİĞİN DOĞUŞU 
VE FUAD KÖPRÜLÜ
“Maziden mahrum milletler istikbale kuvvetle yürü-
yebilmek ve medeniyet âleminde kendilerine bir mevki 
tayin etmek için hiç yoktan bir mazi ihtiraına çalışır-
larken, bizim gibi çok zengin, şanlı bir maziye malik 
bir milletin mazisine karşı nihayetsiz bir ısrarla göz 
yumması ne büyük bir nankörlüktür.” 
(Fuad KÖPRÜLÜ)

Modern tarihçilik ya da çağdaş ve bilimsel tarihçilik; olay-
ları araştıran ve irdeleyen sosyal, siyasi, psikolojik, ekono-
mik kısaca her yönüyle ele alan, bilgi ve düşünce süzge-
cinden geçirip okuyucuya öyle sunan analitik ve sentezci 
tarihçilik anlayışıdır. Hiç şüphesiz bu tarih anlayışının ül-
kemizdeki en önemli temsilcisi Köprülüler ailesine mensup 
olması nedeniyle Köprülüzade Mehmed Fuad olarak da 
bilinen Fuad Köprülü’dür. Edebiyatçı, hukukçu, din araş-
tırmacısı, siyasetçi, sosyolog ve tarihçi kimliği ile çok yönlü 
bir kişilik sergiler Fuad Köprülü. 19. yüzyıl sonlarından 
itibaren Avrupa’da görülmeye başlayan Fransız Annales 
Mektebi’nin tarih anlayışı onunla birlikte Türkiye sınırla-
rından içeri girmiş ve Türk tarihçiliği yepyeni bir boyut 
kazanmıştır.  Çok genç bir yaşta yazmaya başlayan Köp-
rülü “Türk Edebiyatı Tarihinde Usul” adlı ilk makalesini 
daha 23 yaşındayken yazmış ve bu ilk eserinden itibaren 
Türk tarih yazımına farklı bir bakış açısı kazandırmaya 
başlamış, Avrupa ilim metodolojisini Türk tarihçiliğine ka-
zandırmış ve çalışmalarıyla sadece Türkiye’de değil Batı’da 
da takdir ve değer görmüştür. Batı’da zaten var olan derin 
tenkit ve farklı tarih yazımı anlayışının onda da oluşması-
nın, idadi yıllarında öğrendiği Fransızca ile yakından ilgisi 
vardır. Son derece hâkim olduğu Fransızca ile incelediği 
konu hakkında o zamana kadar yazılmış eserleri eleştirel 
bir gözle inceleme imkânına ek olarak bilimsel yaklaşımı, 
derin bilgisi, açık ve net izahatı sayesinde sadece Türk değil 
yabancı çevrelerce de takdir edilmiştir. Halil İnalcık’ın ifa-
desiyle “Batı, her türlü üstünlüğünün temeli olan silahın, 
bilimsel metodun şimdi bir Türk bilgini tarafından tam 
bir beceri ve egemenlikle kullanıldığını çok kez itiraf zo-

runda kalmıştır.”  Türk kültür tarihini farklı yönleriyle ele 
alıp ekonomi, sanat, hukuk, edebiyat dallarının kültürün ve 
toplumun ayrılmaz bir parçası olduğunu ortaya koyan Köp-
rülü, Türk Edebiyat Tarihi ve Türk Din Tarihinin kurucusu 
sayılır. Şüphesiz ki bu anlamda ilk büyük eseri “Türk Edebi-
yatında İlk Mutasavvıflar (İstanbul 1918)” kitabıdır. Köprülü 
birinci bölümünde Ahmet Yesevi’ye ikinci bölümünde Yunus 
Emre’ye yer verdiği eserini Ahmet Yesevi ile başlayan Orta 
Asya Türk tasavvufunun Anadolu’da Yunus Emre ile devam 
ettiği tezi üzerine kurmuştur. Köprülü bu eseriyle Yeseviliğin 
gerek Türk gerekse dünya bilim çevrelerinin gündemine gir-
mesini sağlamıştır. Köprülü’nün bir diğer çalışması ise Franz 
Babinger’in “Anadolu’da İslâmiyet: İslâm Tedkîkatının Yeni 
Yolları” isimli Almanca makalesini eleştirmek maksadıyla 
kaleme aldığı “Anadolu’da İslamiyet” adlı makalesidir. Köp-
rülü’ye göre Anadolu’nun dinî tarihinin “müstakil ve mücer-
red bir kül halinde tedkîki mümkün olmayıp, Suriye, Irak, 
Âzerbaycan, Horasan sahaları da buna ilhak edilmeli” idi. 
Yani Anadolu Türk ve İslam tarihini anlamak için bu coğ-
rafyalarda cereyan eden dini, mezhebi ve tasavvufi akımları 
da bilmek ve Anadolu İslam tarihini bu coğrafyalarla birlikte 
ele almak gerekir düşüncesiyle Babinger’in tezine karşı çık-
mış meselenin geniş bir bakış açısıyla incelenmesi gerektiğini 
savunmuştur. 

1923 yılında yayınladığı “Türkiye Tarihi” eserinde ise Türk-
lerin Müslüman olmadan önceki yaşantıları, kökenleri, siyasi 
faaliyetleri, dilleri, göçleri, inançları, musiki, yazı, edebiyat 
ve destanlarını konu almış; Türklerin İslamlaşması, İslam 
dünyasına hizmetleri, ilk Türk Müslüman devletleri konu-
larını işlemiştir. Türk tarihine sadece siyasi ve askeri gözle 
bakmamış toplumsal, kültürel ve dini konuları esas almış 
bir de bunları bilimsel ve modern bir tarzla ortaya koyarak 
dünyanın sayılı tarihçileri arasında olmayı hak ettiğini gös-
termiştir. 1934 yılında Fransa’da verdiği 3 konferansın ya-
yınından ibaret olan “Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu” adlı 
eseri de özellikle Batı’da yankı uyandırmıştır. Gibbons’un 
Osmanlı Devleti’nin kuruluşu ile ilgili ortaya attığı; dört yüz 
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çadır halkından mürekkeb göçebe veya 
yarı göçebe küçük bir aşiretten çıkmış 
veya Osmanlı’yı Türk ve Rumların karış-
masıyla oluşmuş yeni bir ırk gibi gösteren 
tezine karşı çıkarak Osmanlı’nın kuruluş 
ve gelişmesindeki etkenleri açıklamıştır. 
Meseleyi Selçukluların devamı gibi ele 
almanın gerektiğine inanan Köprülü 13. 
ve 14. yüzyıllardaki Anadolu’ya siyasi ve 
sosyal açıdan bakmış, Anadolu’nun et-
nik yapısını incelemiş ve uçlardaki hayatı 
birçok yönden inceleyerek konuyu derin 
tetkik metoduyla izah etmiştir. Öğrenci-
lerine verdiği ders notlarından derlenmiş 
olan “Türk Tarih-i Dinisi” adlı eserinde 
ise sadece dini tarihi değil aynı zamanda 
İslamiyet öncesi ve sonrasını da işlemiştir.

Sadece onlarca kitap yazmakla kalmayıp 
kimisi ince bir kitap ebadında yüzlerce de 
makale yazmıştır Fuad Köprülü. Onlar-
dan biri “Bizans Müesseselerinin Osman-
lı Müesseselerine Tesiri Hakkında Bazı 
Mülahazalar” başlıklı uzun makalesidir. 
Bu makalede Batılı tarihçilerin Osman-
lı kurumlarının Bizans kurumlarından 
etkilendiği konusundaki fikirlerine karşı 
çıkmış, Osmanlı müesseselerinin menşei 
hakkında da bilgi vermiştir. Bizdeki ta-
rihçilik anlayışını da zaman zaman eleş-
tirmekten geri durmamıştır. “Bizde Tarih 
Ve Müverrihler Hakkında” başlıklı maka-
lesinde Osmanlı tarihçiliğini tenkit ede-
rek, dünyada tarihçiliğin iyi bir seviyede 
ve ileriye doğru gitmekte olduğunu, bizde 
ise hala araştırılması gereken çok şey ol-
duğunu ancak bu araştırmayı yapacak ta-
rihçi olmadığını belirtmiştir. 1937 yılında 
Belleten dergisinde yayınlanan “Yıldırım 
Bayezid’in Esareti ve İntiharı Hakkın-
da” başlıklı makalesinde ise adından da 
anlaşılacağı gibi Yıldırım Bayezid’in Ti-
mur’a esir düştükten sonra demir kafese 
konduğu rivayetini değerlendiren Köp-
rülü, bulduğu kaynak ve araştırmalarla 
bu rivayetin doğruluğuna yer vermiştir. 
Yıldırım Bayezid’in intiharı konusunda 
ise birbirine zıt fikirleri değerlendirmiş, 
aynı durumdaki hükümdarların geleneği-
ni örneklendirerek esaret psikolojisinden 
yola çıkmış ve Yıldırım Bayezid’in intihar 
etmiş olabileceğine inanmak gerektiğini 

ifade etmiştir. 
Oldukça genç bir yaşta yazmaya başlayan 
Fuad Köprülü Türk tarihinin hemen her 
alanıyla ilgilenmiş, edebiyat tarihi, hu-
kuk tarihi, dinler tarihi, siyaset tarihi, 
ekonomi tarihi sahalarında yüzlerce eser 
vermiş, Türk edebiyatını, tarihini, dilini 
ve folkloru ile Türk milletinin kültür ve 
maddi tarihi ile ilgili diğer meselelerini 
derinden incelemiştir. Sahip olduğu mü-
kemmel sentez ve sezgi kabiliyeti ve bu 
kabiliyeti kullanmadaki mahareti sayesin-
de araştırmalarına kattığı derinlik eserle-
rini ölümsüz ve modası geçmez kılmıştır. 
Onu farklı kılan, ortaya attığı bir konuyu 
savunurken ya da karşı çıktığı bir fikri 
çürütürken sağlam temellere, kaynaklara 
dayandırması, yanlışsa nedenleri sıralayıp 
tenkitlerini bunlara göre yapması, prob-
lemleri ve konunun ele alınması sırasında 
nelerin bilinmesi gerektiğini ortaya koy-
masıdır.
Onlarca kitap, yüzlerce makale, tanıtım 
yazısı, çeviri, eleştiri yazıları, ansiklopedi 
maddeleri ile birlikte yaklaşık 1500 ese-
riyle, yayınladığı dergilerle, Abdülbaki 
GÖLPINARLI, Osman TURAN, Halil 
İNALCIK gibi yetiştirdiği öğrencilerle 
dönemindeki ve kendinden sonraki tarih-
çilerimize bir okul ‘Köprülü Mektebi’ni’ 
bırakmış çok büyük bir bilim adamıdır 
Fuad Köprülü. Bu büyük âlimi birkaç sa-
tırla anlatmak mümkün değildir. Sadece 
tarih alanında değil edebiyat, hukuk, din, 
sosyoloji, ekonomi, siyaset alanlarında da 
pek çok eser veren Köprülü tam bir bilgi 
deryasıdır. Katıldığı toplantı ve kongre-
lerde yaptığı konuşmalar, verdiği eserler 
ve diğer çalışmalarla Türk tarihçiliğinin 
dünya tarihçiliği içinde hatırı sayılır bir 
yer edinmesini de sağlamıştır. Birçok ko-
nuda özellikle Türk ve İslam Tarihi ala-
nında doğru bilinen yanlışlara işaret edip 
sağlam kaynaklarla doğruları ortaya koy-
muştur. Türk tarihinin yetiştirdiği en bü-
yük bilim adamlarından biri ve ülkemizde 
çağdaş ve bilimsel tarihçilik anlayışının 
kurucusu olan Fuad Köprülü unutulma-
ması gereken bir değer, günümüzün ve ge-
leceğin tarihçilerinin izlemesi gereken yol, 
birçok alanda kendini yetiştirmiş müstes-
na bir âlimdir.
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ANADOLU’DA ZOR 
ZAMANLAR: 
HAÇLI VE MOĞOL 
İSTİLALARI DÖNEMİ

Tarih boyunca Anadolu pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bu-
nun nedenleri arasında Anadolu’nun verimli bir araziye sahip olması, 
iklim koşullarının elverişli olması ve jeopolitik önemi gibi etmenler sayı-
labilir. Türk tarihi içerisinde de Anadolu önemli bir yere sahiptir. Selçuk-
lular Orta Asya bölgelerinde Gazneli baskısına uğrayınca yeni bir yaşam 
alanı arayışına girmişler ve bunun için Anadolu’yu seçmişlerdir. 
1048 yılında yapılan Pasinler (Hasan-Kale) savaşıyla Anadolu’ya ilk Türk 
akınları başlamıştır. Selçuklu kuvvetlerinin Bizans ordusuna karşı aldık-
ları galibiyet Anadolu’daki Türk mukavemetini güçlendirmiştir ancak 
Türk boyları ilk Anadolu yerleşimleri için biraz daha beklemek zorunda 
kalacaklardır. Anadolu’nun Türk boylarının yerleşimine açılması 1071 
yılında yapılan Malazgirt Savaşı ile olmuştur. Büyük Selçuklu hüküm-
darı Alparslan ile Bizans İmparatoru IV. Romen Diyojen arasında 26 
Ağustos 1071’de Malazgirt Ovası’nda çetin bir mücadele gerçekleşmiştir. 
Bu savaş Selçuklu Devleti’nin galibiyetiyle sona ermiştir. Anadolu’ya asıl 
yerleşmeler bu savaş neticesinde gerçekleşmiştir. Böylece sayıca kalabalık 
olan Türkmenler Anadolu’da kesin olarak Bizans sınırındaki uç bölgele-
re yerleşiyorlardı. Konar-göçer yaşayan Türkler hayvancılık etkinliğini 
sürdürebilecek gerekli fiziki ve iklim şartlarını Anadolu’da bulmuş oldu. 
Zaman zaman iskân politikası ile gönderilen Türkmen (Oğuz) birlik-
leri sınır bölgelerine yerleştirilerek güvenlik sağlanmış oldu. Bu sayede 
Anadolu’da imar çalışmaları başladı. Türkleşme ve İslamlaşma zaman 
içerisinde hızlandı. 
Malazgirt Savaşı sonrası Anadolu adeta Türk boylarınca ele geçirilmiş 
müteakiben yeni beylikler kurulmuştur. İlk dönem beylikler ile birlik-
te aynı zamanda İznik merkezli Anadolu Selçuklu Devleti kurulmuştur. 
Yeni kurulan Anadolu Selçuklu Devleti’nin ilk zamanları biraz sancılı 
geçmiş, maalesef Haçlı Seferleri tam da bu dönemde başlamıştır. Anado-
lu’ya yerleşmek isteyen Selçuklu Türkleri bu zamanlarda birçok sıkıntıya 
göğüs germek zorunda kalmışlardır. Kuruluş yılından itibaren çöküş za-
manına kadar Anadolu Selçuklu birçok kez Haçlı ve Moğol ordularıyla 
savaşmak zorunda kalmıştır. Hıristiyan Avrupa’nın Kudüs’ü ve zulüm 
gördüklerine inandıkları Doğu Hıristiyanlarını Müslüman âleminin hâ-
kimi durumunda olan Türklerin elinden kurtarmak amacıyla başlattık-
ları askerî harekâtlara “Haçlı Seferleri” ismi ise çok sonradan verilmiştir. 

Ayşenur HANPA
11-C

1096 yılında başlayan Haçlı Se-
ferleri, 1291 yılında doğudaki son 
Haçlı Kalesi Akka’nın düşmesiyle 
son bulmuştur. Haçlı Seferlerinin 
asıl amaçlarının ne olduğu ise gü-
nümüzde hâlâ tartışma konusudur. 
Sık aralıklarla gerçekleşen Haçlı 
Seferleri, Türklerin Anadolu’ya 
yerleşme süresini yavaşlattığı gibi 
çok sayıda insanın da ölümüne se-
bep olmuştur. Genel olarak Haçlı 
Seferleri Türklerin İskân politika-
sını etkilemiştir. İlk Haçlı Seferi, 
Malazgirt Savaşı’nda mağlup ol-
muş olan Bizans ordularının Türk-
lere karşı Papa’dan yardım istemesi 
sonucunda oluşan Haçlı ordula-
rının 1097 yılının ilkbahar ayın-
da Anadolu’ya gelmesiyle başlar. 
Türkiye Selçuklu Devleti bu sa-
vaşa tamamen hazırlıksız biçimde 
girdiğinden dolayı kaybetmiştir. 
Başkenti İznik’i Haçlılar sayesinde 
güçlenen Bizans İmparatorluğu’na 
vermek zorunda kalmıştır. Bu Se-
fer nedeniyle Türkiye Selçuklu 
Devleti büyük zarara uğramıştır. 
Batı Anadolu’daki hâkim olduğu 
yerleri büyük ölçüde kaybetmiş ve 
Orta Anadolu’ya gerilemek duru-
munda kalmıştır. Haçlı Seferleri 
esnasında Türkiye Selçuklu Devle-
ti’nin başında I. Kılıçarslan vardı. 
İlk üç Haçlı Seferinin gerçekleştiği 
zamanda Türkiye Selçuklu Devleti 
bu seferlerle meşgul olduğundan 
dolayı pek fazla gelişim göstereme-
miştir. Bu seferler sonucunda deği-
şik bölgelerde birçok kontluk ku-
rulmuştur. Zaman içerisinde Haçlı 

Seferleri amaçlarından sapmıştır.  
Anadolu Selçuklu Devleti’nin çö-
küş sürecine girmesinde birçok 
farklı neden sayabiliriz. Ama bun-
ların içerisinde en önemlisi Köse-
dağ Savaşı’nda (1243) Moğollar 
karşısında yaşadığı mağlubiyettir 
denilebilir. Bu savaştan sonra Ana-
dolu Selçuklu bir daha toparlana-
mamıştır. Beyliklerin bağımsız 
olup Moğolların hâkimiyetinde 
yaşam mücadelesi vermeleri, mali 
sıkıntılar ve isyanlar Anadolu’nun 
içinde bulunduğu bu durumun ne 
kadar güçlük teşkil ettiğini anlat-
maktadır. Kösedağ Savaşı’ndan 
sonra Selçuklular artık Moğol 
denetimindeydi. Devlet resmen 
bağımlı bir durumdaydı. 1303’e 
kadar süren bu dönemde Selçuklu 
Devleti’nin sadece adını yaşatabi-
lecek bir güçte olduğu yönetimin 
dahi Moğolların eline geçtiği bi-
linmektedir. Bu dönem Anado-
lu’da yeni beylikler kurulmuş ön-
ceden beri var olan beylikler ise 
güçlerine güç katmışlardır. Tarihte 
bu zamanlar “İkinci Beylikler Dö-
nemi”  adıyla anılmaktadır. İkinci 
Beylikler birbirlerinden bağımsız 
hareket etmiş olsalar da Anado-
lu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşma-
sı açısından büyük önem taşıyan 
faaliyetlerde bulunmuşlardır.  Bu 
zamandan sonra Anadolu’daki 
Moğol hâkimiyeti büyük ölçüde 
sona ermiştir.
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TÜRK TARİHİNE 
YÖN VEREN TÜRK 
DEVLETLERİ VE 
BEYLİKLERİ
Zeynep Şule KILIÇARSLAN
11-C

İTİL(VOLGA) BULGAR DEVLETİ
Bir kısım araştırmacılar İtil Bulgar Hanlığı’nın ilk Müslüman-Türk dev-
leti olduğunu düşünür. Bulgarların Türk asıllı olduğu ise son araştırma-
larla kesinlik kazanmıştır. Büyük Bulgarya Devleti’nin parçalanması ile 
Otuz-Oğurlar kuzeye doğru Orta İtil, yani İtil(Volga) ve Kama (Çolman) 
nehirlerinin birleştiği sahaya çekildi. İtil Bulgarları burada yerli halkı 
kendi idaresi altına alarak bir devlet kurdu.
Bulgarlar X. yüzyılın başında göçebe hayattan yerleşik hayata geçmiş-
lerdir. Ziraata elverişli toprakları ekmişler ve usta çiftçiler olduklarını 
ispatlamışlardı. Ayrıca yaşadıkları bölge kuzey bölgelerini Orta Asya’ya 
bağlayan büyük kervan yolları üzerindeydi. Bu da İtil Bulgarlarının şe-
hirler kurarak büyük ölçüde ticaretle uğraşmalarına imkan sağlamıştı.
Bulgar tüccarlarının Hazar ülkesinde, Harezm’de ve Samani ülkesinde 
İslam tüccarlarıyla temasları, Harezmlilerin de onların ülkesine gitmeleri 
neticesiyle İslam dini ve kültürü yayılmaya başlamıştı. Nihayet Şelkey 
oğlu İlteber Almış’ın İslam dinini benimsemesiyle İtil Bulgarları İslami-
yet’i devlet dini olarak kabul etmişti.
Bulgarlar Hazar Hakanlığı yıkıldıktan sonra bağımsız bir hanlık olmuş-
tu. Daha sonra Bulgarlar ve Ruslar arasında münasebetler gelişti ve bu 
münasebet 1006’da bir ticaret anlaşmasıyla neticelendi. Nitekim Rus-
lar’dan Vsevolod yayılma siyaseti izlemeye başladı ve Volga Bulgarlarının 
büyük şehrine yürüdü. Bu siyaset sonucu Bulgarlar ve Ruslar arasında 
meydana gelen savaşlar Moğolların ortaya çıkışına kadar devam etti. Mo-
ğollar Ruslara karşı kazandıkları zaferden sonra doğuya dönerken Bulgar-
ların tuzağına düşüp büyük kayıplar verdiler. Bu olay İtil Bulgarları’nın 
yıkılışına sebep oldu. Çünkü bu olayın intikamını almak isteyen Batu 
Han Bulgarlara saldırdı ve Bulgar ülkesini tahrip etti. Zaman zaman Al-
tın Orda Hanlığı’na kafa tutan Bulgarlar, Timur tarafından da cezalan-
dırıldı. Timur’un Altın Orda’ya yaptığı sefer esnasında da Bulgar ülkesi 
tahrip edildi. Batu Han tarafından gördüğü zararlardan sonra toparlana-
mayan Bulgarlar 1399’dan sonra dağıldı.

Nihayet Şelkey 
oğlu İlteber 

Almış’ın 
İslam dinini 

benimsemesiyle 
İtil Bulgarları 

İslamiyet’i devlet 
dini olarak kabul 

etmişti.

ÇOBANOĞULLARI
Çobanoğulları Beyliği, Kastamonu’da 
Türkiye Selçukluları’nın uç beyliği 
olarak, Oğuzlar’ın Kayı Boyu’na men-
sup Hüsameddin Çoban tarafından 
kurulmuştur. Bu beyliğin başlangıç 
tarihinin II. Kılıçarslan zamanında ol-
duğu ileri sürülmektedir. Hüsameddin 
Çoban, Sultan I. İzzeddin Keykavus’un 
saltanatı sırasında, Bizans’a karşı yapı-
lan akınları yönetmiştir. Moğolların 
Kıpçak ilini işgal etmeleriyle durum-
dan faydalanan Rumlar, Kırım sahi-
linde bir ticaret şehri olan Sağduk’u 
kontrol altına almışlardı. Bunun üzeri-
ne Sultan Alâeddin Keykubat, Kırım’a 
bir sefer tertipledi ve seferin başına Hü-
sameddin Çoban Bey’i tayin etti. Hü-
sameddin Çoban bu deniz aşırı seferde 
büyük bir başarı elde etti ve Sagduk’u 
zapt etmekle kalmayıp, Kıpçak Ha-
nı’nın ve Rus hükümdarının itaatini 
sağladı.
Sonraları Çoban’ın yerine oğlu Alp-yü-
rek (yürük) geçti. Alp-yürek hakkın-
da da pek bir bilgi mevcut değildir. 
Alp-yürek’ten sonra oğlu Muzaffered-
din Yavlak Arslan beyliğin başına geçti. 
Yavlak Arslan, Türkiye Selçukluları’na 
ve İlhanlılara tabii idi. Fakat Selçuk-

luların taht mücadelelerine karıştı ve 
II. Mes’ud’u destekledi. Öte yandan 
Rükneddin Kılıç Arslan da kardeşi 
II. Mes’ud’a karşı ayaklandı. Yavlak 
Arslan bu sırada Rükneddin Kılıç Ars-
lan’ın tarafını tuttu. Bu sırada yapılan 
savaşlar sırasında Yavlak Arslan öldü.
Yavlak Arslan’ın yerine oğlu Mahmud 
Bey geçti. Onun zamanında Bizans’a 
akınlar yapılmış ve bunları kardeşi 
Ali yönetmişti. Nihayet Candaroğlu 
Süleyman Paşa bir baskınla Kastamo-
nu’ya hâkim oldu ve Çobanoğulları 
Beyliği’ne son verdi. Çobanoğulları 
devrinde Kastamonu’da ilim ve imar 
faaliyetleri çok ilerlemişti. Meşhur 
bilgin Kutbeddin Şirazi “İhtiyarat 
el-Muzafferi” adlı heyete dair eserleri-
ni Yavlak Arslan’a ithaf etmişti. Çoba-
noğulları beyleri adına yazılmış başka 
kitaplar da mevcuttur. İmar faaliyetleri 
içinde ise en göze çarpanı ise, Taşköp-
rü’deki Muzaffereddin Yavlak Arslan 
medresesi ve külliyesidir.

KARAHANLILAR
Karahanlılar tabiri doğu ve batı Tür-
kistan’da hüküm sürmüş olan ilk İsla-
mi Türk sülalesine Avrupalı oryanta-
listler tarafından kendi unvanlarındaki 

-kara- “kuvvetli” kelimesinin çok sık 
geçmesinden dolayı verilen bir isimdir. 
840’da Uygur Devleti’nin Kırgızlar ta-
rafından yıkılması üzerine Karluk Yab-
gusu kendisini bozkırların hâkiminin 
kanuni halefi ilan ederek Karahanlılar 
Devleti’ni kurdu. Bu devlet kavimleri 
yarı-yarı bölen Altay sistemine uygun 
olarak iki kağan idaresinde, doğu ve 
batı olmak üzere iki idari kısma ayrıl-
dı. Bu kısımları yöneten hükümdarlar 
aynı hanedanın üyeleriydi. Devletin 
her iki kısmında “İl” deyimi ile ifade 
edilen müstakil vilayetler ise hanedana 
mensup şehzade ve askeri valilerin ida-
resine veriliyordu. 
Tespit edilebilen ilk kağan Bilge Kül 
Kadir Han, Samaniler ile mücadele et-
mişti. Daha sonraları Bilge Kül Kadir 
Han’ın yeğeni Satuk Buğra İslam’ın ka-
bulüne sebep oldu ve devletin kaderini 
değiştirdi. Satuk Buğra, amcasına karşı 
taht mücadelesini kazandıktan sonra 
devleti için İslamiyet’i resmen kabul et-
ti. Satuk Buğra’nın oğlu Musa, devletin 
doğu kolunu ortadan kaldırmış ve böy-
lece tüm Karahanlı Devleti’ni İslamlaş-
tırmaya muvaffak olmuştu.
Doğu Karahanlıların son mümessili 
Ebu’l-Feth Muhammed b. Yusuf Kaş-
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gar’a dönerken çıkan bir isyan sonucu öldü ve Doğu Kara-
hanlılar bütünüyle sona erdi. Devletin batı kolu ise, son halef 
Osman’ın eline esir düştüğü Harezmli Muhammed tarafın-
dan öldürülmesiyle son buldu.
Karahanlılar devrinde Türkler arasında geniş bir ilim ve 
kültür faaliyeti mevcuttu. Bu devletin hâkim olduğu bölge-
ler eski kültür sahaları içinde bulunuyordu. Batı Karahan-
lılar İran-İslam kültürünün, Doğu Karahanlılar ise Çin ve 
Uygur kültürünün tesiri altındaydı. Doğu Karahanlıların 
hâkimiyeti altındaki bölgelerde Türk kültürünün bir Kara-
hanlı devri oluşturulmuş, Türkçe edebi bir dil olmuş ve ilk 
defa bir Türk-İslam edebiyatı meydana gelmiştir. Yusuf Has 
Hacip’in “Kutadgu Bilig” kitabı o zamandan kalan başlıca 
bir eserdir. Kaşgarlı Mahmud’un “Kitabü Divanü Lügat it-
Türk” eseri Bağdat’ta yazılmış olmasına rağmen muhteme-
len bu kültür çevresinin bir ürünüdür. Yine Türkçe Uygur 
harfleri ile yazılan bir eser de Ahmed b. Mahmud Yükneki 
tarafından yazılan “Atabetü’l Haka’ik”dir. Yesevilik tarika-
tının kurucusu Ahmed Yesevi de Karahanlıların hakimiyeti 
altında yaşamıştı. Karahanlılar devrinde kufi yazı sanatı da 
hızlı bir gelişme göstermiş ve Kur’an tercümeleri yapılmıştı. 
Karahanlılar devri imar faaliyetleri bakımından da parlak 
geçmiş, pek çok saraylar, camiler, medreseler, ribatlar ve 
köprüler inşa edilmişti. Karahanlı Türklerinin mimariye 
getirdiği en önemli yeniliklerden birisi de abidevi minare-
ler olmuştur. Netice olarak, Karahanlı hükümdarları İslami 
inancı yaymak için mücadele vermişlerdi. Ayrıca İslami un-
surları kendi geleneklerine adapte ederek Türk-İslam kültü-
rünü ve medeniyetinin temsilcileri olmuşlardı.

SARUHANOĞULLARI
Batı Anadolu’da merkezi Manisa olmak üzere kurulmuş 
bir Türk beyliğidir. Bu beyliğin kurucusu Saruhan Bey’dir. 
Saruhan önceleri Germiyanoğulları’na bağlı bir uç beyi idi. 
1313 yılında Manisa’yı fethetti. Daha sonra hâkimiyeti al-
tındaki toprakların hududundaki denize doğru genişleyerek 
kendi adıyla anılan beyliği kurdu. Saruhan Bey bir donanma 
inşa ederek Ege Denizi’ndeki kıyı ve gemileri vurmaya baş-
ladı. Bu sıralarda beyliğin sınırları batıda İzmir Körfezi’ne, 
doğuda Alaşehir’in batısına, kuzeyde Bergama’ya, güneyde 
ise Nif, Turgutlu ve Kemaliye’ye kadar uzanmaktaydı. Saru-
han Bey, sahip olduğu donanma ile Ege Denizi’ndeki adalara 
ve Balkanlar’a da seferler yaptı. Saruhan Bey’in vefatından 
sonra yerine oğlu Fahreddin İlyas Bey geçti. İlyas Bey Foça’yı 
denizden kuşattı. 
Bundan sonra Saruhanoğulları Beyliği’nin başında İlyas 
Bey’in oğlu Muzaffereddin İshak Bey’i görüyoruz. İshak 
Bey Osmanlılar ile dostane münasebetlerde bulundu. Koso-
va savaşında yardımcı kuvvetler gönderdi ve 1390’da öldü. 
Yerine oğlu Hızır Şah geçti. Osmanlılar Manisa’yı 1390’da 

alınca burayı Karesi ile birleştirerek şehzade sancağı yaptılar 
ve Emir Süleyman’ı tayin ettiler. Fetret Devri’nde Hızır Şah 
Emir Süleyman’ın tarafını tuttu. Fakat Mehmed Çelebi on-
ları yendi ve süratle Manisa üzerine yürüyerek Hızır Şah’ı 
yakalayarak öldürttü. Böylece Saruhanoğulları toprakları 
Osmanlı hâkimiyetine girdi. 
Saruhanoğulları hüküm sürdükleri topraklar üzerinde bir-
çok imar faaliyetinde bulundular. Camiler, medreseler, köp-
rüler, vs. yaptırdılar ve vakıflar meydana getirdiler. Saru-
hanoğulları’nın sahip oldukları donanma sebebiyle iktisadi 
durumları da gelişmişti.

GERMİYANOĞULLARI
Kütahya ve çevresinde hüküm sürmüş bir Türk beyliğidir. 
Germiyan aşiretini ilk defa Malatya ve çevresinde görmek-
teyiz. Daha sonralarında ise Germiyanoğulları Kütahya ve 
Denizli bölgesinde görülmektedir. Alişir oğlu Hüsameddin’e 
mensup Germiyanoğulları III. Gıyaseddin Keyhüsrev’e mu-
vaffak olmuşlardı. Bu beyliğin asıl kurucusu Kerimeddin Ali 
Şir’in oğlu I. Yakub’dur. O, Ankara ve civarında Selçuklu 
Devleti’nin emiri idi. Kurduğu beyliğin merkezi Kütahya’ydı. 
Germiyanoğulları Anadolu beyliklerinin en kuvvetlilerin-
den birisi oldu. 
I. Yakub’un ölümünün ardından yerine oğlu Mehmed Bey 
geçti. Mehmed Bey Simav Gölü ve çevresini zapt etmişti. 
Ölümünün ardından oğlu Süleymanşah, Germiyanoğulla-
rı’nın başına geçmiştir. Süleymanşah, Karamanoğulları’nın 
baskısından dolayı Osmanlı ile anlaşmak istedi ve kızını I. 
Murad’ın oğlu Bayezid ile evlendirmeyi ve çeyiz olarak da 
Kütahya, Simav, Eğrigöz ve Tavşanlı’yı Osmanlılara bırak-
mayı teklif etti. Onun bu teklifi kabul edildi. 
Süleymanşah’ın ardından yerine oğlu II. Yakub geçti. Ya-
kub, Osmanlılara bırakılan yerleri geri almak istedi ve bu-
nun üzerine Bayezid onu yakalayıp hapsetti ve Germiyano-
ğulları topraklarını ülkesine kattı. Yakub Bey 1399’da esir 
tutulduğu yerden kaçarak, Timur’un yanına geldi. Timur 
ona ülkesini iade etti ve Yakub Bey’de Timur’un hâkimiye-
tini tanıdı. Osmanlı’daki taht mücadeleleri esnasında yeğe-
ni Mehmed Çelebi’nin tarafını tuttu. Mehmed Bey yaptığı 
seferler sırasında onu ikinci defa ülkesini terke zorladı. Os-
manlıların Karamanoğulları’nı yenmesi üzerine Yakub, tek-
rardan beyliğinin başına geçti. Sonraları II. Yakub Edirne’ye 
giderek II. Murad ile görüşmüş ve erkek evladı olmadığı için 
memleketini sultana bıraktığını söylemiştir. O yılın sonun-
da ölmüş ve böylelikle Germiyanoğulları Beyliği tamamen 
Osmanlı idaresi altına girmişti. Germiyanoğulları sarayı bi-
lim adamlarının ve şairlerin yüksek himayeye nail olduğu 
bir yerdi. Germiyanoğulları kültür bakımından üst seviye-
deydi ve iktisadi hayatları da çok gelişmişti.

Belki bir arkadaşın, belki eşin, belki komşun 
belki “kardeşin” Muhacirler.
Aslına bakacak olursak bu ilk değil. Yüzyıllar 
boyunca hep göç aldık milletçe. Hep el uzattık 
yardıma muhtaç kişiye. Bu bazen soydaşımız 
oldu bazen dindaşımız. Bazen de din, dil, ırk 
gözetmeksizin zulüm gören her kimse.
Buna birkaç örnek verelim mesela;
biraz geriye gidiyoruz, 15. yüzyıl sonları.
İspanya’daki İslam devletini yıkan zalim kral 
ve kraliçe halka zulmediyor. Kendi dininden 
olmayan kimseye yer yok onlar için. Dinini 
yaşamanın en büyük suç olduğu, insanların 
canlarından bile emin olmadığı zamanda bir 
hilal parıldıyor adeta. Zulüm gören her kim-
seye ayrım yapmadan sahip çıkan, kol kanat 
geren bir devlet çıkıyor, Osmanlı Devleti. O 
zamanlar din kardeşlerimize de yuva açtık, 
ilerde başımıza bela olabileceğini bildiğimiz 
Yahudilere de. Yahudilerin durumu ortadayken 
onlara yuva açan Osmanlı’yı kınayabiliriz bel-
ki. Bu içimizdeki Müslümanlık şuurunu hiçe 
saydığımız fütursuzca bir hareket olur sadece.
Tarihin tozlu sayfalarında gezimize devam 
ederken biraz daha ilerliyoruz bu sefer, 19. 
yüzyıl.
Büyük Türk devletinin en buhranlı vakitleri-
nin başlangıcındayız. Heybetiyle dünyaya nam 
salan bir devlet yok artık. Onun yerine yedi 
düvelin birleşip üstüne geldiği, her husumette 
bir uzvunu kaybeden; batılı tabirle “Hasta 
adam” var. Dört bir yandan saldırıya uğrarken 
bir yandan da mazlum halkını kurtarmaya 
çalışıyor. Kırım’ın acı kaybıyla başlıyor büyük 
göç dalgaları, herkes akın akın hala Devlet-i 
Aliyye’nin ayakta kalan topraklarına göç et-
meye çalışıyor. Tabi büyük çoğunluk Devlet’in 
merkezine, Anadolu’ya ve Payitaht’a. Yaklaşık 
150 yıl sürüyor kaybedilen topraklardan gelen 
göçler. Gelenler hiç yabancı değil bu sefer, 

Türk ve Müslüman kardeşlerimiz. Hepsinin 
tek bir gayesi var; Mazlumların sığınağına, 
adaletin kılıcına ulaşmak.
Devam ediyoruz. Bu sefer çok yakın bir tarih 
2011.
Yıllardır beklenen, kirli eller tarafından her bir 
planı ilmek ilmek örülmüş iç savaş nihayet(!) 
çıkıyor. Bazılarının çıkarları uğruna yangın 
yerine çevrilen onca toprak, hayatını kaybe-
den mazlum onca can. “Onlar”, onlar bizim 
kardeşlerimiz, kadim komşularımız. Onlar 
savaşın sebebi değil sonuçları.  Bütün devlete 
savaş hâkim. Her yerde akan onca masum kan 
ve geride kalan gözyaşları. Gözler yine aynı 
yere dönüyor. Mazlumun sığınağına, zalimin 
düşmanına, Hakk’ın kılıcına, Türkiye’ye. 
Bu yüzyılın en büyük göç dalgası. Daha öne 
eşi benzeri görülmüş değil. Kişiler değişse de 
sorunlar değişmiyor Mazlumun adı değişse de 
hedef hiç değişmiyor. Herkes kendi devletin-
den yediği tokadın acısıyla can çekişerek geli-
yor bir umut bulmak için. Onları kimse kabul 
etmiyor zaten buna kendi soydaşları ve medeni 
dedikleri Avrupa da dâhil. Ama “Baba” yine 
babalığını yapıyor evlatlarını kimseye yedirmi-
yor. Milyonlara sahip çıkıyor bu sefer Türkiye.
Bütün bu anlattıklarımızı bir noktaya bağla-
mak gerekirse, biz yüzyıllardır göç alıyoruz. 
Bu ne ilk ne de son olacak. Hepsinin sebebi ise 
aynı; İslam’ın son kalesi, mazlumun umudu, 
Nizam-ı Âlemin tesis edicileri bizler. Dün-
ya’nın neresinde bir mazlum var ise o da biliyor 
ki sığınabileceği tek yer Türkiye’dir. Çünkü 
bizler Nizam-ı Âlem için adaletten sapmayan-
larız. Bize gelen, sığınan her kardeşimizi Allah 
için koruduk kolladık. Türkiye İslam’ın son 
kalesidir ve bunun büyük sorumluluğu da kar-
deşine sahip çıkmaktır. Bu ezelde de böyleydi 
ebede kadar da böyle olacak.

MUHACİRLERİN SIĞINAĞI: 
TÜRKİYE

Y
us

u
f  

En
es

 G
Ü

Ç
LÜ

10
-E



Â
sı
m

H
a

zi
ra

n
 2

0
2

0

38

Herkesin bildiği üzere Türkiye, dünyadaki en 
merhametli ülkelerin başında gelir. Filistinli-
nin, Suriyelinin, Doğu Türkistanlının, Afrika-
lının sığındığı, kendini güvenceye aldığı sıcak 
bir yuva, bir yardım elidir Türkiye.
Hep duymuşuzdur ama pek araştırıp da bilgi 
sahibi olmamışızdır “TİKA” hakkında. Bazı-
ları “Türkiye İstatistik Kurumu” derken, “A” 
harfine bir kılıf uyduramaz ve yetim bırakır 
oracıkta. Aslında “TİKA”nın açılımı “Türk İş-
birliği ve Koordinasyon Ajansı” dır. Anlaşıldığı 
üzere, Türk Cumhuriyetleri üzerinde etkili olan 
bir kurumdur “TİKA”. Daha evvelinde Baş-
bakanlığa bağlı olan TİKA, daha sonrasında 
Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devredilmiştir. 
“Peki, bu kurum ne zaman kuruldu?” derseniz, 
“1992’de kuruldu” derim.
Evet, TİKA 1992 yılında kuruldu. SSCB yeni 
dağılmış, Orta Asya diye adlandırdığımız “Tür-
kistan”la beraber “Kafkasya” bölgesi de sonun-
da rahat bir nefes almış, herkes kendi devletini 
kurmuştur o devirde. Kazakistan, Kırgızistan, 
Türkmenistan, Özbekistan, Azerbaycan devlet-
leri peyda olmuştur yeni haritalarda. Aslına ba-
karak konuşursak: Her ne kadar bu devletlerin 
isimleri farklı farklı anılsa da; kültürleri, gele-
nekleri, dilleri, yaşayışları birdir. İşte TİKA bu 
zamanda ortaya çıkmış, Türkî Cumhuriyetlere 
hem ekonomik hem de kültürel destek vermek 
için faaliyetler göstermiştir. Şunu da belirtmek 
gerekir ki; TİKA yalnızca Türkistan bölgesin-
deki Türklere değil, Balkan coğrafyasında yaşa-
yan Müslümanlara da yardımlarda bulunuyor. 
Bosna-Hersek, Moldova, Makedonya, Macaris-
tan, Arnavutluk gibi ülkelerde büyük makam-
larca saygıyla karşılanıyor ve hükümetçe destek-
lerde bulunuluyor.
Başlığımızın adı “TÜRKİYE’NİN DIŞ DÜN-

YAYA UZANAN ELİ: TİKA” değil mi? Baş-
lıktan da anlıyoruz ki Türklerin bulunduğu 
coğrafyaların yanı sıra farklı coğrafyalara da 
yardım eli uzatılıyor. Afrika, Pakistan, Bangla-
deş gibi…

AFRİKA/GÜNEY AMERİKA
Senegal’i illaki bir yerlerden duymuşuzdur. Af-
rika’da bir ülke. Ebola virüsü ise başlarına tam 
bir baş belası. 5 yıl önce çıkan bir habere göre 
TİKA, Senegal Fann Hastanesi’nin her türlü 
tıbbî ihtiyaçlarını gidermeye çalışmış, destek-
lerini sürdürmüştür. Şimdi de Güney Amerika 
ülkesi olan Kolombiya’ya giriş yapalım. Geç-
tiğimiz haftalarda çıkan bir habere göre Tİ-
KA’nın aracılığıyla Kolombiya’nın başkentinde 
“Girişimcilik, Yenileşim ve Modelleme Merke-
zi” kurulmuş. Bu merkezin amacı ise o bölge-
yi canlandırıp kalkındırmak. Bu kurulan yeni 
merkezde ise Türklerin yapmış olduğu bilimsel 
ve teknolojik gelişmeler ön planda. Türkiye’de 
üretilen birçok cihaz, bu yeni merkezde yer alı-
yor. Bunların yanında:
-Nijer – Yatılı Kız-Erkek Okulu ve Dostluk Par-
kı İnşası ve Donatımı
-Burkina Faso – İlkokul Binası İnşası ve Dona-
tımı
-Mali – İşitme Engelliler Okulu Modernizasyo-
nu gibi eğitimsel faaliyetler de mevcut.
Tabi bunlar yalnızca Afrika’ya dair bazı örnek-
ler. Oraya ait birçok faaliyetler gerçekleştiriliyor 
ve Türk Kızılay’ı başta olmak üzere birçok sivil 
toplum kuruluşu da desteklerini esirgemiyor.

BALKANLAR
Öncelikle şuna değinmem gerekir ki, Balkan-
lar’da işler Afrika’ya nazaran daha farklıdır. Tİ-
KA’nın eski başkanı Dr. Serdar Çam bundan 

TÜRKİYE’NİN DIŞ 
DÜNYAYA UZANAN ELİ: 
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yaklaşık 3-4 yıl önce Macaristan Başbakanı  Victor Orban 
tarafından “Liyakat Nişanı”na layık görüldü. Bu nişanı Tİ-
KA, Macaristan’da göstermiş oldukları üstün çalışmalar 
sayesinde elde etmiştir. Kültürel olsun, eğitim bakımından 
olsun, sosyal bakımdan olsun bu başarıları hak etmişlerdir. 
Peki, Macaristan’da neler yapıldı? İşte bazılarını söyle sıra-
layabiliriz:
-Gül Baba Türbesi’nin Restorasyonu
-Kanuni Sultan Süleyman’ın Kayıp Mezarının Araştırılması
-Zigetvar Türk-Macar Dostluk Parkı
-Gökkuşağı Anaokulu Yapımı
-Cami ve Tekkelerin Onarımı
TİKA’nın Macaristan faaliyetlerine vermiş olduğumuz bu 
örneklerin yanında yine TİKA 60’dan fazla projeyi yürür-
lüğe sokmuştur.
Macaristan’ın yanı sıra yine birçok Balkan ülkesinde okul 
açılışları gerçekleştirilmiş, kültürel ve sosyal faaliyetler gibi, 
şiir dinletisi akşamları gibi faaliyetler gösterilmiştir.

ORTA ASYA
Şimdi ise gelelim TİKA’nın asıl kuruluş amacına sahip olan 
bölgeye. Orta Asya; atalarımızın bağrından kopup Anado-
lu’ya gelmeden evvelki vatanları, at koşturup ok savurduk-
ları yurtlardır. Şimdi ise oralar; Türkmenistan, Özbekistan, 
Kırgızistan, Kazakistan gibi devletlere ev sahipliği yapıyor. 
Aslında TİKA ile Orta Asya bağlantısını yazının başında 
olabildiğince anlattım.
SSCB yıkıldıktan sonra o coğrafyalarda belli başlı bazı Türk 
Devletleri kurulmuştur; Azerbaycan, Türkmenistan, Kaza-
kistan, Kırgızistan, Özbekistan diyerek isimlerini sayabili-
riz. Bu coğrafyalarda halen daha eski Türk yaşam biçimleri-
ne rastlayabilirsiniz. 
İşte TİKA’nın yakın zamanlarda yaptığı bazı faaliyetler:
-Özbekistan: 23 Anaokulunun Yenilenmesi
-Kırgızistan: Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hiz-
met Binası ve Spor Salonu Yapımı
-Moğolistan: Öğrenci Yurdu Yapımı
TİKA kurumu Moğolistan’da bazı faaliyetlerde bulunmak-

tadır. Moğolistan’da yaşayan Tuva Türklerinin 1991 yılın-
da açmış oldukları bir yatılı okul mevcuttur. TİKA ise bu 
kurumda öğrencilerin daha huzurlu, daha konforlu ve daha 
kaliteli eğitim almalarını sağlamak maksadıyla bazı imkân-
lar sunmuştur.

-Kırgızistan Milli Kütüphanesi’nde Türk Kültür Merkezi 
Oluşturulması
-Özbekistan: 2018 Plastik Cerrahi Operasyonları
-Özbekistan: Anne-Çocuk Sağlığı ve Acil Sağlık Hizmetleri 
Teknik Altyapısının Geliştirilmesi
-Moğolistan: Ulanbatur’da 3 Adet Sağlık Merkezi İnşası
-Kırgızistan: Kırgız-Türk Dostluk Hastanesi’ne Tıbbi Ekip-
man Desteği
-Moğolistan: 8 Adet Su Kuyusu Açılması
-Özbekistan: 20 Mobil Ofis Temini (Kamu Faaliyetleri)
-Özbekistan: Nurullah Bey Medresesi Restorasyonu
-Azerbaycan: Seracılık İşletmelerinin Kurulması
-Moğolistan: Hayvancılığa Destek

Görüldüğü gibi… TİKA yalnızca kültürel ve sosyal faaliyet-
lerde bulunmuyor aynı zamanda tıp, imar, gıda, teknoloji ve 
eğitim alanlarında da birçok çalışmalara imza atıyor. Hatta 
ve hatta şunu da belirtmemiz gerekir ki son zamanlarda sık-
ça dünya gündeminde görüp takip ettiğimiz ve Çin’in Wu-
han kentinde ortaya çıktığı söylenen Korona Virüsü ile ilgili 
Çin’de yaşayan Türk vatandaşları için de bazı faaliyetlerde 
bulunmuştur.
Eğer bir yer kalkındırılmak isteniyorsa ilk önce oranın geç-
mişini, kültürünü, gelenek ve göreneklerini iyi bir şekilde 
kavramak gerekir. TİKA’nın evvela bunu yaptığına inanı-
yorum. Şayet bunu yapmasaydı günümüzde bu kadar ba-
şarılı olunamayabilirdi. TİKA kurulduğu günden bu yana 
60.000’den fazla projeye imza atmış durumda. Bir Orta 
Asya ile başlayıp Afrika’dan Balkanlara kadar uzanan bu el 
kim bilir daha ne projelerde yer alacak. TİKA ile ilgili olan 
“TÜRKİYE TÜRKİYE’DEN BÜYÜKTÜR” kısa belgese-
lini de izleyebilirsiniz.
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Sözlükte “yerleşmek, bir yeri yurt edinmek, 
kendini bir şeye alıştırmak” anlamındaki 
“vatn” kökünden gelen vatan kelimesi klasik 
sözlüklerde ve edebî metinlerde “kişinin doğdu-
ğu, yerleştiği, barındığı ve yaşadığı yer” anlamı-
na gelir. Yine siyasal ve duygusal yönden bağlı 
olduğu toprak parçasını ifade eder. Arapçada 
vatan kelimesinin karşılığı beled ve dâr, Türk-
çede ise yurt, ülke ve il kelimeleridir. 
Kur’ân-ı Kerîm’de bir ayette geçen mevâtın ke-
limesi Bedir’de, Huneyn’de ve bu ikisi arasında 
meydana gelen gazvelerde Müslüman ordula-
rının karargâhını ve savaş alanlarını ifade eder 
(et-Tevbe 9/25). Ayrıca beled ve çoğulu bilâd 
“ülke” anlamında, dâr ve çoğulu diyâr ise hem 
“âhiret yurdu” hem de “dünya yurdu, ülke, va-
tan” anlamında geçer.  
Vatan kavramı fıkıhta vatan-ı asli, vatan-ı ika-
met ve vatan-ı süknâ terkipleri ile yer alır. Bun-

ların ne anlama geldiğine baktığımızda vatan-ı 
asli: Kişinin doğup büyüdüğü ve yaşadığı ya-
hut başka bir memlekete geçip orada ailesi ve 
çocuklarıyla oturacak şekilde vatan edindiği 
yerdir. Vatan-ı ikamet: Yolculuk halinde olan 
kişinin, oturmaya elverişli olan bir yerde on beş 
gün veya daha çok kalmaya niyet ettiği yerdir. 
Vatan-ı süknâ ise yolculuk esnasında kişinin on 
beş günden az kalmak niyetiyle bulunduğu yer-
dir. Bu saydığımız vatan tanımları dinen yolcu 
(seferî) sayılan kimselerin dört rekâtlı farz na-
mazları iki rekât kılmaları, Ramazan oruçlarını 
sonradan tutmak üzere erteleyebilmeleri için 
bilinmesi gereken özel hükümlerdir.
Tarihî ve edebî kaynaklarda insanlar için va-
tanın önemine, vatan sevgisi ve hasretine dair 
birçok bilgiye genişçe yer verilmiştir. Bu türde 
eser yazan ilk müelliflerden Câhiz, el-Hanîn 
ile’l-evtân başlıklı risalesinde (Resâ’il, II, 379-
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412) vatan sevgisi ve vatan hasretinin insan-
da doğuştan gelen köklü bir duygu olduğunu 
söyler. Bu sebeple, “Vatanında sıkıntı çekmen 
gurbette bolluk içinde yaşamadan daha iyidir.” 
denilmiştir. Bunun bizdeki karşılığı bülbülü 
altın kafese koymuşlar “Ah vatanım” demiş ata-
sözüdür. Yine Câhiz’e göre insanlar vatanlarını 
rızıklarından daha çok önemserler. Kurak ve 
verimsiz bir ülkede yaşayanlar daha zengin ül-
kelere gitseler de yine vatanlarını özlerler. Hatta 
vatan sevgisinin doğuştan gelen bir özellik ol-
duğu fikrini desteklemek için bazı ayetlerden 
örnekler verir. Meselâ “Eğer onlara ‘Kendinizi 
öldürün’ yahut ‘Yurtlarınızdan çıkın’ diye em-
retmiş olsaydık içlerinden ancak çok az kısmı 
bunu yapardı” mealindeki ayette (en-Nisâ 4/66) 
can sevgisiyle vatan sevgisinin eşit tutulduğu-
nu yine Müslümanların yurtlarından sürülüp 
çocuklarından koparılmasını savaş sebebi say-
dıklarına dair ayeti de (el-Bakara 2/246) vatan 
sevgisinin insanlarda köklü bir duygu olduğuna 
delil olarak gösterir. 
Vatan kavramı bizde olduğu gibi Filistin halkı 
için de önemli bir yere sahiptir. Birinci Dün-
ya Savaşı’nın sonunda Osmanlı’nın bölgeden 
çekilmesiyle İngiltere Filistin’i işgal etmiştir.  
Böylece 730 yıl sonra Hristiyanlar Kudüs’e ge-
ri dönmüşlerdir. İşte Filistin halkının direniş 
ve mücadelesi artık başlamıştır. Nekbe yani 
1948’de İsrail’in işgali ile Filistin halkı bir ge-
cede vatansız kalmış ve sonrasında katliamlar 
ve soykırımlar yaşanmıştır. Sonrasında 1987-
1993 yılları arasında intifada ve 2000 yılında 
El Aksa İntifadası diye anılan direnişler hep va-
tan için yapılmıştır. Ecdadımız yani Osmanlı, 
Filistin ve Kudüs’te 401 yıl hüküm sürmüştür. 
Osmanlı’dan sonrası ise zulüm, gözyaşı ve kaos 
olmuştur.
Peki, vatan dediğimiz yer neresidir? Vatan ge-
nellikle bir kimsenin doğup büyüdüğü; bir 
milletin hâkim olarak üzerinde yaşadığı, barın-
dığı, gerekirse uğrunda canını vereceği toprak 
parçası olarak tanımlanır. Lakin vatan sadece 
birtakım anlaşmalar çerçevesinde çizilen sınır-
lar içerisinde kalan toprak parçasından ibaret 

değildir. Ecdadımız İ’lâ-yi kelimetullah ama-
cıyla adaleti tesis etmek üzere yola çıkmışlar ve 
dünyanın birçok yerine sefer düzenlemişlerdir. 
İşte biz Müslümanlarda ordular nerelere kadar 
uzanmışsa vatan orasıdır. Mustafa Kutlu’nun 
ifadesiyle vatanın bir ucu Yemen’de bir ucu 
Estergon’dadır. Ziya Gökalp ise 22 Şubat 1910 
yılında yayımladığı Turan manzumesinin son 
iki mısraında sınırları belirtilmemiş bir vatan 
kavramı ortaya koymuştur:
“Vatan ne Türkiye’dir Türklere ne Türkistan,
Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir: Turan”
Söz konusu vatan olunca elbette Milli şairimiz 
Mehmet Akif Ersoy’u yâd etmeden geçemeyiz. 
Zira Mehmet Akif ’in hayatında ve şiirlerinde 
büyük değer verdiği ve aşk derecesinde tutkunu 
olduğu bir kavramdır vatan. Vatan sevgisini ifa-
de ettiği bir şiirinde:
Vatan muhabbeti, millet yolunda bezl-i hayât;
Hülâsa, âile hissiyle cümle hissiyât;
Mukaddesâtı için çırpınan yürekte olur.
İçinde leş taşıyan sîneden ne hayr umulur?
Vatan felâkete düşmüş… Onun hamiyyeti cûş
Eder mi zannediyorsun? Herif: Vatan-ber-dûş!
Vatan; özgürlük, bayrak ve namus gibi uğruna 
hayat sarf edilecek (bezl-i hayât), ölünecek ve 
düşmana çiğnetilmeyecek yüce bir değerdir. Va-
tan sevgisi, (hubbü’l vatan) kutsal değerler için 
çırpınan yürekte olur. İçinde leş taşıyan, belirli 
bir vatanı olmayan (vatan-ber-dûş) kişinin va-
tan derdi olur mu?
Mehmet Akif ’te vatan, vatan sevgisi ve savun-
masının en güzel ifadesi elbette ki hiçbir ödül 
kabul etmeyerek büyük bir aşkla yazdığı İstiklâl 
Marşı’mızdır.
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Birçok çağ bilimci yaşadığımız çağı internet ya 
da ‘uzay çağı’ olarak adlandırıyor. Bu uzay çağı 
uzay rekabetine de ev sahipliği yapıyor. Eskiden 
sadece güçlü ekonomileri olan devletlerin yer al-
dığı bu sektör artık özel şirketlere de yer veriyor.

Mayıs 2002’de Spacex’in kurulmasıyla beraber 
uzay yarışına birçok özel şirket de dâhil oldu. 
Eskiden sadece uluslararası çalışmalar, devlet 
ekonomileri ve milyarlarca dolarla uzaya ulaşı-
labilirken bugün maliyetlerin yarı yarıya azal-
masıyla beraber sektöre birçok özel yatırımcı da 
dâhil oldu. Artık üniversiteler hatta liseler bile 
mini küp uydularını uzaya gönderebiliyorlar. 
Peki, bu çalışmalar devam ederken Türkiye ne 
yapıyor?

Türksat’ın resmi kaynaklarında uzayla tanış-
mamız 1968’de telefon kullanmamız ile başlasa 
da ülke olarak ilk uzay maceramızı birçok uzay 

şirketi gibi hayal kırıklığıyla sonlandırıyoruz ve 
1994’de Türksat 1A on iki dakika gibi kısa bir 
sürede okyanus sularının altında kalıyor. He-
men sonra peşinden Türksat 1B uzaya gönderi-
liyor. Bu yaşanan hayal kırıklıklarından ötürü 
TÜBİTAK Uzay İngiliz SSTL ile  beraber çalı-
şarak Bilsat 1 uydusunu uzaya gönderiyor fakat 
3 yıl sonra pil sıkıntısı yüzünden uzay çöplü-
ğüne dâhil oluyor. Yaşanan sıkıntılardan son-
ra devlet uzay teknolojilerine yatırım yapmaya 
karar veriyor ve ilk uzay politikamız 2005 gibi 
geç bir zamanda oluşuyor. Şu an ise gökyüzün-
de Türkiye’ye ait birçok uydu var. Türksat adlı 
uydular haberleşme üzerineyken, Göktürk 1 ve 
Göktürk 2 gibi uydular gözlem üzerine çalışı-
yorlar.

Çalışmaların hızlanmasına rağmen roket ve 
uydu fırlatılması için rampamızın olmaması 
sebebiyle Çin, Rusya, Kazakistan gibi ülkeler-

TÜRKİYE’DEKİ UZAY 
ÇALIŞMALARI
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le anlaşıp uydularımızın onların 
rampalarından yörüngeye oturtu-
yoruz. Rampa yapımı için 2014’te 
savunma sanayi müsteşarının 
Roketsan’la yaptığı anlaşmada 
belirtildiğine göre en geç 2023’te 
Türkiye’nin de bir fırlatma ram-
pası olacak ve çalışmalar daha da 
hızlanacak.
Geçtiğimiz yıl düzenlenen Satellite 
2019 fuarına katılan Türksat yet-
kilileri ise SpaceX gibi şirketlerle 
görüştüklerini ve bu görüşmelerin 
de olumlu bir şekilde ilerlediğini 
söyledi. Bundan sonraki açıkla-
malarda ise 2020’de fırlatılacak 
olan  Türksat 5A’nın Florida’daki 
rampadan uzaya gönderileceğine 
değindi.

Geç başladığımız bu sektörde hızla 
ilerlemeye devam ediyoruz. Rus-
ya’nın düzenlediği Uzay ve Hava-
cılık Fuarı’nda konuşan Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan 
da bu ümitlerimize karşın olumlu 
yanıtlarla cevap veriyor ve Türki-
ye’nin uzay sektöründe daha sağ-
lam adımlarla ileriye dönük çalış-
malar yapacağını söylüyor.

Fırlatma rampamızın da tamam-
lanmasıyla çalışmaların daha 
da hızlanacağını ümit ediyoruz. 
Umarız ki uzay ve uzay teknolojile-
rine yapılan yatırımlar gün geçtik-
çe artar ve uluslararası alanda uzay 
konusunda söz sahibi oluruz.

Şu an ise 
gökyüzünde 

Türkiye’ye ait 
birçok uydu 
var. Türksat 
adlı uydular 
haberleşme 

üzerineyken, 
Göktürk 1 

ve Göktürk 2 
gibi uydular 

gözlem üzerine 
çalışıyorlar.
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Cumhuriyet tarihimizle birlikte Türkiye’nin 
hedeflerinden biri “Türkiye’yi muasır mede-
niyet seviyesine ulaştırmak” olmuştur. Fitili 
ateşlenen Batılılaşma hareketinin Tanzimat 
Dönemi’yle birlikte harlanmasıyla ortaya çıkan 
bu sürecin değişik bir versiyonu olarak addedi-
lebilecek bu söylemin hala devam ettirildiğini 
görmekteyiz. Peki, muasır medeniyet seviyesine 
çıkmada, onun gibi olmaya çalışabileceğimiz 
örnek medenî ülke neresidir? Var mıdır böyle 
bir yer? Aslolan, kendi yurdumuzu medenî ve 
güzel yaşanılır bir belde kılmaya çalışmaktan 
öte nedir?

Can havliyle savaştan ve ölümden kaçanların, 
botlarını delenlerin ülkesi mi, dayandıkları 
sınırları geçemesinler diye o sınırları kat kat 
dikenli tellerle çevreleyenlerin ülkesi mi ya da 
zavallı sığınmacıların bilmedikleri topraklarda 
ürpertiyle dolaştıkları, korkuyla kaçıştıkları 
anda insafsızca ayağına çelme takanların ül-
kesi mi? O muasır cevher burada, bu topraklar 
üzerinde. Kendi vatandaşına da göçmenine de 
mültecisine de turistine de aynı güler yüzle gü-
lümseyen, aynı mahir elleriyle herkesin gönlüne 
talip olup muhabbete kucak açan, aynı cömert-
likle herkese ikramda bulunan güzel insanlar 
yurdu Türkiye. İşte o ülke benim ülkemdir, 
adıyla sanıyla Türkiye’mdir. Medeniyet tim-
sali muasır ülke olmayı hak eden ülke benim 
ülkemdir. 

Bu muasır medeniyet, ülkemin erdemli insan-
larının oluşturduğu muhabbet halkasındadır. 
Yavrusunun üzerine titreyen bir ananın yüre-
ğindedir. Elindeki azığını muhtaçlarla biteviye 
paylaşanların çıkınındadır. Korkusuzca ölüme 
meydan okuyanların cesur yüreklerindedir. 
Mezar taşlarındaki kuş suluklarındadır. Yaş-
lılarımızın dualarında, gençlerimizin umut-
larındadır. Yaşlısına, yoksuluna, yolda, darda 
kalmışına, mazlumuna Hızır gibi yetişen eller-
dedir. Zalime “One Minute” çeken dillerdedir. 
En ideali olmasa da son yıllarda tüm dünyanın 
içinden geçtiği zorlu süreçte mazlumun yanın-
da, zalimin karşısında aldığı tavırla ülkemiz 

diğer tüm dünya ülkeleri arasında başı çekmek-
tedir. Dolayısıyla mükemmellik derecesinde 
olmasa da “muasır medeniyet” yaşam alanı bu 
ülke topraklarındadır. 

İnsanlık tarihi dünya kurulalı beri pek çok dö-
nemden geçmiş pek çok insani çabaya şahitlik 
etmiştir. Kabaca ele alındığında avcı-toplayıcı 
dönemden, tarım ve hayvancılıkla geçinilen 
yerleşik döneme, akabinde ise endüstriyel dev-
rimle modern zamanlara gelindiği görülmekte-
dir. Ancak son derece ilerlemiş bilime ve gelişen 
teknolojiye rağmen insanlığın ulaşmış olduğu 
hâlihazırdaki seviyenin insanlığa o arzu edilen 
refah ve sulh ortamını getiremediği, açlık ve fa-
kirliğe son veremediği, sömürü ve savaşları dur-
duramadığı görülmektedir. Modern bunalımla-
rın ve kaosun çözümü için dünyayı daha güzel 
yaşanır kılmanın, muasır medeniyet ihdas ede-
bilmenin yolu yeniden fıtrata uygun yaşamak-
tan, doğal yaşama dönüşün yollarını aramaktan 
geçiyor. Bu açıdan bakıldığında yapılması gere-
ken; tüketen olmaktan üreten olmaya, başkasına 
bağımlı ve tutsak olmaktan kendi yaşamını ida-
me ettirebilen, sürdürülebilir bir hayat tarzıyla 
medeniyete doğru yol almaktır. En azından du-
rumu iyi tespitle kendi yaşam alanımızda iyilik 
ve güzellikleri yaşatmanın yollarını aramamız 
gerekmektedir. Ülke olarak nasıl dışa bağımlı 
bir politikadan vazgeçmemiz gerekiyorsa birey-
sel olarak da ailelerimizde, kentlerimizde kendi 
kendine yeterli olmanın yollarını aramamız ge-
rekiyor. Zira ayet-i kerimede belirtildiği üzere: 
“Biz kendi halimizi değiştirmedikçe Allah (c.c.) 
da bizim üzerimizdeki hali değiştirmeyecektir.” 
(Ra’d 13/11)

Maslow, “ihtiyaçlar hiyerarşisinde” biyolojik 
ihtiyaçların karşılanmasını öncelemiştir. Biz de 
onun bu bakış açısını dikkate almalı ve temel 
ihtiyaçlarımızın doğal yollarla temini için çaba 
sarf etmeliyiz. Doğal ve sağlıklı beslenme için 
bize dayatılanlar yerine kendi tarım, üretim ve 
sağlık politikalarımızı kendimiz belirlemeli ve 
uygulamalıyız. Yediklerimizin bizi hasta ettiği, 
birer sektöre dönüşen tıp ve farmakolojinin ise 

MUASIR MEDENİYET YURDU TÜRKİYE’DE 
SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM MÜCADELESİ
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tedavi etme ve iyileştirme yerine bizi kullanışlı 
aptallar olarak nasıl sömürdüğünü artık görme-
liyiz. Şeytanın bizi fakirlikle korkutup kandır-
ması neticesinde modern ve gösterişli yaşam, 
hayatımızı kapitalizm canavarının pençesinde 
boğuyor. Boğulduğumuzun ayırımına varmalı, 
birer Oblomov olma yolunda uyuşuk bir hayata 
kıstırılmış olduğumuzu görmeliyiz. Üretmeyen 
biteviye tüketen, belki bir şeyi yapabilen ama 
pek çok şeyi yapamayan, kapasitesini en azıyla 
kullanan, Yuval Noah Harari’nin deyimiyle de 
“bağımsız düşünen insan türünün son örnekle-
ri” olan modern insan kendi sonunu hazırladı-
ğını, kıyameti öne çekmeye çalıştığını acaba ne 
zaman gerçek anlamda anlayacak? İnsan türü, 
kendi kalkınma amaçları için tabiattaki canlılı-
ğın yaşam alanlarını ve varoluşunu yok etmek-
tedir. Allah’ın eşref-i mahlûkat olarak yarattığı, 
şeytanın vaadiyle cennetten düşen insan ken-
dini eksiltip makine değerlerini benimsemekle 
dünyadan da düşmek üzeredir. Bu düşüşü dur-
durmak gerekmiyor mu? 

Doğal ve sağlıklı yaşamı hayatlarımıza ihdas 
etmek için doğayı taklit ederek yol almamız ge-
rekiyor. Doğal yaşam ve doğal tarımla yeni bir 
devrin sancılarının dindirilebileceğini ummak-
tayım. Zira son zamanlarda yaşadığımız olay-
lardan da anlıyoruz ki zehirleyen ıspanaklarla, 
ihracattan dönen pestisit yüklü mandalinalarla 
artık toprak bile isyan çığlığını bize kadar ulaş-
tırıyor. Bu nedenle köyden indim şehre nosyonu 
artık şehirden çıktım köye şekline dönüşüyor. 
Münferit de olsa, stres yüklü modern yaşamın 
girdabından kaçıp kendini kurtaranlar soluğu 
dağlarda, kırsalda alıyor. Bir yanda modern ya-
şam kıskacı, sağlıksız ve pahalı ürünlere mec-
bur kalışımız; öte yanda hayalini kurduğumuz 
doğal yaşam düalizmi artık bizi bir karar verme 
aşamasına getirmeli ve harekete geçirmeli… 

Üretici çiftçiden evlerimize gelene kadar araya 
giren pek çok aracı nedeniyle pahalıya mal olan 
ve bu serüveni tamamlayabilmesi için ömrü 

katkı maddeleriyle, kimyasallarla artırılmaya 
çalışılan tarım ürünlerinin hali ortadadır. Bir 
yanda tarım ilaçlarıyla, kimyasallarla sağlıksız 
koşullarda yetiştirilen ürünler öte yanda hazır 
gıda tüketimine bu kadar teşne olmuş bir nesil 
ve tüm bunların sonucunda idiopatik müzmin 
hastalıkların palyatif tedavileriyle avutulan 
ve uyutulan hasta ordularıyla dolu hastaneler. 
Doğal olmayan ve sağlıksız koşullarda yapılan 
üretimle işin ne kadar tatsız ve korkutucu bir 
hal aldığı, modern bilimin, ilerleyen tıp ve far-
makolojinin mevcut sorunlara kesin çözüm bu-
lamadığı ortadadır. 

Toplumda dışa vuran birtakım aksiliklerin, 
yanlışların ve olumsuzlukların halli için önce 
teker teker kendi içimizde doğal ve sade yaşamı 
yeşertmeli, sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşama-
nın yollarını aramalıyız. Sığınılacak tek mercii 
Allah’tır. Biz bu içimizdeki muhteris açlığı, 
mal alma ve biriktirme hastalığını yenmedik-
çe, kolaycılık ve haz peşinde koşuşumuzu dur-
durmadıkça, mülksüzleşme silahıyla kapitalist 
kaleleri yıkmadıkça felah bulmamız mümkün 
gözükmemektedir. “Zaruri olmayan her bina 
sahibine vebaldir.” buyuruyor Peygamber efen-
dimiz. Zaruri olmayan her meta için de bu söz 
geçerliliğini korumaktadır.

Modern bilimsel paradigmalarla, modernist 
söylemlerle kapitalizmin elverişli tebası olarak 
yetiştirilen insanoğlu görünene tapar hale ge-
tirilmiş vaziyettedir ve kendisine dayatılanları 
yegâne gerçek sanmaktadır. İnsanoğlu yanlış 
olduğunu bilerek ya da bilmeyerek sağlıksız ko-
şullara kendini teslim etmiş bir “oblomovluk” 
içindedir. Kendi bireysel çabalarımızla bu üs-
tüne ölü toprağı serpilmiş halimizi izale etmek 
için sürdürülebilir bir yaşam biçimini benimse-
mek ve hayata geçirmek için çaba sarf etmeliyiz. 
Bu çabaya tarımın ıslahı ile başlayabiliriz. 

Doğal yaşam, doğal tarım düsturuyla çıkaca-
ğımız bu yolda tarımın mevcut yöntemler ve 

Doğal ve 
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politikalarla sağlığımızı nasıl tehdit eder boyuta 
ulaştığını görmenin yanı sıra, bugünlere na-
sıl gelindiğini de bilmemiz gerekiyor. Tarımla 
ilgili Türkiye’de mevcut tarım politikalarını 
değerlendirebilmek ve geleceğe ilişkin tarımın 
nasıl yapılması gereğine dair konuşabilmek için 
geçmişte yapılanları iyi analiz etmemiz gereki-
yor. Ülkemizde tarım politikalarının başarısı-
nın ülkenin sosyal, ekonomik ve siyasal geliş-
mişliğiyle doğrudan ilintili olduğunu belirten 
Fahri Yavuz, Türkiye’de Tarım Politikası adlı 
makalesinde, tarım politikalarının Osmanlı 
Dönemi’nde üreticiden ziyade tüketicinin gıda 
ihtiyacının en uygun maliyetle karşılanmasına 
yönelik bir uygulama olduğunu, günümüzde 
ise tüketici isteklerini dikkate alıyormuş gibi 
gözükse de genellikle üreticilerin durumunu 
iyileştirmeye yönelik bir seyir izlediğini iddia 
ediyor. 

Lütfi Bergen de “Azgelişmişlik Üstünlüktür” 
adlı kitabında cumhuriyetin ilk yıllarında ku-
rulan şirketlerin dörtte üçünün kurucusunun 
bürokrat olduğunu ve bu bürokrat ve sanayici-
lerin köylü ve işçi kesimden beklentileri olma-
dığını, bilakis onların gelirlerini düşürdüklerini 
belirtiyor. Oysaki 1950’de yirmi milyonluk po-
pülasyonun %80’i köylüydü. 1947’de ABD ser-
mayesinin geliştirdiği Kalkınma Programı’na 
dahil edilen Türkiye’ye, Amerikalı uzmanlar(!) 
yatırımlarını verimsiz(!?) sanayiye değil de kara 
yollarına, tarım makinelerine ve işlenmiş gıda 
imalatı sektörüne yapmasının iktisadi kalkın-
ma için daha faydalı olacağına dair bir rapor 
sunmuşlardır. Bu yıllar Marshall Planı diye de 
bilinen ABD’nin yeni dünya düzenini dizayn 
etmeye çalıştığı, ekonomik yardım planı adı 
altında ülkelerin gelişmelerini kontrol altında 
tutmaya, işleri kendi lehine geliştirmeye çalış-
tığı yıllardır. İngilizlerin Hindistan’daki doku-
macılığı sömürgeci zihniyetleri doğrultusunda 
nasıl yok ettiği, tüm çıkrıkları ve çıkrık ustala-
rını nasıl ortadan kaldırdığı herkesin malumu-
dur. Nitekim evrim teorisiyle bilimsel çabala-
rını temellendiren Batı için arzu ve heveslerine 
ulaşmada her yol mubahtır. 

Tam bağımsız olabilmek için emperyalist güçle-
rin her alana sızmış varlık alanlarını yok etmek 
için önce uyanmamız ardından da harekete 
geçmemiz gerekiyor. Onlarca yıldır bu ülkenin 

emperyalist güçlerin elinde bir kukla gibi oy-
natıldığını, son yıllarda bu oyunun bozulmaya 
başlandığını görmekteyiz. Yeniden kendimiz 
olabilmek için yeni bir fırsatın içinde oldu-
ğumuzu da görmemiz gerekiyor. 1947 yılında 
Truman Doktrini adı altında ortaya çıkan ve 
Marshall Planı diye uygulamaya konan projele-
rin yardım adı altında ülkeleri dizayn etme pro-
jesi olduğunu duymayanımız kalmadı. 1953’te 
Nobel Barış Ödülü alan Truman, Japonya’ya 
atom bombasını attıran, CIA’yı kuran, İsrail 
Devleti’nin kurulmasını destekleyen, Marshall 
Planı’nı hayata geçiren ve dünyayı iki kutba 
ayırarak soğuk savaşı başlatan kişidir. Nelson 
Rockefeller’in Eisenhower’a 1956’da yazdığı 
mektup sözüm ona yardımlarla dünyayı dizayn 
etmeye çalışanların iç yüzünü tüm açıklığıy-
la ortaya koymaktadır: “iktisadi yardımlarda 
ABD’nin karşılık beklemeden yardım ettiği ve 
iş birliği yapmak istediği hususunda samimi 
olduğu izleniminin oluşturulması için hiçbir 
masraftan çekinilmemesi gerekmektedir. Yapı-
lan yardımlarla azgelişmiş ülkelerin her alan-
daki ekonomik faaliyetleri bizim çıkarlarımıza 
yönelik gerçekleştirilmelidir.” Bu mektuptan 
da anlaşılacağı üzere yardımlar bahane edilerek 
bize dayatılanlara riayet ederek, dışa bağımlı 
olarak izlenen politikalar bizim sonumuzu ha-
zırlamaya yönelik faaliyetlerdir. 

1949-1951 yılları arasında Türkiye’ye yapılan 
yardımlar nedeniyle Türkiye’nin artık tama-
mıyla Batı yanlısı bir politika izlemeye başla-
dığı, bu yardımların Türkiye’yi emperyalist 
tekellere daha açık hale getirdiği ve ABD’nin 
uzaktaki karakolu haline dönüştürdüğü bilin-
mektedir. İşin kötüsü havacılığımızı, savunma 
sanayimizi geliştirmeye yönelik faaliyetlerimi-
zin durdurulmasına sebep olmasıdır. Bir borç 
tuzağı olan Marshall yardımı ile Türkiye eko-
nomisi hibe adı altında çökertilmiştir. Türki-
ye’nin IMF’ye ve Dünya Bankası’na üye olması 
da ne garip tesadüftür ki aynı zaman dilimine 
denk düşmektedir. Yardım/hibe adı altında ya-
pılan antlaşmalarla, ABD’nin elinde fazla olan 
malları satın almamız öngörülüyor, bağımsız 
bir ekonomik politika izlememizin önünü ke-
siliyordu.

15 Temmuz’da sömürgeci güçlerin içimizdeki 
sinsi taşeronu olan vatan hainlerine karşı ver-

Günümüz 
tarımı ve tarım 
politikaları 
maalesef küresel 
sermayenin 
güdümü altında 
endüstriyel tarım 
paradigmasıyla 
yürütülmektedir. 

miş olduğumuz varlık mücadelemizin bir benzerini sosyo-e-
konomik alan başta olmak üzere tüm varlık alanlarımızda 
da vermeli, dışa bağımlılıktan kurtulmalıyız. Bunu başara-
bilmek için bağımsız, yerli ve milli bir tarım hamlesiyle işe 
koyulabiliriz. Bu hamle de gerek devlet desteği ve teşviki ile 
şehirlerde kentsel tarım şeklinde gerekse bireysel çabaların 
desteklenmesi şeklinde aile çiftlikleri ile başlatılıp sürdürü-
lebilir. Genel anlamda kentsel tarım projeleri ile her şehrin 
kendi ihtiyaçlarını kendisinin karşılayabileceği bir faaliyet 
başlatabilir, yerel ve merkezi yönetimleri harekete geçirebi-
liriz. Özel anlamda da kendi ailemizin ihtiyaçlarını karşıla-
mak üzere toprakla olan bağımızı güçlendirerek sağlıklı ve 
doğal beslenmenin önünü açabiliriz. Şu Kızılderili sözü hali 
pürmelalimizi ortaya koymaktadır: “Şimdi beyaz adamın yi-
yeceklerini yiyoruz o da bizi güçsüz ve dayanıksız bırakıyor.” 

Global sermayenin dünya üzerinde istediği yerde yatırım 
yaptığı, kazanç elde ettiği, işine gelmeyen yerleri durağanlı-
ğa, dışlanmaya mahkûm ettiği, kaosa sürükleyip yaşanmaz 
hale getirdiği bir dünyada yaşıyoruz. Bu yüzden insanların 
ya da ülkelerin bir entegrasyona dahil olmaması halinde 
marjinal ve dışlanmış şekilde yalnızlaştırılacağı korkusu içi-
mize salınarak bizi global sermayeye esir tutmanın çabaları 
su götürmez bir gerçektir. Bizim de gözlerimize takılan bu 
at gözlüklerini çıkarmamız, derdimiz rızık endişesiyse rızkı 
verenin Allah olduğuna samimiyetle inanmamız gerekiyor. 
Basit bir örnek vermek gerekirse, süt ve süt mamullerini bak-
kal ve marketlerden satın almamayı mümkün kılacak müs-
takil evlerle mimari yapımızı da doğal yaşama uygun hale 
getirebilir, ihtiyacımız olan tarım ve hayvansal ürünleri ken-
dimiz temin etme yoluna gidebiliriz. Günümüzde perma-
kültür, doğal yaşam, doğal tarım ve hayvancılık akımlarının 
gün geçtikçe daha da yaygınlaştığı, insanların teveccühüne 
mazhar olduğu ortadadır. Bu konuya ilişkin Bursa sınırla-
rındaki Belentepe Çiftliği, İzmir Menemen’deki İmece Evi, 
İstanbul Beykoz’daki Permakamp ilk aklıma gelen örnekler 
arasındadır. Devir hâl devri değil kâl devri diyerek naçizane 
bizler de sahip olduğumuz fikirleri hayata geçirebileceğimiz 
bir doğal tarım çiftliği kurma yolunda hızla yol alıyoruz.

Günümüz tarımı ve tarım politikaları maalesef küresel ser-
mayenin güdümü altında endüstriyel tarım paradigmasıy-
la yürütülmektedir. Bu yüzden üreticiler almaya mecbur 
bırakıldıkları zirai alet ve araçlar yüzünden, kullanmaya 
alıştırıldıkları gübre ve kimyasallara yaptıkları harcamalar 
yüzünden yüksek maliyetli bir faaliyet çerçevesi çizmektedir 
önümüze. Yüksek maliyetli seyreden, meşakkatli tarımsal fa-
aliyetler, harcanan emeğin ve paranın karşılığını vermekten 
uzak düşmektedir. Bunun neticesinde hem sağlıksız hem de 
pahalı ürünlere maruz kalan bir tüketici portföyü karşımıza 
çıkmaktadır. 

Halihazırdaki endüstriyel/konvansiyonel tarıma mukabil 
“doğal tarım” nosyonu bir çözüm önerisi olarak önümüze 
çıkmaktadır. Beraberinde getirdiği doğal yaşam felsefesiyle 
doğal tarım, o özlediğimiz, hayalini kurduğumuz medeniyet 
yurdu olmanın yollarını açmaya muktedir prensiplerle ko-
nuyla ilgilenenler için oldukça cezbedicidir. İnsanı, doğayı 
ve sağlığı önceleyen doğal tarım, insanın ne pahasına olursa 
olsun çok kazanayım şeklinde tezahür eden ihtirasını diz-
ginler, girdi/çıktı dengesini bozan pahalı zirai araç ve aletleri 
saf dışı bırakarak maliyeti düşürür, bu ağır tonajlı zirai araç-
lar nedeniyle toprağın ve toprak altı/toprak üstü canlılığın 
korunmasına yardımcı olur, basit alet ve yöntemlerle ürün 
farklılığına dayalı farklı hasat zamanlarıyla çiftçinin az iş-
çi gücüyle işleri yönetebilmesine olanak tanır. Doğal tarım 
makro ve mikro biyolojik canlılığın korunmasını ilke edinir, 
basit yöntem ve tekniklerle sağlıklı bir ekolojik yaşam alanı 
ve sağlıklı ürünler sunar. 

Doğal tarıma ilişkin tüm bu anlattıklarım ütopya olmaktan 
uzak bilakis uygulanmış, denenmiş ve başarılı olmuş güncel 
anekdotlarla doludur. Her geçen gün doğal tarım meraklıla-
rının sayıları artmakta, doğal tarım faaliyetleri hızla yaygın-
lık kazanmaktadır. Doğal tarımın en güzel örneği doğanın 
kendisidir. Sadece doğaya bakmamız o koskoca ağaçların, 
bitkilerin, envai çeşitlilik ve renkteki çiçeklerin nasıl kendi 
başlarına insan eli değmeden büyüdüklerini görmemiz ye-
terli olacaktır. Ancak beşer çabasıyla bu işin nasıl gerçek-
leştirildiğini merak edenler için hem dünya çapında hem de 
ülkemizde bu işin öncülerini sıralayalım: ilk olarak doğal ta-
rımın ilkelerini Japon bilim insanı Masanobu Fukuoka’nın 
tarım öğretilerinde görmekteyiz. Dünyanın dört bir yanında 
Fukuoka’nın tarım öğretileri “doğal tarım” adı altında neş-
vünema bulmakta, basit yollarla hareket ederek, maliyeti 
ve işgücünü azaltarak tarım yapılabileceğinin örnekleri her 
geçen gün artmaktadır. Buna örnek olarak Yunanistan’da 
Panos Manikis, Türkiye’de ise Mehmet Tülüce verilebilir. 
Masanobu’nun ardından gelen takipçileri bu doğal tarım 
çalışmalarının yapılabilirliğine dair ülkelerinde hem teorik 
hem de uygulamalı olarak tüm doğal yaşam ve doğal tarım 
gönüllülerine yardımcı olacak çalışmalara devam etmekte-
dirler. 

Ülkemizi muasır kılacak, dünyanın en huzurlu medenî bel-
desi haline getirecek bir kültürü ihdas etmenin yolu önce 
kendimizden yola çıkmakla başlıyor. Önce kendi çevremiz-
de (aile ve şehir) daha sonra da bu çevreyi genişleterek (ülke 
ve dünya çapında) üretken, sıfır atıkla doğaya saygılı, do-
ğal ve sağlıklı bir ekolojik çevrede yaşayan, doğal ve sağlıklı 
ürünlerle beslenen yeni nesiller ihdas etmek insanlık yararı-
na çalışmak için daha ne bekliyoruz?



Â
sı
m

H
a

zi
ra

n
 2

0
2

0

48

DENEME

Halk kültürümüzün en önemli parçaları yazısız olmasına rağmen, 
masallar ve türkülerden oluşur. Bizden önceki nesillerden haber 
taşırlar bize. Ama resmi bir belge olmadan, arkalarına bazen tek 
bir toz almayıp olduğu gibi gelenler de vardır, üstüne eklene eklene 
özünü tozdan kaybetmişler de… 
Günümüzde teknolojinin hızı ve bu hızın oluşturduğu şiddet kül-
türü, bu türden narin duyguların kırılmasına, maalesef çoğu zaman 
da görmezden gelinmesine sebep olmaktadır. Ne acı…
Teknoloji ve gelişime kesinlikle karşı olmadığımı, hepsinin insanlık 
yararına kullanılması gerektiğini savunurum her zaman. Kültürü-
müzün mihenk taşı olan bu değerlerin unutulmasına da gönlüm el 
vermiyor.
Çünkü türkülerimiz acısını da sevincini de anlatıyor bizim insanı-
mızın. Yıllarca süren kara sevdasını, çalışırken nasır tutan ellerini, 
yâri sarmayı heveslerken toprağı saran kollarını anlatır.
Analar türkü söyleyerek büyütür besler bebeklerini, bazen günlerce 
bir bülbüle derdini anlatır kimseye dökemediği derdini âşıklar, ba-
zen suyun köpüğünde görür yârin nazlı saçının izini…
Yollar da yıllar da yorar ozanı. Yârin yanağını kendi zülfünün te-
linden, yârin nazlı yanağını esen yelin rüzgârından sakınır, belini 
saran altın kemerleri ona layık bulmaz… 
O ne güzel o ne nahif sesleniştir. Herkesin içinde değil, için için 
söyler ilk seferinde. Sonra feryat figan…
Bu güzel ve derin mirasımızı sahiplenip yaşatmalıyız derim. Ama 
Bedri Rahmi Eyüpoğlu ‘’TÜRKÜLER  DOLUSU’’ şiirinde özetle-
miştir aslında benim duygularımın çoğunu hatta fazlasını…
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Son Türkü
Yerliyim yerli olmasına
İlmik ilmik, damar damar
Yerliyim.
Bir dilim Trabzon peyniri
Bir avuç tiftik
Bir çimdik çavdar
Bir tutam şile bezi gibi
Dişimden tırnağıma kadar
Ressamım.
Yurdumun taşından toprağından şurup gelir nakışlarım
Taşıma toprağıma toz konduranın
Alnını karışlarım.
Şairim şair olmasına
Canım kurban şiirin gerçeğine hasına
İçerisine insan kokusu sinmiş mısralara vurgunum
Bıçak gibi kemiğe dayansın yeter
Eğri büğrü, kör topal kabulüm.
Şairim
Zifiri karanlıkta gelse şiirin hası
Ayak seslerinden tanırım.
Ne zaman bir köy türküsü duysam,
Şairliğimden utanırım.
Şairim
Şiirin gerçeğini köy türkülerimizde bulmuşum
Türkülerle yunmuş yıkanmış dilim
Onlarla ağlamış, onlarla gülmüşüm
Zamanın hızına kendimizi kaptırmadan şu türkülerimizle bir 
barışsak derim. Müzik evrenseldir buna diyecek sözümüz yok. 
Ama anlattıkları bizden, konusu bizden, kokusu, dokusu biz-
den olana da sahip çıkmak gerek. Olmazsa yenilerini de yaz-
mak gerek.
Üflediler söndüm
Karanlıkta gönlüm
Hiç bilmezdim ama
Derindeymiş pek derdim
Aklım nasıl şaşkın
Sevdam deli taşkın
Sen görmezsin amma
Narındayım ben aşkın
Bak içime gör beni
Tut elimden yak beni
İstemezsen bu aşkı
Otur baştan yaz beni

Dinlediğim son türkünün sözleri böyle söylüyor. Son türkü demek içim-
den gelmiyor. Arşiv geniş, fırsat çok. Unutulmadan unutturmadan, yeni 
zamanlarla türkülerin tanışması gerek, yardımınız gerekiyor.
Bir Anadolu türküsü güzelliğinin tüm hayatımızda olması dileğiyle…
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MAKALE

Giriş
Karşılaştırmalı edebiyat çalışmaları, günümüz 
eleştirmenleri tarafından sıkça kullanılan bir 
yöntemdir. Farklı disiplinlerle mukayese edilen 
edebi metinlerin çağrışımları, biçimsel ve içe-
rik yapıları oldukça geniş yelpazede ele alınıp 
incelenir. Metinlerin edebi, felsefi, tarihi, dini, 
sosyolojik, psikolojik vb. birçok alandaki hacmi 
masaya yatırılır. Bu yöntem, genelde farklı dil 
ve kültürler arasında uygulanmakla beraber, 
aynı dil içerisindeki metinler de içerik ve yapı 
yönünden birbirlerine benzeyen ya da benzeme-
yen yönleri ortaya koyma adına da incelenebilir.
Bu çalışmada ilk olarak Aristo’dan bu yana çer-
çevesi çizilerek, tasnifi yapılan şiir kavramına 
değineceğiz. Ardından da 20. yüzyılda yaşamış 
üç güçlü Türk şairinin, Necip Fazıl, Ahmet Ha-
şim, Orhan Veli; poetikalarını farklı bir bakış 
ve dikkatle; psikolojik unsurlar, zihniyet, dil ve 
ahenk yönünden ele almaya çalışacağız.

Şiir Üzerine Genel Tanımlar
Bir varlık ya da kavramı tanıma ihtiyacı insa-
nın var oluşundan beri daima zihnin ilk gayesi 
olmuştur. Belki şuurlu belki yarım şuurlu belki 
de refleks bir davranış arz eden bu gaye insa-
nın kendini koruma ihtiyacından doğar. İnsan 
tanımladığını tanır. Tanıdığına karşı inanç 
beslemek, becerilerini geliştirmek, tanımladığı 
kavramlara güvenmek veya korkularına-kaygı-
larına önlem almak suretiyle de kendini güven-
de hisseder. 
Kendini güvende hisseden zihnin ikinci gayesi 
de karşısına çıkan varlık ya da tasavvur ettiği 
kavramları kendine yakın etme arzusudur. Eti, 
kemiği olmayan zihin ve onun ürettiği düşünce 
evrende her zaman yalnızdır, kendini kuşatan 
şeyleri (nesne-obje) tanımlamak suretiyle de bu 
yalnızlıktan kurtulmaya çalışır.
Zihnin, beden elbisesi içinde kendini noksan-
laştıran yaratıcı enerjinin, üçüncü gayesi de var-

lık ya da kavramları sınırlandırmak, bu varlık ya 
da kavramların fonksiyonlarını öğrenip amaca 
uygun bir şekilde onlardan faydalanmaktır. 
Kavramları ve şeyleri sınırlama ihtiyacı mutlak 
güzeli aramak, aşkın dili yakalama çabası zih-
nin ilahi yönünü, faydalanma ve hükmetme 
çabası ise beşeri yönünü imler. Bu beşeri ve İla-
hi yönden kuşatılan insan, hem şiirdir, hem de 
şiirle var olma çabasındadır. Şiir oldukça şiiri 
anlama, yorumlama, tanımlama uğraşları da 
kaçınılmazdır. Aşağıda şiire karşı bazı yaklaşım 
ve tanımlama çabalarını alıntılıyoruz.
“Şiir” kelimesi, Arapça ş-‘a-r- kökünden mastar 
olup sözlük bakımından bilmek, sezmek, bilin-
cinde olmak, hissetmek, algılamak ve farkında 
olmak gibi anlamlara gelir. Özellikle bilmek ve 
bilgi anlamlarına geldiğine vurgu yapmak ge-
rekir. Zira terimsel anlamının dışında ele alın-
dığında şiir- kelimesinin ilim- kelimesiyle aynı 
anlamda olduğuna dikkat çekilmiştir. Nitekim 
bir kimseye şair denilmesi, bilgi ve sezgi sahibi 
olmasından dolayıdır.(Yalar,2002:103).
“Seslerin, ritimlerin, uyumların kaynaşmasıyla, 
mecazlardan yararlanarak, az bir sözcük dizisiy-
le coşkuları, duyguları, izlenimleri en etkili bir 
yolla anlatan söz ya da yazı… (Temel Türkçe 
Sözlük,1990:770).”
“Bilme, tanıma, kavrama. Vezinli veya vezin 
tesiri uyandıran âhenge sahip, kafiyeli ya da 
kafiye tesiri uyandıran ses uyuşumu olan eser. 
(TDK sözlük,1992:1039)” 
 “Zengin sembollerle, ritimli sözlerle, sesle-
rin uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan edebî 
anlatma biçimi, manzume, nazım (TDK söz-
lük,2005:1867)
 “İç dünyadan ya da dış dünyadan gelen güzel-
lik ihsasının doğurduğu hayret hissine lisanın 
güzelliğini kullanarak beden verme sanatı veya 
insan ruhunda geçen vakıalara lisan müzikalite-
sinden beden verme işidir. (Bilgegil,1944:9-10)” 
“Şiir, muharrikleri ve ifadesi bakımından duy-

NECİP FAZIL, AHMET HAŞİM VE 
ORHAN VELİ’NİN ŞİİR POETİKALARI
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gu işi olup bir kelime seçme işidir. Dünyada bulunan her 
şey şiire konu olabilmektedir. Fakat bu bizi aldatmamalıdır. 
Şiir dış âlemdeki objelerin bizzat kendisinde değil, onların 
insanda uyandırmış olduğu duygularda, düşüncelerde, daha 
doğrusu yazılan eserin yapısında ve üslubunda gizlidir. (Öz-
balcı,1990:221)”
“okuyucuda yoğun duygu hâli ve heyecan uyandıran, söy-
leyiş ve ahenkle kendisini meydana getiren parçaları birleş-
tiren, çağrışım ve duygu değerleriyle yeni ve farklı anlam-
landırmalara imkân yaratan, yan anlam bakımından zengin 
metinlere şiir denilmektedir.” (Aktaş, 2013: 30)
Yukarıdaki tanımlardan da anlaşılacağı gibi şiir, yaşadığı 
dönemin toplumsal gerçekleriyle şekillenen insanın, özel ya-
şamının ve fikri endişelerinin izin verdiği ölçüde dünyayı, 
eşyayı ruhu ve ruh ötesini kurcalayan bir gözlemle, yorum-
la ve müzikal bir disiplinle söze dökme sürecidir. Mehmet 
Kaplan, bu süreci dönemsel şartlar, toplumsal çerçeve, özel 
hayat, fikri yapı, psikolojik ve estetik unsurlar yönünden in-
celerken; Şerif Aktaş zihniyet, yapı, tema, dil ve ahenk un-
surlarını dikkate alarak bu süreci ele alır. 
Bu çalışmada Şerif Aktaş ve Mehmet Kaplan’ın inceleme 
metotlarından yararlanarak, edebiyatımızda kalıcı iz ve şiir 
geleneği oluşturmuş üç şairin -Necip Fazıl, Ahmet Haşim, 
Orhan Veli- poetikalarını  farklı bir bakış ve dikkatle sunma 
adına; dil, tanım, psikolojik unsurlar, zihniyet, müzikalite ve 
ahenk yönünden irdelemeye çalışacağız.

Necip Fazıl’a Göre Şiir
Şerif Aktaş’a göre Necip Fazıl, şiiri her şeyden önce güncelin 
politiğinde aramıştır. Bu arayış hayat keşmekeşinde boğu-
lan bireyin önemsenmesiyle mümkün olur. Böyle bir bireyin 
ayakları yere basar. Korku ve endişeler çevresini sararken 
kurtuluşu görüneni deforme etmekte bulur. Şimdi karşısına 
çıkan gerçeğin giydirilmemiş şeklidir, hakikattir. İşte tam o 

anda Şiir perdenin ardından duyulan ses, şair de bir çığlık-
tan ibarettir. Bu ses aynı zamanda dini mizacı, toplumsal ve 
bireysel hassasiyetleri, ustalık ve estetiği, belagat ve tezyifi, 
şive ve zarafeti, irfan ve inceliği temsil eden kudrettir. Bu 
çığlıkta bir dünya ve cemiyet alâkasını, bir ferdiyet örgüsü-
nü, bir eşya ve hadise görüşünü, bir kültür bağını, bir güzel 
ve doğru hükmünü,  tenkit ve tayin terazisine koyan kemal 
ölçüsü, bir gelecek inşa etme iştiyakıdır.
“Varlığa, objeye, dışımızdaki eşyaya iten bakış, onunla hem-
hâl olmuş, adeta bir çeşit mistisizm gibi varlıkla aynileşme-
nin kaynağında Bergson’un sezgi felsefesinin izlerini düşü-
nebiliriz. (Okay,1992: 81)”
Orhan Okay’ın yukarıda bahsettiği husus, “Ete kemiğe bü-
ründüm Yunus diye göründüm” tefekkürünün Necip Fazıl 
gözesinde tekrar havayla, güneşle buluşmasıdır. Necip Fa-
zıl’ın şiirlerinin ülkemizde avamın da havasın da dilinde 
gezmesine sebep şüphesiz budur. Gözü, dış dünyada ehem-
miyetsiz görünen bir obje ve motif üzerinde sürekli gezinen 
bir şair elbette konuşulan dilin kelime kadrosuyla hareket 
eder. Sadece suyun donduğu zaman hacminin genişlediği-
nin farkına vardıktan sonra da ister istemez düşüncelerin 
duygu haline yükseltilmesi anlamına gelecek cezbe halini 
yaşar. Böyle bir şairin dili de kendiliğinden sade, derin ve 
aşkın bir dil olur.
“Onun başka bir yazısından, dilin estetik ve fonetiğinde da-
ha çok kapalı hecelerin ses zenginliğini tercih ettiğini anlı-
yoruz(Okay,1992: 65)”
Necip Fazıl’ın şiirlerinde ahenk; his ve heyecanın insan hu-
susiyetlerine en uzak kelimelerle,  yenilenen kapalı hecelerle, 
yükseliş ve düşüşlerle imge servetini konuşulan dilden alan 
lisanıyla bir arının raksı, bir neyin inleyişi olarak tezahür 
eder.
Necip Fazıl, şiirlerinde insani zaaflarımızı, kuruntularımızı 
ve açmazlarımızı ben dilini merkeze alarak, sert bir söylem-
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le dışa vurur. Kimi zaman ölmeden ölmeyi isteyecek kadar 
korkak bir ölüm acemisi kimi zaman oyuncağının bir gün 
kırılacağı korkusunu sürekli yaşayan, bu yüzden de oyun-
cağını kırılmasını beklemeden kırma yoluna giden bir ha-
yat acemisidir. Bazen ruh denizinin çok derin yerlerinde 
boğulan bazen de yüzeye en yakın dalgasız kısmı olan bir 
sanatkâr duyarlılığı taşır. Belki de dertlerinin hem ince hem 
de sağlam bir ip kadar dirençli olduğunu iddia eden bir me-
galoman… Necip Fazıl, çelişkiyi keskin bir bıçak gibi insan 
zihnine saplayan kelimelerin şairidir.

Ahmet Haşim’e Göre Şiir
“…şiir ise idrak mıntıkaları haricinde, esrar ve meçhulatın 
geceleri içerisine gömülmüş yalnız münevver suların ışıkları, 
kâh bigâh ufk-ı mahsusata akseden kutsî ve isimsiz menba-
dır. (Dergâh 1337/1921:113-114).”
Ahmet Haşim’e göre şiir, sözün değişik zihinsel faaliyetler 
sonucu söyleşi değeri kazanarak anlamını ancak sezdirebilen 
bir yapıya bürünmesidir. Söz ancak bu yapıda membaı ken-
dinden olmayan bir kıymeti, ruhu doyurabilir.
Sanatın her sahasında pozitivist etkinin yoğun olarak kendi-
ni hissettirdiği bir dönemde yaşayan Haşim’in, insan ruhu-
nu ve onun ihtiyaçlarını önemsemesi dikkate şayandır. Ruhu 
adeta bedenin bir uzvu düşünerek, tembelleşmesini önlemek 
için birtakım faaliyetlerin içerisine sokar. Kelimelerin mü-
zikal değerini hissetmek ister, akıcı bir ahenkle kurduğu 
dünyayı anlatmaya çalışır. Haşim poetikasında enerjisini bü-
tünüyle “şiir nedir” sorusuna cevap aramakla geçirmiştir. Sa-
vunma refleksleriyle kaleme aldığı bu metinde, bir tanımın 
belirsiz ve bir o kadar da geçilmez sınırları içerisine çekilerek 
kendisini korumaya almıştır. 
Şahsına saldırılarda bulunulduğu düşüncesi, “… söylenilen-
lerin ve yazılanların bir kısmı şetm ve tahkir ve bir kısmı 
da yevmî gazete hezeliyâtı nevinden şeylerdi. Düşünüş ay-
rılığından dolayı hakaret, öteden beri bizde kullanılan aşın-
mış bir silahtır ki şerefsiz bir mizah halinde, aynı cins kalem 
sahipleri arasında batından batına intikal eder. (a,g,e,113)”   

Şair saf şiiri sürekli yüceltir, muhalif olduğu insan uyuşuklu-
ğunu ve anlayışsızlığı da hicveder. Belirli bir disipline sahip 
bir eylemler dizisini yüceltmekle kendisini de yüceltmiş olur.
Şerif Aktaş’a göre zihniyet, yaşanılan dönem ve ötekiyle 
ilişkiler -ki bu insan ve insan dışındaki varlıklar da olabi-
lir- sonucu kişinin bir bakış açısı edinmesi, yaşam tarzı 
benimsemesidir. Haşim’in irfandan beslenen bir geleneğin 
çocuğu olması, onun üzerindeki dönemsel etkileri en aza 
indirgemiş, içe dönük yapısı ve insanlarla çatışma hali de 
zihniyetini beslemiştir. Haşim insanlardan kaçar, Hz. Mu-
hammed’in Hira’ya sığınışı gibi geceye sığınır ve gecenin 
sağaltıcı dinginliğine gömülür. İç âlemindeki gerilimden 
kurtulacağı kelimeleri, musikiyi yani has şiiri bekler. Adeta 
zihnini kuluçkaya yatırır. Hz. Muhammed’in (s.a.s) vahiyle 
kurtuluşa erdiği gibi Haşim de şiirle ruhunu dindirecek, ke-
limelerin ahengini ruhundaki arayışlara uyduracaktır.
“Hâsılı şiir, resullerin sözleri gibi, muhtelif tefsirâta müsâit 
bir vüs’at ve şümulu haiz olmalı. (a,g,e,.114).”
Şiiri resullerin sözleri olarak kabul eden bir zihniyetin üret-
tiği eserde kullanılan dil açıklama lüzumu hissedilen bir 
dildir. Bu dil aracılığıyla tıpkı peygamber gibi Yaratıcı ile 
insanlar arasında aracı olarak, insanlar ile Yaratıcı arasında 
bir konuma haiz olur. Bu yaklaşım ve anlayışı; şiirin gücü 
ve etkisine binaen girift bir teşbihtir. Fakat döneminde an-
laşılmaz ve eleştirilir. Ruhu kalbinin ayak sesinde olan bir 
şairin şiiri de büyülü olacak cinste ses benzerliğine, ritim ve 
söyleyiş güzelliğine sahiptir, denilebilir. 

Orhan Veli’ye Göre Şiir
Orhan Veli için şiir her şeyden önce bir söz söyleme sana-
tıdır. Karbonun şekilden şekle girip nihayetinde insan for-
muna kavuşması gibi söz de ağızdan ağıza dolaşıp tekâmüle 
ulaşır ve bir forma kavuşur. Orhan Veli’nin bu düşüncesi 
şiirin artık proleterlerin olduğu düşüncesi değil, bir zihni-
yet meselesi, Âdem’den bugüne sinelerin içinde çatışan iki 
gücün mücadelesidir. Hiç şüphe yok ki insan söylemediğidir 
üstelik çoğu zaman söylemediğinin farkında bile değildir. 

Allah, Âdem’e bütün varlıkların isimlerini öğ-
retti. Sonra onları meleklere göstererek, “Eğer 
doğru söyleyenler iseniz, haydi bana bunların 
isimlerini bildirin” dedi.
Melekler, “Seni bütün eksikliklerden uzak tu-
tarız. Senin bize öğrettiklerinden başka bizim 
hiçbir bilgimiz yoktur. Şüphesiz her şeyi hak-
kıyla bilen, her şeyi hikmetle yapan sensin” 
dediler. Allah şöyle dedi: “Ey Âdem! Onlara 
bunların isimlerini söyle.” Âdem, meleklere on-
ların isimlerini bildirince Allah “Size, göklerin 
ve yerin gaybını şüphesiz ki ben bilirim, yine 
açığa vurduklarınızı da, gizli tuttuklarınızı da 
ben bilirim demedim mi?” (Bakara31/33)
“Dedi: Sana emrettiğimde, seni secde etmekten 
alıkoyan neydi? Dedi ki: Ben ondan hayırlıyım; 
beni ateşten, onu ise çamurdan yarattın(A-
raf,7/12).” 
Orhan Veli’nin aradığı aslında Âdem’den sonra 
şuur altına itilen, örtülen dildir. Bu dilin vezin, 
kafiye ve diğer zekâ hokkabazlıklarıyla bulun-
mayacağı muhakkaktır. İlk öğretmeni Allah 
olan insan, nasıl bu öğrenme işini şuurlu ve 
kazanılmış bir tecrübeyle yapmışsa bugünün 
şairi de aynı iradeyi göstermelidir. Orhan Ve-
li’nin eda diye okuyucuya takdim ettiği şey de 
kendisini şairanelik, sır ve büyü kelimeleriyle 
ifade eden ahenkten başka bir şey değildir. Or-
han Okay, Orhan Veli’nin şiirde kelime, mısra, 
beyit ve kıta güzelliği yerine sadece bir hususa 
dikkat ettiğini söyler. Çok olmayan tekin pe-
şinde koşan birinin, Divan Edebiyatından beri 
havaya kalkan aklı yerle bir etmesi ve gözü “…
kökü yerde ve dalları gökte bir güzel bir ağa-
ca… (İbrahim/24).” çevirmesinden daha doğal 
ne olabilir?
“Orhan Veli’nin bu üç şiirinin ortak vasfı, Ha-
şim’in şiirlerinin bıraktığı santimentalist (aşırı 
hassas) tesirleri silmek ve plâtonik bir aşk anla-
yışına karşı sathî ve alelâde aşkı şiire sokmaktır. 
(Okay,1992: 26)”

“Orhan Veli şiirlerinde Haşim için daha da 
merhametsiz görünür. Benim dikkatimi çeken 
üç şiirinde Ahmet Haşim’e 
ve şiirine müstehzi, alaycı bir tavır takınmıştır. 
(Okay,1992: 25)” İkiliği reddedip, güzelin sade 
olanda aranması gerektiğini iddia eden birinin, 
muhatabına küçük düşürücü davranışlar sergi-
lemesi dikkat çekici bir ayrıntıdır.
Sonuç
Bu üç şair farklı fraksiyonlardan gelip farklı 
yaşam tarzlarını benimsemiş olsalar da kendi-
lerine göre bitmez sözlerin, ses birikimlerinin, 
sözcük servetlerinin, düşünce çığlıklarının pe-
şinde koşsalar da sonuç olarak her üçü de; Fa-
rabi’nin Sûdûr Nazariyesi’nde anlatılan başı ve 
sonu kendi ve kendinde olan yegane bir olanın, 
parçalanamaz bütünün, kaynağı kendinde olan 
bir ebediyetin oluklarına ağızlarını dayamış 
pervaneler, ummana karışmak için altlarındaki 
hazineleri toprağından yırtıp atan, koparıp sü-
rükleyen bir nehrin kendilerine has kollarıdır, 
diyebiliriz.
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Okulumuzun öğretmenlerinden Murat Temel aynı zamanda ülkemizde bir 
proje okulunda çalışan ilk ve tek görme engelli öğretmen olarak faaliyetlerini 
sürdürüyor. Öğrencilerimizin çok sevdiği ve derslerinde üstün başarılar gös-
teren bir Hocamız olarak merak ettiğimiz hususlar doğdu. Biz de kendisiyle 
hem merak ettiklerimizi hem eğitimi hem de engelli olmanın zorluklarını 
konuştuk.

Hocam, bize hayatınızdan kısaca bahseder misiniz?
1981 yılında Artvin’de doğdum. Görme engelim doğuştan ama arkadaş-
larımla oyun oynayacak, ilkokulu görerek okuyacak kadar görebiliyor-
dum. Gözümdeki problem için doktora gittiğimizde geç kaldığımızı fark 
ettik. Yavaş yavaş ilerlediği için fark etmemiz zor oldu. Ortaokul için 
bir yıl ara vermek zorunda kaldım. Sonrasında Ankara Görme Engelli-
ler Okulu’nda ortaokulumu tamamladım. Liseyi yatılı okulda okudum. 
Üniversiteyi de Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde oku-
dum. Şimdi de öğretmen olarak devam ediyorum.

Sizin için eğitim hayatınız ve üniversite koşulları nasıldı?
Ders çalışmak için teyp kasetlerini kullandım. Düzenli olarak her dersi 
kasete çektim. Lisede buna çok ihtiyacım olmuyordu hocalardan dinleye-
rek öğrenebiliyordum ama üniversite gerçekten zor. Çünkü kitap okumak 

MURAT TEMEL HOCAMIZLA
EĞİTİM ÜZERİNE KONUŞTUK
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SÖYLEŞİ
veya sürekli birilerine okutma şansınız olmuyor. Sonradan 
öğrendim ki görme engelliler bilgisayar ve teknolojiyi kul-
lanma imkânına sahipler. Maalesef benim bundan geç habe-
rim oldu bu imkândan yeterince faydalanamadım. Sınavlar-
da yanıma bir okuyucu görevlendiriyorlardı. O bana soruları 
okuyor, benim söylediğim cevapları yazıyordu. 

Bildiğiniz gibi okulumuz proje okulu ve takdir edersiniz 
ki yoğun bir tempo söz konusu; sizce proje okulunda 
çalışmanın kolaylıkları ve zorlukları nelerdir?
Özellikle proje okulları bu ülke için büyük bir nimet çünkü 
önceden zengin kesimler kaliteli şartlara sahip özel okullarda 
okuyabiliyordu. Bizim gibi Anadolu çocukları daha standart 
eğitim görüyordu. Devlet daha sonra özel okul seviyesinde 
proje okulları açarak kendini geliştirebilecek öğrencilere ka-
liteli eğitim alma fırsatı sundu. Öğrencilerin ve öğretmenle-
rin seçilerek alınması eğitim kalitesinin artmasını sağlıyor. 
Burada görev yapan öğretmenlerin bu sorumluluğun bilin-
cinde olması, öğrencilerin de bu nimetin kıymetini bilip de-
ğerlendirmesi lazım diye düşünüyorum.

Sizce Türkiye’de görme engelliler için 
gerekli imkânlar sağlanıyor mu?
Bu mesele gerçekten sıkıntılı bir mesele. Biz engelliler ha-
yatın daha kolay olmasına ‘erişilebilirlik’ terimini kullanı-
yoruz. Türkiye maalesef erişilebilirlik açısından Avrupa’ya 
göre çok geride kalmış durumda. Son 10-15 yıldır ülkemiz-
de bu konuda çalışmalar yapılıyor fakat istenilen seviyeye 
henüz ulaşmadı. Bir görme engelli dışarı çıktığında sizlerin 
çok rahat hareket ettiği yerlerde bizlerin hareket etmesi zor. 
Fakat bunların aksine bizlere kolaylık sağlayan uygulamalar 
da var. Mesela kaldırımlardaki sarı çizgiler, yeni teknoloji 
navigasyon sistemleri bizler için büyük bir kolaylık. Ancak 
buna rağmen kaldırımlara park edilmiş araçlar, lokantaların 
masa sandalyeleri, metro durakları, otobüslerde sesli anons 
sistemleri olmaması bizi zor durumda bırakabiliyor. Türkiye 
engellilerin erişilebilirliği açısından gelişme kaydeden ama 
yetersiz bir ülke. 

Ifade ettiğinize göre proje okullarında çalışan tek görme engelli 
öğretmen sizmişsiniz. Bu konuda öğrenci ve velilerden nasıl tep-
kiler alıyorsunuz?
Ben proje okulları açıldığından beri hep bu okullarda görev 
yapmak istedim ve bunun için çabaladım. Buradaki ama-
cım iyi veya popüler bir okulda görev yapmak değildi. Diğer 
çalıştığım okullar da gayet iyiydi. Biz engelliler genelde bir 
şeyi yapamazsın ön yargısıyla karşılaşıyoruz. Ama bir engelli 
o duvarı yıkıp ön yargıları kırınca diğer engellilerin önünü 
açmış oluyor. Birçok arkadaşımız benim gibi proje okulla-
rında çalışmak için çabaladı ama maalesef olmadı. Proje 
okullarında çalışmak biz engelliler için çok büyük bir nimet 
olacaktır. Proje okullarında görev yapan tek görme engelli 

öğretmen sanırım benim. Ben burada başarılı olursam bu 
diğer engelli arkadaşlarımızın da yolunu açacaktır. Ama ben 
burada başarılı olamazsam zaten toplumda var olan ön yargı 
daha da kesinleşecek ve belki de yıllarca hiçbir görme engelli 
meslektaşım bu göreve başvuramayacak. Başvursa da kabul 
edilmeyecek. Bu okulların en önemli avantajı bilinçli ve eği-
time kodlanmış öğrencilerin buralarda olması. O yüzden bi-
ze düşen tek şey bu ortamı sağlamak, organize etmek. Zaten 
hamur var bize düşen bu hamuru şekillendirmek. Engelli 
öğretmenler için proje okulları çok daha rahat, avantajlı fa-
kat sizden de başarının beklendiği kurumlar. Ben bu okulda 
çalışmaya başladığım zaman bazı velilerin okul müdürümü-
ze gidip ‘Hocam başka öğretmen yok muydu da görme en-
gelli bir öğretmeni görevlendirdiniz? Çocuklarımız bu derste 
eksik kalırsa ne yapacağız?’ diye sorduklarını biliyorum. Fa-
kat zamanla öğrenci ve velileri ile kurduğumuz güzel ilişkiler 
sayesinde bunları aştık. Bizim gibi engelli özellikle görme 
engelli öğretmenlerin bağırıp çağırarak, baskıyla sınıftaki 
disiplini sağlaması mümkün değil. Çünkü ne kadar bağırır-
sanız bağırın birileri sizin görmediğinizi kullanır. Bunu aşa-
bilmenin tek yolu öğrenciler ile müthiş bir sevgi ve saygı bağı 
kurabilmek. Mesela ben teneffüslerde öğretmenler odasına 
çıkmak yerine sınıfta kalıp öğrencilerin ortamında onlarla 
sohbet ediyorum. Bu iletişimi kurduktan sonra o öğrenci si-
ze derste saygısızlık yapacak olsa bile yapmıyor. Şu ana kadar 
bir sıkıntı yaşamadım çok şükür. Böyle devam ederse diğer 
engelli arkadaşlarımızın proje okullarında çalışmasının önü-
nü açacağız inşallah. 

Proje okullarının normal okullardan farkı var mı varsa nedir?
Evet var. Devlet bu okulları bir beklenti ile açtı. Proje okul-
ları sadece bilgi verilsin diye değil öğrenciler bu bilgiyi alıp 
yorumlasın sentezlesin ve yeni ürünler ortaya çıkarsın diye 
açılan kurumlardır. Diğer okullarda sadece eğitim alırsınız 
öğrencilerin amacı bir sonraki eğitim kurumunu kazanmak-
tır. Ama proje okullarına gelen öğrencilerin ‘Benim sadece 
öğrenmem değil üretmem lazım, benim ikinci insan olma 
hakkım yok. Bana madem bu okulda okuma şansı verilmiş 
ben bu ülkeye fayda sağlayacak işler yapmalıyım. Seçtiğim 
mesleği en güzel en başarılı şekilde yerine getirmeliyim.’ so-
rumluluğunda olması lazım. Proje okullarının diğer okullar-
dan farkı ülkenin her alanda en iyi öğrencilerini yetiştiren 
okullar olmasıdır. Buraya gelen öğretmen ve öğrencilerin bu 
bilince sahip olması gerektiğini düşünüyorum. 

Okulumuzdaki eğitim ortamı hakkında düşünceleriniz nelerdir?
Bence okulun mükemmel bir ortamı var. Çünkü okulun 
mükemmel bir müdürü var. Nasıl mükemmel diyecek olur-
sanız öğretmenler ve öğrencilerin önünü sonuna kadar açı-
yor. Yeter ki çalışmak isteyin size sonsuz bir olanak sunuyor. 
İkincisi öğretmenlerimiz en başarılı öğretmenlerden oluşu-
yor. Bu okulun diğer okullardan en büyük farkı teneffüsler-
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de kavga yok. Böyle bir sorun yok. 
Okulda öğrenciler en fazla ufak tefek 
tartışmalara giriyor ancak bunda bi-
le seviyeyi koruyabiliyorlar. Başarılı 
bir okuluz. 2013 yılında açılmış ve 
2017 yılında proje okulu olarak şu 
an Bursa’nın en başarılı okulları ara-
sına girdi. Birkaç yıl sonra Bursa’nın 
en iyi, Türkiye’nin de en iyi okulla-
rından biri olacağına inanıyorum. 
Böyle bir okulun öğrencisi ve öğret-
meni olmak onur verici. Güzel bir 
dergi çalışması da yapılıyor. İnşallah 
dergimiz de okulumuz da hak ettiği 
yere gelir.

Görme engelli bir öğretmen olarak 
ders işleme metodunuz nasıl?
Ben diğer öğretmenler gibi ders iş-
lesem öğretmenliğimde eksik kalı-
rım. Bu bir gerçek. Çünkü görme 
engellilik bir eksikliktir bunu kabul 
etmemiz gerekir. Bu eksikliği gider-
mek için ekstra çalışmam gerektiği-
ni biliyorum. Derslerimde kendimce 
geliştirdiğim bir metot kullanıyo-
rum; asistan öğrenci metodu. Her 
derste liste sırasına göre yanıma bir 
öğrenci alıyorum. O öğrenci gerek 
parmak kaldıranları seçme konu-
sunda gerekse tahtayı kullanma 

konusunda bana yardımcı oluyor. 
Derslere hazırlanarak geldikleri için 
konuyu anlatmama da yardımcı olu-
yorlar. Böylece minik bir öğretmen-
lik provası yaparak özgüven sahibi 
oluyorlar. Herkes heyecanla sıranın 
kendisine gelmesini beklediği için 
derse katılım artıyor. Öğrencilerde 
iki anlayış ortaya çıkıyor. Birinci-
si, benim karşımda görme engelli 
olup proje okulunda öğretmenlik 
yapan biri var. O kişi görme enge-
line rağmen bunu başarmışsa benim 
başaramamak için bir mazeretim 
olamaz. İkincisi çocuklar çok temiz 
duygulara sahip olduğu için onlara 
bana yardım etme fırsatı veriyorum. 
Böylelikle engelli bir öğretmene yar-
dım etmiş oluyorlar. Hem engellileri 
yakından tanımış hem de bunun se-
vabını alarak yardım etmenin mut-
luluğunu tatmış oluyorlar. İnanın 
yaramazlık yapmaktan daha çok 
yardım etmeye meyilli oluyorlar. Bu 
da onlara değerler eğitimini geliştir-
me konusunda yardımcı oluyor. Ben 
öğrencilere hiçbir şey anlatmasam 
bile bu mesajı vermek bana yeter.

Müzikle uğraştığınızı biliyoruz. 
Müziğin hayatınızdaki yeri nedir?

 Proje okulları 
sadece bilgi 

verilsin diye değil 
öğrenciler bu bilgiyi 

alıp yorumlasın 
sentezlesin ve yeni 

ürünler ortaya 
çıkarsın diye açılan 

kurumlardır. 

Özellikle görme engelliler görme duyularını kullanamadığı için duyma 
duyuları daha çok gelişiyor. Bu sadece sesleri duyma anlamında değil mü-
ziksel zeka anlamında da fayda veriyor. Ben bağlama çalıyorum. Bunun 
dışında diğer müzik aletlerini de amatör olarak çalabiliyorum. Bu sadece 
bende değil birçok engelli insanda müziği kullanma becerisi daha geliş-
miş durumda. Müzik benim işime çok yarıyor. Mesela derste dikkati bir 
türlü toplayamıyorsunuz, haftalarca uğraşıyorsunuz ama fayda vermiyor. 
Bir hafta o sınıfa bağlama götürüp onlarla birlikte şarkı türkü söylediği-
nizde o sınıf sizi hem daha çok seviyor hem daha zevkli ders işliyorsunuz 
hem de onlarla yakınlaşıyorsunuz. Her ne kadar dersim din kültürü olsa 
da derslerde müziği kullanıyorum. Bir de müzik gerçekten çok güzel bir 
şey. Size de tavsiye ederim.

Engelliler için teknolojinin kolaylıkları nelerdir?
Bizler önümüzü fark etmek için baston kullanıyoruz. Artık akıllı tele-
fonlar kullanarak işlerimizi bu şekilde hallediyoruz. Engellilerin önceden 
kullandığı ‘braille alfabesi’ diye adlandırdığımız parmakla yazıyı oku-
dukları kabartmalı bir alfabe vardı. Ancak artık teknoloji o kadar geliş-
ti ki bir kağıdın fotoğrafını çekiyorsunuz ve akıllı telefon size o kağıdı 
okuyor. Hatta fotoğrafı net çekebilmemiz için size komutlar da veriyor. 
Bankacılık işlemlerimiz olsun elektronik işlemler olsun her şeyi telefon 
üzerinden halledebiliyoruz. Teknoloji geliştikçe biz de onun alternatif 
yönlerini kullanıyoruz. Buna rağmen hayat biraz daha zor mu? Tabii ki 
zor.  Bu da işin imtihan ve sabır kısmı.

Bize vakit ayırıp sorularımızı cevaplandırdığınız için çok teşekkür ederiz. 
Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun.

Derslerimde 
kendimce 
geliştirdiğim bir 
metot kullanıyorum; 
asistan öğrenci 
metodu. Her derste 
liste sırasına göre 
yanıma bir öğrenci 
alıyorum. O öğrenci 
gerek parmak 
kaldıranları seçme 
konusunda gerekse 
tahtayı kullanma 
konusunda bana 
yardımcı oluyor.
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MALCOLM X
(19.05.1925 – 21.02.1965)

“İnsanlar bir insanın bütün hayatının bir tek kitapla 
değişebileceğinin farkında değiller.”

“Bütün uyuyanları uyandırmaya bir tek uyanık yeter.”

“Amerika, İslam’ı anlamaya muhtaç çünkü bu din, ırk 
sorununu söküp atan dindir.”

RAHMETLE ANIYORUZ

ANMA
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SPOR

Takvimler 7 Mayıs 2013’ü gösterirken Bur-
saspor camiası acı bir haberle çalkalanıyordu. 
İbrahim Yazıcı kaldırıldığı hastanede hayata 
gözlerini yummuştu. Şehri acı sarmıştı. Şam-
piyon Başkan vefat etmişti. İbrahim Başkan 
kulüp başkanlığı sırasında adeta tüm şehrin 
sevgisini kazanmıştı. 55 senelik Süper Lig ta-
rihinde 4 büyükleri geçip şampiyon olan ilk 
takımdı Bursaspor. Şehrin havası değişmiş-
ti. Adeta bir karnaval havası vardı Bursa’da. 
Bursaspor İstanbul hegemonyasını yıkıp, 
zorlu rakibi Fenerbahçe’yi geçip şampiyon 
olmuştu. O sene İstanbul’da Boğaz’da dal-
galanan bayrağın rengi de “yeşil-beyaz”dı. 
Atatürk Stadı’nda Şampiyonlar Ligi maçı oy-
nanacaktı. Van Der Sar’lı, Wayne Rooney’li, 
Rio Ferdinand’lı, Alex Ferguson’lu Manc-
hester United konuk olacaktı Bursaspor’a. Bu 
başarının en büyük payı Ertuğrul Sağlam’la 
beraber şüphesiz İbrahim Başkan’a aitti. 
Ozan İpek’li, İvankov’lu, Ömer Erdoğan’lı, 
Kirita’lı, Batalla’lı, İvan Ergiç’li Bursaspor, 
Ertuğrul Hoca’nın önderliği ve İbrahim Baş-
kan’ın fedakarlığıyla şampiyon olmuştu. Ay-
rıca 20. dönem Bursa milletvekiliydi İbrahim 

Başkan. Buna rağmen takıma bir kez olsun 
siyaset karıştırmadı. Şampiyonluktan 3 yıl 
sonra İbrahim Başkan vefat etti. Çok büyük 
bir cenaze töreni düzenlendi. Saat 10.30 da 
Atatürk Stadı’nda cenaze töreni düzenlen-
di. Oradan öğle namazına müteakip Ulu 
Camii’nden kaldırılan cenaze Emir Sultan 
Mezarlığı’na götürülürken trafik kilitlenmiş, 
yollar Başkan’ın cenazesinden ötürü kapan-
mıştı. Sonuç olarak Şampiyon Başkan vefat 
etmişti. Elbette yerine biri geçecekti. O isim 
Erkan Körüstan oldu. Körüstan, İbrahim 
Yazıcı’nın ölümü üzerine gerçekleşen olağa-
nüstü kongrede başkan seçilmişti. Ta ki 24 
Mayıs 2014’e kadar. Mayıs ayında yapılan 
kongrede aday olmayacağını açıkladı Erkan 
Körüstan. Bahsi geçen kongrede Recep Bö-
lükbaşı başkan seçildi. Onun ardından 2016 
yılında en yakın rakibi Burhan Vatan’a 811 
oy fark atan Ali Ay Bursaspor’un başkanı ol-
du. İşte her şey o an başladı. Başkan Ali Ay 
başımızda bulunduğu 3 sezon boyunca takı-
mı ilk 10’a dahi sokamadı. Ali Ay döneminde 
Bursaspor;
2015-2016 sezonunda: 11.
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BÜYÜK 
BAŞKAN’IN
ARDINDAN

2016-2017’de: 14.
2017-2018’de: 13. oldu.
Özellikle son 2 sezonu küme potasının kıyısından dönerek 
tamamlayan Bursaspor; 3,5 yıllık Ali Ay döneminde hiçbir 
başarı elde edememesine karşın, başarısızlıklarıyla da adeta 
taraftarı ve camiayı umutsuzluğa sürüklemişti. Bunların yanı 
sıra Bursaspor kulübüne ait Nalbantoğlu Kapalı Otoparkı’nı 
satmış, dolayısıyla otoparkın altında bulunan Bursa Store da 
kapanmıştı. Bu kadar başarısızlık üstüne başkan Ali Ay bir 
türlü başkanlıktan çekilmiyor, her sene yeniden başkan se-
çilmek için adaylığını koyuyordu. Üstüne üstlük Bursaspor 
Kongresi de her sene Ali Ay’ı seçiyordu. Bu kadar şeyin üstü-
ne taraftar küsmüştü şampiyon kulübe. Bursaspor bitmişti. 
Yalnızca 8 senede, şampiyon takım bir adamın vefatı üzerine 
5 senede erimiş, bitmişti. Gelen gideni değil yalnızca İbra-
him Başkan’ı aratıyordu. Herkes “Başkan ölmeseydi böyle 
olur muydu?” diyordu. Artık yolun sonu gelmişti. Bursaspor 
2018-2019 sezonunu yalnızca 1 puanla 16. tamamlayarak 1. 
Lig’e düşmüştü. Ali Ay da sanki takımı küme düşürmek için 
gelmiş ve amacına ulaşmış gibi takımın ligden düşüşü üzeri-
ne istifa etmişti. Ben bu yazıyı yazarken Bursaspor 1. Lig’de 
27 puanla 6. sırada bulunuyor ve ayrıca aşımlardan dolayı 3 
puanı silindi. Bunun sebebi mali harcamalarında 15 milyon 
TL aşım yapmasıydı ve bundan dolayı ceza olarak 3 puanı 
silindi. Öte yandan Ankaragücü 21 milyon TL aşım yaptığı 

için transfer  yasağı aldı.
Eskişehirspor’un da 45 milyon TL aşım yaptığı için 9 puanı 
silindi. Fakat Beşiktaş ve Fenerbahçe 100 milyon TL aşım 
yapmasına karşılık sadece uyarı cezası aldı. Türkiye Futbol 
Federasyonu futbolu sanki 3-5 takımdan ibaretmiş gibi gö-
rüyor. Ancak bu iş böyle değil. Gaziantepspor geçtiğimiz 
sezonu -34 puanla tamamladı. Ve an itibariyle futbolumuza 
Cenk Tosun’u, İbrahim Üzülmez’i, Serdar Kurtuluş’u Orkan 
Çınar’ı ve daha nice futbolcuları kazandıran Gaziantepspor 
futbolcusu yöneticisi ve teknik direktörü bulunmadığı için 
kapatıldı. Ve daha nice çınarlar yok olmak üzere. 2019-2020 
sezonunda 1. Lig’de 4 galibiyet ve 3 beraberliği bulunan Es-
kişehirspor 15 puanla 15. sırada olması gerekirken 6 puanla 
18. sırada. Ülkemize Burak Yılmaz’lar, Selçuk İnan’lar Arda 
Turan’lar kazandıran Manisaspor geçen sezonu 2018-2019 
sezonunu 0 puanla -34 puanlı Antep’in hemen önünde 17. 
tamamladı. Daha nice çınarlar erimek üzere ancak Bursaspor 
böyle olmayacak. Biz mutlaka geri dönüp hesabı göreceğiz. 
Şehrinin takımıyla dalga geçenlerin inadına geri geleceğiz. 
Bu taraftar bunu hak ediyor. Bu taraftar bu takım uğruna 
Adana’ya ayakta gidiyor. Sırf motive etmek için Bayburt’a 
kupa deplasmanına gidiyor. Hani bir beste var ya bizde;
“Çile keder ne fark eder
Bursam sana değer.”
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Tik tak… Tik tak… Tik tak…
Eski kokan ama yeniyi de çağrıştıran eşyaların 
bulunduğu bu odada, bu ses dışında gürültü 
çıkaran hiçbir şey yoktu. Sanki duvarda asılı 
saatin akrep ve yelkovanı ruhsuzca görevlerini 
yerine getiriyorlardı. Odada hafif bir lavanta 
kokusu hissediliyordu. Okulda öğretmenimiz 
eski insanların çamaşırlarının güzel kokması 
için lavantayı kullandıklarını söylemişti. Şük-
ran teyzenin de kullandığı kesindi. Annem yap-
tığı tatlılardan bir tabak hazırladığında bana, 
“Bu tabağı Şükran teyzene götür ama hemen 
verip gelme çok ayıp olur, seni uzun zamandır 
görmedi, içeri gir ve kahvesini iç.’’ demeseydi 
şu an bu kasvetli ve yalnızlık kokan oda yerine, 
arkadaşlarımın yanında günün yorgunluğunu 
atıyor olacaktım.
Şükran teyze bizim komşumuzdu. Yaşına göre 
sağlıklı, kısa boylu, bembeyaz saçlı, tombul, 
tatlı kahkahası olan, neşeli, yerine göre de ses-
siz bir kadındı. Eşi Ahmet amcayı kaybedince 
evini değiştirdi ve şimdi oturduğu ev bizim ev-
den birkaç sokak uzakta olunca, uzun zamandır 
görmemiştim kendisini. Yıllar onu biraz daha 
sessizleştirmişti ama hala fırsatını bulsa ortaya 
çıkacak olan kahkahanın yerleri belliydi yüzün-
de.
Mutfakta bana kahve hazırlıyor şu anda ama 
keşke her şeyi bırakıp yanıma gelse. Bu odada 
alışık olmadığım bir ortam var. Yeni biblolarla, 
eski koltuk örtüleri, yastıklar ve çerçeveler bir 
tezat oluşturuyor. Sıkıcı... Evet bu odayı böyle 
tanımlayabilirim. Hani biz kendimizden bah-
setmek isterken, bize hep kendisinden bahseden 
insanlar vardır ya, bu oda tam da öyle ama ku-
lağıma değil de, gözüme geliyor gürültülü bir 
şekilde sesleri.
Tik tak… Tik tak… Tik tak… Duyduğum sa-
dece bu ses. Saati biliyorum ve onsuz yapamam 

ama sesini ilk defa duydum. İlginç diye düşü-
nürken, kapı açıldı Şükran Teyze elinde kahve-
ler ve bana hazırladığı ikramlıklarla içeri girdi. 
Yardım etmek için küçük kıpırdanışımı bir ba-
kışıyla durdurdu. “Bu yaşta bize hareket lazım” 
Derken tatlı bir gülümseme yayıldı yüzüne, ben 
de karşılık verdim.
-Nasılsın Tuba? Yıllar nasıl geçiyor? Daha dün 
küçücüktün.
-İyiyim Şükran Teyze çok teşekkür ederim. Lise 
sondayım okul, dersler, koşturmaca… Seni iyi 
gördüm. Sonra kahvemden bir yudum aldım. 
Beni görmekten mi yoksa yanında yalnızlığına 
arkadaş olduğum için mi bilemiyorum bana 
bakarken gülümsüyordu. Ufak bir sessizlik ol-
sa bulunduğum ortamda ilk konuşma ihtiyacı 
duyan ben olurum. Bilmiyorum siz de öyle mi-
siniz? Duvara dayalı bir baston dikkatimi çekti. 
Hemen sordum. 
-Baston Ahmet Amca’nın mıydı? 
-Evet artık ben kullanıyorum. Önceleri yakıştı-
ramazdım kendime ama mecbur kalıyor insan. 
Ahmet Amca’na az hizmet etmedi. Kastamo-
nu’dan bir arkadaşı Devrek’in ünlü bastonla-
rından diye getirmişti. Cevizdenmiş makbul 
olanlardan derdi rahmetli. Al bak!’
Duvardan bastonu aldım. Gerçekten çok güzel-
di. Daha önce hiçbir bastona yakından bakma-
mıştım ama uzaktan da olsa bu gördüklerim-
den çok farklıydı. Bir ahşabın bu kadar parlak 
detaylı oyulması karşısında çok şaşırdım. Ben 
Şükran Teyze kadar rahat sohbet edemiyor-
dum. O bu konuda zorlanmıyordu. Bana kö-
şede duran sepeti gösterdi. ‘’Artık bu sepetleri 
yapanlar kolay bulunmuyor. O kadar eski ki, 
ama hala ilk günkü gibi emektarımdır benim. 
Ah ah… “Ne güzeldi eski sepetler, ustalar emek 
verirdi. Şimdi al naylon poşet at doğaya bekle ki 
kaybolsun.’’ Sadece dinliyordum ama hak ver-
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memek mümkün değildi. Duvardaki tablolara 
baktığımı görünce, içlerinden tatlı renkleri olan 
bir çalışmayı aldı. 
-Bu Ebru Sanatı, yapana da ebrucu derler. Bi-
lirim de beceremem yavrum. Hatta derler ki, 
yapan kişi, çalışılan tekne, boyalar aynıdır ama 
her seferinde farklı çalışma çıkar aynı elden 
çıksa da, aynı insanlar gibi.‘’ Bunları anlatır-
ken heyecanlandı ve elindeki kahveyi döktü. 
Hemen kalkıp mutfaktan kenarları oyalı bez 
getirdim. Silerken, “Artık bu bezleri de beğen-
miyorlar. Çeşit çeşit bez alıp hemen atıyorlar. 
Hele o kâğıt havlular… Biz kurulardık tertemiz 
yıkar yine kullanırdık, doğa bu çağ insanına iyi 
dayandı. Mendillerimiz narin kumaşlardan-
dı, işlemeliydi. Siz hiç bilmezsiniz. Sevdiğine 
oyalardın, erkeksen kibarlığın için gerekliydi, 
kıyafetini tamamlarken herhangi bir zor duru-
ma karşı seni ya da yanındakini güzelleştiren 
bir cankurtarandı.’’  Bana sırasıyla Hat Sanatı 
çalışmalarını gösterdi ve ne kadar değerli ol-
dukları hakkında bilgi verdi. Tezhip Sanatının 
sabır sanatı olduğunu ve aşk gibi gönül vermek 
gerektiğini söyledi.
Bir insan bu güzel eserleri, bilgileri duyduktan 
gördükten sonra, artık onları görmemiş gibi 
yaşayamaz. Eve dönerken böyle düşünmekten 
kendimi alamadım. Bugün çok güzeldi benim 
için. Bütün sanat dallarıyla gün yapmış gibiy-
dim. Ne çok güzel değerlerimizi yitiriyoruz bu 
hayat koşturmacasında değil mi? Sığlığı devam 
eden bu hayat size heyecan vermiyorsa eğer, o 
güzelim sanat dallarından birine tutunup ülke-
min denizlerindeki turkuaz tonlarıyla huzuru 
bulabilirsiniz bence. 
Ben en çok neyi özledim biliyor musunuz? Tik 
tak… Tik tak… Tik tak… Artık duymuyoruz 
ne saatin sesini, ne de birbirimizin sesini. Çün-
kü sessizliğimizi kaybetmişiz. 
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Ümmet kavramı sözlükte “öne geçmek, bir top-
luluğun önünde olmak, ana olmak, aynı dine 
inanmak, imam/önder olmak, millet” gibi an-
lamlara gelmektedir. Ümmet kavramı terim 
olarak ise, “bir dinin ve onun peygamberinin 
etrafında öbeklenmiş topluluk” olarak tarif 
edilmiştir. Bunun en güzel örneği, Ümmet-i 
Muhammed, İslam Ümmeti terkipleridir.  Üm-
met kavramının kendisinden türediği “ümm” 
kelimesi, çocuğun annesi anlamına da gelmek-
tedir. Bu bağlamda Hz. Havva’ya, insanlığın 
meydana gelişine vesile olduğu için, annemiz/
ümmüna yani “insanlığın annesi” denilmiştir. 
Herhangi bir kelime/kavram, sözlük ve terim 
anlamının dışında, anlam kaymalarına uğra-
madan, yaşam alanını, içeriğine uygun koru-
muşsa; o kelimenin/kavramın, bireysel, sosyal 
vb. yönlerinin de, toplum içerisinde canlılığına/
işlevselliğine şahit olmaktayız. Eğer bir kelime-
de/kavramda, zamanla, aslından/kastedilenden 
başka mecralara kaymalar meydana gelmişse; 
o kelimenin/kavramın canlılığını yitirdiğine, 
kavramın hastalandığına ve sosyal alana yöne-
lik söylemlerini kaybettiğine/öldüğüne şahit 
olmaktayız. Özellikle bu kelime/kavram, vah-
ye/dine ait ise, o kelimenin/kavramın aslından 
kaymalar meydana gelmesi, vahiy dilinin doğru 
anlaşılmasına engel teşkil eder. 
Kur’ânî kavramlar, rehberimizi/başucu kita-
bımızı anlamada temel araçlardır/işaretlerdir/
sembollerdir. Çünkü yüce Rabbimiz, bu kav-
ramlarla vahyin anlaşılmasını murad etmiştir. 
Bu nedenle, Kur’ânî kavramların gerçek anla-
mının ortaya konması, yanlış anlaşılmalara ma-
hal vermeyecek şekilde ve şârîin kastına halel 
getirmeyecek bağlamda kullanılması elzemdir.
Kur’ânî kavramlardan ümmet kavramı da 
bunlardan birisidir. Ümmet kavramı, dilimi-
ze geçerken anlam daralmalarına/kaymalarına 
uğramıştır. Öyle ki, bazen bu kavram, olumsuz 
imaj bırakan bir sıfat gibi kullanılabilmiştir. 
Hâlbuki ümmet kavramı, İslam’ın sosyal/haya-

ta bakan canlı/dinamik yönüdür. 
Kur’ân’a baktığımızda ümmet kavramıyla, 
hedefleri, idealleri bir olan; tüm evrene kar-
şı sorumluluk sahibi fertlerin oluşturduğu bir 
topluluğun kastedildiği ortaya çıkmaktadır. 
Kur’ân, bu kavram içerisinde, ben ve biz konu-
sunu da analiz etmiştir. Bu kavramla Kur’ân, 
beni/egoyu, biz/diğerkâm içerisinde tekâmüle 
erdirmiştir. Ümmet, insanın birey olarak, dir-
sek temasında olduğu diğer bireylerle ve kâinat-
la kurduğu ilişkilerin tekâmülüdür. Diğerleriyle 
yalnızca hemfikir olmak (düşünce ortaklığı) 
değildir. Ümmet olabilmenin bilinci/önceliği 
eylem birliğinde yatmaktadır. 
Eylem birliğinin sağlanabilmesi için, ümmet 
bilincine sahip bu topluluğa bir imamın/reh-
berin tanımlanması zorunludur. İnsanoğlu/
birey, konumu/statüsü ve cinsiyeti ne olursa 
olsun, fıtraten bir rehbere/öndere/başkana/
reise ihtiyaç duymaktadır. Allah Resulü (a.s.), 
rehbersiz ümmeti/toplumu, çobanı olmayan, 
başıboş dolaşan ve telef olması mümkün sürüye 
teşbih etmiştir. Böylesi bir ümmetin, şuursuz-
ca, günümüzün vahşet çöllerinde, umutsuzluk/
ümitsizlik ve yabancılık kırlarında/sahraların-
da, kendini kaybetmişçesine, bir davaya mebni 
olmadan dolaşması, pusuya yatmış vahşi kurt-
ların iştahını celbeder. Nihayet böyle bir üm-
met, kurda yem olmaktan kendini kurtaramaz. 
Maalesef Müslümanlar, tarihin seyri içinde ve 
günümüzde, zaman zaman yapayalnız ve avare 
dolaşan koyun sürüsü kaderi gibi bir hastalığa 
müptela olmuştur. Ancak her defasında, bir ön-
derle/imamla yuvasını selametle bulabilmiştir. 
Günümüz dünyasına baktığımızda, Müslü-
manlar, her zamankinden daha çok, ümmet 
bilincine ve bu bağlamda bir kılavuza/rehbe-
re/imama ihtiyaç duymaktadır. Malumdur 
ki, günümüz dünyasında, İslam’ın kutsalları, 
Ümmet-i Muhammed’in ana sembolleri (Ha-
remeyn ve Kudüs/Mescid-i Aksa), işgal altın-
dadır. Müslümanlar maalesef, zalimin elini 
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ÜMMET KAVRAMI ÜZERİNE BİR MÜLAHAZA:
EVRENSEL BİR AİLE/ÜMMET OLABİLMEK

kutsallarından uzak tutacak bir ümmet şuurundan yoksun 
bırakılmıştır. Müslümanlar, içten içe bir çürümenin, ben-
cilliğin, içgüdüsel lezzetlere müptela bir hazzın/kapitalin, 
hayat felsefesi ve ahlâkî açıdan vahiy kültüründen fersah 
fersah uzak; temelsiz bir yolun yolcusu olmuşlardır. Bu çer-
çevede, İlâhî dünya görüşü olumsuzlanmış ve (siyasi, sosyal, 
ticari ) bütün alanlardaki İslam ahlâkının ayağı kaydırıl-
mış; bunların yerine Müslüman kisvesine uymayan, fıtrata 
aykırı yeni tipler ve ilkesiz, ümmet bilincine uymayan etik 
kuralları getirilmiştir. Bu ilkesiz getiriler(!) Müslümanları, 
hem karşı tarafa/batı denilen kesime onaylatamamış; hem 
de kendi öz benliklerine/fıtratlarına yabancılaştırmıştır. 
Çünkü Müslüman birey, İslam’ın, hem yüce bir insanı ve 
ideolojisini var ettiğinin, hem de dünya halklarına örnek ve 
vasat/orta/aşırıya kaçmamış bir toplum (ümmeten vasaten) 
ikame ettiğinin bilincini/idealini yitirmiştir. Ayrıca İslam 
coğrafyaları dünyanın en sancılı ve çatışmaların bitmediği 
bölgeler haline getirilmiştir. Gönül coğrafyamızın bu hale 
gelmesinde, ümmet şuuruna erememiş Müslüman küçük 
grupların, tefrikaya sebep verecek söylem ve eylemlerinin de 
etkisi büyüktür. 
Unutmayalım ki, dünya ölçeğinde yaşananlar göstermiştir 
ki, dünya halklarının huzur, güven ve rahatını sağlayacak; 
onları, maddî ve manevî elemlerden muhafaza edecek, asi, 
zalim tağutlara ve günümüz firavunlarına karşı savunacak 
idare şekli; ancak ümmet şuuruyla hareket edecek olan yö-
netimlerce gerçekleştirilebilecektir. 
Ümmet şuuruyla, vahyin merkezi Hicaz’dan, dünyanın dört 
bir tarafına, İslam’ın ve İslam kültür ve medeniyetinin ya-
yılmasında,  14 asırlık zaman dilimi içerisinde İslam’ın güç-
lenerek, dünya medeniyet tarihini etkileyecek devletlerin 
kurulmasında, ümmet bilincinin tarihi ve sosyo-psikolojik 
kanıtlarını göz ardı edemeyiz. Özellikle Ümmet-i Muham-
med tabiri, ümmet bilincinin/şuurunun kökleşmesinde ana 
etkendir.  Bu nedenle Müslümanlar, yaşadığımız çağda üm-
met bilincinin; Müslümanların, küffara karşı elini güçlen-
direcek bu dinamik yapının, tekrar işlevsel hale gelmesini 
sağlamalıdır. 
Son olarak, ümmet kavramıyla ilgili konunun temelini 
oluşturan, konuyla ilgili yazın alanının üzerine bina edil-
diği ayetler incelenip tefekkür edildiğinde; ilâhi mesajın ve 
ümmet kavramının işlevselliğini/canlılığını, İslam ve Müs-
lümanlar için ne kadar ehemmiyetli olduğunu idrak etmiş 
oluruz. 

“İşte böylece, siz insanlara şahit olasınız, peygamber de si-
ze şahit olsun diye sizi vasat (aşırıya kaçmayan/örnek) bir 
ümmet yaptık.... Bu, Allah’ın hidayet verdiği kimselerden 
başkasına elbette ağır gelecektir…” (Bakara 2/143)
“İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü meneden 
bir ümmet/topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenler-
dir.” (Âl-i İmrân 3/104)
“Siz, insanlar için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. 
İyiliği emredersiniz, kötülükten alıkoyarsınız ve Allah’a ina-
nırsınız.”(Âl-i İmrân 3/110)
“Yarattıklarımız arasında hakka götüren ve onun ışığında 
âdil davranan bir ümmet vardır.” (A’râf 7/181)
“Biliniz ki, sizin şu ümmetiniz birtek ümmettir, ben de si-
zin Rabbinizim. Onun için yolumdan çıkmaktan sakının.” 
(Mü’minûn 23/52)
“İnsanlar, (inanç birliği içinde bütünleşmiş) tek bir ümmet-
ten ibaretti; sonra anlaşmazlığa düştüler. Eğer Rabbinden 
geçmiş (verilmiş) bir söz olmasaydı, anlaşmazlığa düştükleri 
şey konusunda mutlaka aralarında hüküm verilmiş olurdu.” 
(Yûnus 10/19)
“Eğer Allah dileseydi, onları herhalde tek bir ümmet kılar-
dı. Ancak O, dilediğini kendi rahmetine sokar. Zalimlere 
gelince; onlar için ne bir veli(arka çıkanı)  vardır, ne de bir 
yardımcı.” (Şûrâ, 42/8)
“Gerçek şu ki, İbrahim (tek başına) bir ümmetti; Allah’a gö-
nülden yönelip itaat eden bir muvahhiddi ve o müşriklerden 
değildi.” (Nahl 16/120)
“Ey Rabbimiz! Bizi sana teslim olanlardan eyle, soyumuz-
dan da sana teslim olacak bir ümmet çıkar. Bize ibadet usul-
lerimizi göster, tövbemizi kabul et. Şüphesiz tövbeleri kabul 
eden, merhameti bol olan yalnız sensin.”(Bakara 2/128)
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ÇEVİRİ BİLİM ADAMLARINDAN
İKLİM ACİL DURUM 
UYARISI
Bilim insanlarının, herhangi bir felaket duru-
mu tehdidine karşı insanlığı açıkça uyarma ve 
“olduğu gibi söyleme” ahlaki zorunluluğu var-
dır. Bu zorunluluğa ve aşağıda sunulan grafik 
göstergelere dayanarak dünya çapında sözleş-
meyi imzalayan 11 binden fazla bilim insanıyla 
birlikte, açıkça ve kesin surette, Dünya gezege-
ninin iklim acil durumuyla karşı karşıya geldi-
ğini açıklıyoruz.
Tam olarak 40 yıl önce, 50 milletten bilim in-
sanı Birinci Dünya İklim Konferansı’nda (Ce-
nevre, 1979’da) bir araya geldi ve endişe verici 
iklim değişikliği eğilimlerinin, acilen hareke-
te geçirmeyi gerekli hale getirdiği konusunda 
hemfikir oldular. O zamandan beri, çok sayıda 
başka dünya çapındaki toplantılarda ve bilim 
insanlarının yetersiz ilerleme ile ilgili açık uya-
rılarında olduğu gibi 1992 Rio Zirvesi, 1997 
Kyoto Protokolü ve 2015 Paris Antlaşması’nda 
benzer uyarılarda bulunuldu (Ripple vd, 2017). 
Ancak Dünya’nın iklimi üzerinde artarak de-
vam eden olumsuz etkileriyle birlikte sera gazı 
salınımları hala hızla artıyor. İklim krizinden 
kaynaklanan sayısız sorunlardan kaçınmak için 
biyosferimizi korumak için gösterilen çabaların 
ölçeklerinde çok büyük bir artış gerekmektedir. 
(IPCC 2018).
İklim değişikliği ile ilgili kamuoyundaki tartış-
maların çoğu, insan faaliyetlerinin kapsama ge-
nişliğini ve ısınan bir gezegenden kaynaklanan 
gerçek tehlikeleri kavramak için yetersiz bir öl-
çü olan, sadece küresel yüzey sıcaklığına dayan-
maktadır. (Briggs vd. 2015) Politika yapıcılar 
ve halk şu anda, insan faaliyetlerinin sera gazı 
salınımları üzerindeki etkilerini ve bunun so-
nucunda iklim, çevremiz ve toplum üzerindeki 
etkilerini aktaran bir dizi göstergeye acil olarak 
ulaşmalı. Önceki çalışmalara dayanarak, hem 
mevcut iklim etkileri (şekil 2) hem de sera gazı 
salınımlarını etkileyebilecek ve iklimi değiştire-
bilecek insani faaliyetler (şekil 1) için birtakım 
grafiksel hayati öneme sahip, son 40 yılı aşkın 

iklim değişikliği belirtilerini ortaya koyuyoruz. 
Biz sadece kesin, anlaşılabilir ve son 5 yılda sis-
temli bir şekilde toplanmış ve en az yıllık olarak 
yenilenmiş verileri kullanıyoruz.
İklim krizi, varlıklı yaşam tarzının aşırı tüketi-
mi ile yakından bağlantılıdır. En zengin ülke-
ler çoğunlukla tarihi sera gazı salınımlarından 
sorumludur ve genellikle kişi başına en büyük 
salınıma sahiptir. (tablo s1) Bu makalede, ço-
ğunlukla küresel ölçekte genel modeller sergi-
liyoruz, çünkü bireysel bölgeleri ve ülkeleri içe-
ren birçok iklim çabası var. Hayati öneme sahip 
göstergelerimiz, halk, politika yapıcılar, iş dün-
yası ve Paris İklim Anlaşması’nı, Birleşmiş Mil-
letler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni ve 
Aichi Biyolojik Çeşitlilik Hedefleri’ni uygula-
yanlar için yararlı olacak şekilde tasarlanmıştır.
İnsan faaliyetlerinden kaynaklanan son rahatsız 
edici belirtiler, hem insan hem de geviş getiren 
besi hayvanları nüfusundaki sürekli artışları, 
kişi başına et üretimini, dünya gayri safi yer-
li hasılasını, küresel ağaç örtüsü kaybını, fosil 
yakıt tüketimini, taşınan hava yolcu sayısını, 
karbondioksit salınımını, 2000 yılından beri 
kişi başına düşen karbondioksit salınımlarını 
içermektedir. (şekil 1) Teşvik edici işaretler ara-
sında küresel doğurganlık oranlarındaki düşüş-
ler (şekil 1b), Brezilya Amazon’da yavaşlatılan 
orman kaybı (şekil 1g), artan güneş ve rüzgar 
enerjisi tüketimi (şekil 1h),  7 trilyon Amerikan 
dolarından fazla kurumsal fosil yakıtlarının 
elden çıkarılması (şekil 1j) ve karbon fiyatlan-
dırması kapsamındaki sera gazı emisyonlarının 
oranları (şekil 1m) yer alıyor. Bununla beraber 
insan doğurganlık oranlarındaki düşüş, son 20 
yılda önemli ölçüde yavaşladı (şekil 1b), ve şim-
dilerde Brezilya’nın Amazon’undaki orman ka-
yıplarının ilerleme hızı tekrar artmaya başladı 
(şekil 1g). Güneş ve rüzgar enerjisi tüketimi on 
yılda yüzde 373 arttı, ancak 2018’de hala fosil 
yakıt tüketiminden 28 kat daha küçüktü (birle-
şik gaz, kömür, petrol; şekil 1h). 2018 itibariyle, 
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küresel sera gazı salınımlarının yaklaşık yüzde 14,0’ı karbon 
fiyatlandırması kapsamındaydı. (Şekil 1m) Ancak küresel 
salınımları ağırlıklı ortalama her bir ton karbondioksit ba-
şına sadece 15,25 Amerikan doları civarındaydı. (şekil 1n) 
Çok daha yüksek bir karbon ücreti fiyatına ihtiyaç vardır. 
Enerji firmalarına ödenen yıllık fosil yakıt ödenekleri dalga-
lanıyor ve son zamanlardaki bir ani çıkış sebebiyle, 2018’de 
400 milyar Amerikan dolarından daha fazlaydılar. (şekil 10) 
Özellikle rahatsız edici iklimsel etkilerin hayati belirtilerin-
deki eş zamanlı eğilimlerdir. (şekil 2) Küresel yüzey sıcaklı-
ğında (şekil 2a-2d) olduğu gibi üç bol atmosferik sera gazları 
(karbon dioksit, metan, nitröz oksit) artmaya devam ediyor. 
(şekil s1) Küresel olarak, buz, en az yaz Arktik deniz buzu, 
Grönland ve Antarktika buz tabakaları ve dünya çapındaki 
buzul kalınlığındaki düşüş eğilimi ile kanıtlanan, buzullar 
hızla yok oluyor. Okyanus ısı içeriği, okyanus asitliği, de-
niz seviyesi, Amerika Birleşik Devletleri’nde yakılan alan ve 
aşırı hava ve buna bağlı hasar maliyetleri yukarı yönlü sey-
retmektedir. İklim değişikliğinin plankton ve mercanlardan 
balıklara ve ormanlara kadar deniz, tatlı su ve kara yaşamını 
büyük ölçüde etkilediği tahmin edilmektedir. Bu konular 
acil eylem ihtiyacını vurgulamaktadır.
40 yıllık küresel iklim müzakerelerine rağmen, birkaç istis-
na dışında, biz genel olarak işleri her zaman sürdürdük ve 
bu kötü vaziyetlerin üzerine büyük ölçüde eğilmedik. (şe-
kil 1) İklim krizi gelip çattı ve bilim adamlarının çoğunun 
beklediğinden daha hızlı artıyor. (şekil 2) Bu beklenenden 
daha şiddetli, ekosistemi ve insanlığın kaderini daha tehdit 
edicidir. Özellikle endişe verici olan, geri dönüşü olmayan 
potansiyel iklim eğilim noktaları ve insan kontrolünün çok 
üstünde felaket bir “Sıcak Sera Dünyası’na” yol açabilecek 
olan, doğanın pekiştirici geri bildirimleridir. Bu iklim zincir 
reaksiyonları büyük ihtimalle dünyanın büyük bir alanını 
yaşanmaz hale getirerek, ekosistemlerde, toplumda ve eko-
nomilerde önemli aksamalara neden olabilir. 
Sürdürülebilir bir geleceği güvence altına almak için yaşam 
biçimimizi, grafiklerimizde özetlediğimiz gibi hayati göster-
geleri iyileştirecek şekilde değiştirmeliyiz. Ekonomi ve nüfus 
gelişimleri, fosil yakıt yanmasından kaynaklanan karbondi-
oksit salınımı artışlarının en önemli faktörleri arasındadır 
(Pachauri vd 2014, Bongaarts and O’Neill 2018); bu neden-
le ekonomi ve nüfus politikalarına ilişkin cesur ve zorlayıcı 

dönüşümlere ihtiyacımız var. Hükümetlerin, işletmelerin ve 
insanlığın geri kalanının iklim değişikliğinin en kötü etki-
lerini azaltabileceği altı kritik ve birbiriyle ilişkili (özel bir 
sıralamada olmayan) adımlar öneriyoruz. Bunlar önemli 
adımlar ancak, ihtiyaç duyulan ya da mümkün olan tek ey-
lem değiller. (Pachauri vd. 2014, IPCC 2018,2019)

Şekil 1

Küresel insan faaliyetlerinde 1979’dan günümüze değişim. 
Bu göstergeler en azından kısmen iklim değişikliğiyle bağ-
lantılıdır. Panel (f)’de yıllık ağaç örtüsü kaybı herhangi bir 
nedenle olabilir (ör. Orman yangını, ağaç plantasyonların-
da hasat veya ormanların tarım arazisine dönüştürülme-
si). Orman kazancı, ağaç örtüsü kaybının hesaplanmasına 
dahil değildir. Panel (h)’de hidroelektrik ve nükleer enerji 
şekil S2’de gösterilmektedir. Panellerde gösterilen oranlar, 
zaman serisinin tüm aralığı boyunca her on yılda bir yüzde 
değişikliklerdir. Yıllık veriler gri noktalar kullanılarak göste-
rilir. Siyah çizgiler yerel regresyon yumuşak trend çizgileri. 
Kısaltma: Yılda Gt oe, yılda gigatonnes yağ eşdeğeri. Her 
değişkenle ilgili kaynaklar ve ek detaylar S2 ek dosyasında-
verilmiştir, tablo S2 dahil .
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Şekil 2

1979’dan günümüze kadar iklimsel tepki zaman serisi. Panellerde göste-
rilen oranlar, zaman serisinin tüm aralıkları için on yıllık değişim oran-
larıdır. Bu oranlar, bunun yerine ilave değişikliklerin bildirildiği aralık 
değişkenleri (d, f, g, h, i, k) hariç yüzde terimleridir. Okyanus asitliği 
(pH) için, yüzde oranı, hidrojen iyonu aktivitesindeki değişime, bir H + 
‘ya dayanır (burada düşük pH değerleri daha büyük asitliği temsil eder). 
Yıllık veriler gri noktalar kullanılarak gösterilir. Siyah çizgiler yerel reg-
resyon yumuşak trend çizgileri. Her değişkenle ilgili kaynaklar ve ek ay-
rıntılar , tablo S3 dahil olmak üzere ilave S2 dosyasında verilmektedir .

Enerji
Dünya hızla ağır enerji verimliliği ve koruma uygulamalarını yürürlüğe 
koymalı ve fosil yakıtlarını, düşük karbonlu yenilenebilir enerji kaynak-
ları (şekil 1h) ve eğer insanlar ve çevre için güvenliyse diğer daha temiz 
enerji kaynakları ile yer değiştirmelidir (şekil S2) Toprakta kalan fosil 
yakıt stoklarını bırakmalıyız ve kaynaktan karbon çıkarmak ve havadan 
yakalamak gibi teknolojileri kullanarak ve özellikle de doğal sistemleri 
arttırarak (“Doğa” bölümüne bakınız) etkili olumsuz salınımları dikkat-
lice izlemeliyiz. Daha zengin ülkelerin, daha fakir ülkeleri fosil yakıt-
larından uzaklaşma hususunda desteklemeleri gerekmektedir. Hızlı bir 
şekilde fosil yakıtları için olan ödenekleri ortadan kaldırmalıyız ve kulla-
nımlarını engellemek için sürekli olarak artan karbon fiyatları için etkili 
ve adil politikalar uygulamalıyız. 
Kısa Ömürlü Çevre Kirletici Maddeler
Metan (şekil 2b), kara karbon (kurum), ve hidroflorokarbonları (HFK) 
içeren kısa süreli iklim kirleticilerinin salımlarını acilen azaltmamız 
gerekmektedir. Bunu yapmak, azalan hava kirliliği sayesinde, bir taraf-
tan hem milyonlarca yaşamı kurtarıp hem de mahsul verimliliğini art-
tırırken, diğer taraftan iklim geri besleme döngüsünü yavaşlatabilir ve 

önümüzdeki birkaç on yılda kısa vadeli ısınma eğilimini 
%50’den fazla azaltabiliriz (Shindell vd. 2017). HFK’lerin 
aşamalı olarak azaltılması için yapılan 2016 Kigali yasa de-
ğişikliği, memnuniyetle karşılandı.

Doğa
Dünyanın ekosistemlerini korumalı ve restore etmeliyiz. Bit-
kisel plakton, mercan kayalıkları, ormanlar, büyük ovalar, 
çayırlar, sulak araziler, turbalık alanlar, topraklar, mangrov-
lar ve deniz çayırları atmosferik karbondioksiti zapt etmekte 
büyük ölçüde katkıda bulunurlar. Denizel ve karasal bitkiler, 
hayvanlar ve mikro organizmalar karbon ve besin döngüsü 
ve depolanmasında önemli roller oynar. Bizim bir taraftan 
uygun büyük çapta ölçeklere sahip alanları olan yerlerdeki 
ormanlaştırma ve ağaçlandırma faaliyetlerini arttırırken var 
olan temel ve bozulmamış ormanları özellikle de yüksek 
karbon depolayan ve hızlı bir şekilde karbonu emme kapa-
sitesine sahip olan ormanları koruyarak hızlı bir şekilde do-
ğal yaşam ve bio çeşitlilik kaybını azaltmamız gerekir. Her 
ne kadar eldeki arazi yer yer kısıtlı olsa da, 2030’da Paris 
Antlaşması için ihtiyaç duyulan salınım oranının üçte birine 
kadar  (2°C’den daha az) bu doğal iklim çözümleriyle elde 
edilebilir (Griscom vd. 2017).

Yiyecek
Küresel olarak hayvansal ürünlerin tüketimini azaltarak (şe-
kil 1c-d), özellikle de geviş getiren çiftlik hayvanların (Ripp-
le vd. 2014), çoğunlukla bitki temelli yiyecekler yemek, in-
san sağlığını iyileştirebilir ve sera gazı salınımlarını önemli 
ölçüde azaltabilir. Üstelik bu durum, doğal iklim çözümle-
rini desteklemek için bazı otlatma arazilerini kurtarmakla 
beraber, besi hayvanı yemi yerine her geçen gün daha çok 
ihtiyaç duyulan insan gübresi için tarım arazilerini mevcut 
hale getirecektir. Toprak karbonunu arttıran minimum top-
rak sürme gibi, ekip biçme uygulamaları da hayati öneme 
sahiptir. Dünya genelinde çok büyük miktardaki atık yiye-
cekleri azaltmamız gerekmektedir.

Ekonomi
Biyosferin uzun süreli sürdürülebilirliğini sağlamak için, 
ekonomik gelişmelerden kaynaklanan malzemelerin aşırı 
çıkarımı ve ekosistemlerin aşırı kullanımı hızla azaltılma-
lıdır. Biyosfer üzerindeki insan bağımlılığına ve ekonomik 
kararları buna göre yönlendiren politikalara değinen, kar-
bon içermeyen bir ekonomiye ihtiyacımız var. Hedeflerimiz, 
gayri safi yurtiçi hasılasının büyümesinden ve zenginlik pe-
şinden koşmaktan, temel ihtiyaçları öncelikli hale getirerek 
ve eşitsizliği azaltarak ekosistemleri sürdürmek ve insanların 
iyiliğini sağlamaya yönelmelidir.

Nüfus
Hala daha, yılda yaklaşık 80 milyon insan veya günde 

200,000’den fazla 
insan (şekil 1a-b) 
ile artan dünya nü-
fusu dengelenmeli 
ve tercihen, sosyal 
bütünlüğü sağ-
layan bir çerçeve 
içinde aşamalı ola-
rak azaltılmalı. Se-
ra gazlı salınımları 
ve bu salınımların 
biyolojik çeşitlili-
ğin kaybı üzerin-
deki etkilerinin azaltılması nüfus artışına bağlıdır. Nüfus 
artışının olumsuz sonuçları; uygulanacak kanıtlanmış, etkili 
politikalarla kontrol edilebilir. Bu politikalar, aile planlama-
sı hizmetlerini tüm insanlar için kullanılabilir hale getirir, 
erişimlerinin önündeki engelleri kaldırır ve herkes için kü-
resel bir norm olarak ilk ve orta öğretim, özellikle kızlar ve 
genç kadınlar dahil olmak üzere, tam cinsiyet eşitliğine ula-
şır (Bongaarts and O’Neill 2018).

Sonuçlar
İklim değişikliğine uyum sağlamak ve değişikliği hafiflet-
mek, insanların çeşitliliğini onurlandırırken, küresel toplum 
işlevlerimiz ve doğal ekosistemlerle etkileşime girme biçim-
lerimizde başlıca dönüşümleri gerekli kılar. Son zamanlarda 
bir endişe kaynağı bizi teşvik ediyor. Hükümet kuruluşları 
iklim acil durum bildirimlerini yapıyor. Okul çocukları grev 
yapıyor. Çevre tahribatı davaları mahkemelerde görülüyor. 
Parti tabanı vatandaş eylemleri değişim talep ediyor ve bir-
çok ülke, eyalet, il ve işletme buna cevap veriyor.
Dünya Bilim Adamları Birliği olarak, sürdürülebilir ve adil 
bir geleceğe, makul bir geçişte karar vericilere yardımcı ol-
maya hazırız. Politika yapıcıların, özel sektörün ve toplumun 
bu krizin boyutunu anlamalarına, gelişimi izlemelerine ve 
iklim değişikliğini kısmen azaltmak için öncelikleri sıraya 
koymalarına daha iyi olanak sağlayacak olan, bu, hayati bul-
guların geniş çaplı kullanımında ısrar ediyoruz. İyi haber şu 
ki, bu tür dönüştürücü değişimler, herkes için sosyal ve eko-
nomik adaletle birlikte, ticari alanda da her zamankinden 
çok daha fazla insanı refaha ulaştırmayı garantilemektedir. 
Eğer karar mercileri ve tüm insanlık bu iklim acil durum 
uyarılarına ve açıklamalarına zamanında cevap verirse ve tek 
evimiz olan Dünya gezegeninde yaşamı sürdürmek için ha-
rekete geçerse olasılıkların en iyisinin olacağına inanıyoruz.

Kaynakça:

Downloaded from https://academic.oup.com/bioscience/article-abstra-
ct/70/1/100/5670749 by guest on 10 February 2020 adresinden tarafımızca 

çevrilmiştir.
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SAĞLIK YENİ TİP 
CORONAVİRÜS
(COVİD 19) 
ENFEKSİYONU
Coronavirüsler Hakkında Genel Bilgi
Coronavirüs; insan ve hayvanların burun, si-
nüsler, boğaz bölgesi ve sindirim sisteminde 
bulunabilen bir virus türüdür. Coronavirüsler 
tek zincirli, pozitif polariteli, zarflı RNA virüs-
leridir. Pozitif polariteli oldukları için RNA’ya 
bağımlı RNA polimeraz enzimi içermezler an-
cak genomlarında bu enzimi kodlarlar. İsmini; 
elektron mikroskobu ile incelendiğinde üzerin-
de görülen taç şeklindeki glikoprotein yapılar 
nedeniyle, Latince taç anlamına gelen “Corona” 
kelimesinden almaktadır. (Şekil 1) Coronavi-
rüslerin birçok türü vardır. Her coronavirüs tü-
rü enfeksiyona neden olmamakla birlikte bazı 
türleri ciddi enfeksiyonlara neden olabilmekte-
dir.

Etken ilk olarak 1960 yılında insan burun mu-
kozasında keşfedilmiştir. 2003 yılında Çin’de 
salgın yaparak Severe Acute Respiratory Synd-
rome (SARS) /Şiddetli Akut Solunum Sendro-
mu olarak adlandırıldı ve 774 kişinin ölümüne 
neden oldu. 2012 yılına gelindiğinde hastalık 
tekrar Suudi Arabistan’da ortaya çıkıp Orta 
Doğu’ya yayıldığından ismi Middle East Res-
piratory Syndrome (MERS) / Orta Doğu So-
lunum Sendromu olarak adlandırılmıştır. Daha 
sonra Amerika ve Avrupa’ya yayılarak yaklaşık 
858 kişinin ölümüne neden olmuştur.

Coronavirüsler insan, yarasa, domuz, kedi, kö-
pek, kemirgen ve kanatlılarda bulunabilmek-
tedir (evcil ve yabani hayvanlarda). İnsanlarda 
görülen Coronavirüs enfeksiyonlarının kayna-
ğının hayvanlardan bulaşan (mutasyona uğ-
rayan) Coronavirüsler olduğu konusunda çok 
önemli deliller vardır.

Yapılan çalışmalarda SARS ve MERS enfek-
siyonlarının kaynaklarının yarasalar olduğu 
büyük ölçüde doğrulanmıştır. SARS enfeksi-
yonunda yarasaların önce misk kedilerini en-
fekte ettiği, insanlara da bu kedilerden bulaş-
tığı, MERS enfeksiyonunda yarasaların önce 
develeri enfekte ettiği, insanlara da develerden 
bulaştığı düşünülmektedir. Covid 19 enfeksiyo-
nunda ise etkenin asıl kaynağının yine yarasalar 
olduğu düşünülmekle birlikte yarasaları yiyen 
yılanların enfeksiyonu kaptığı ve bu yılanların 
insanlar tarafından tüketilmesi neticesinde de 
insanlara bulaştığından şüphelenilmektedir.

Doğal olmayan koşullarda hayvanların bir araya 
getirilmesi, çok fazla stres altında kötü koşullar-
da barındırılması, hasta olmaları, başta virüsler 
olmak üzere diğer mikroorganizmaları birbirle-
rine bulaştırmaları için son derece iyi bir fırsat 
oluşturmaktadır. Nitekim Covid 19 Coronavi-
rüs enfeksiyonunun Çin’de egzotik bir hayvan 
pazarında görülmesi sürpriz olmamıştır. Bu pa-
zarda balıklar ve tavuklar gibi hayvanların yanı 
sıra fareler, yarasalar, yılanlar, kediler, köpekler 
vb. doğal ortamında asla bir araya gelmeyecek 
olan hayvanlar, stresli bir ortamda satışa sunul-
duklarından hastalığın hayvanlardan insanlara 
bulaşması kaçınılmaz olmuştur.  

Hastalık Belirtileri (Semptomları)
Enfeksiyonun yaygın belirtileri; solunum semptomları, ateş, 
kuru öksürük, kas ağrısı ve solunum güçlüğüdür. Yaygın ol-
mayan semptomlar ise balgam üretimi, baş ağrısı ve ishaldir. 
Daha ciddi vakalarda pnömoni, ağır akut solunum yolu en-
feksiyonu, böbrek yetmezliği ve hatta ölüm dahi gelişebilir. 

Nerdeyse tüm insanlar hayatları boyunca en az bir kez ve 
genellikle çocukluk döneminde coronavirüs enfeksiyonu 
geçirip iyileşirler. Ancak kanser hastaları, organ yetmezliği 
olanlar, organ nakli olup organın reddedilmemesi için ba-
ğışıklık sistemini baskılayıcı ilaç kullananlar ve otoimmun 
(vücudun, hastalık yapan etkenler yerine kendi hücrelerine 
saldırması) hastalığı olanlar gibi bağışıklık sistemi güçsüz 
bireylerin bu hastalığa yakalanmaları durumunda iyileş-
meleri daha zor olmaktadır. Yaşlılarda ise hastalık hızla alt 
solunum yolları olan nefes borusu ile akciğerlere yayılabilir, 
hastalık bu kez çok daha ciddi solunum sistemi semptomla-
rına yol açarak zatürreye neden olur.

Ayrıca tüm virüs kaynaklı enfeksiyonlarda olduğu gibi vücut 
direncinin düşmesini fırsat bilen ve o ana kadar vücutta bu-
lunduğu halde bağışıklık sistemi sayesinde hastalık yapama-
yan bakterilerin sayıları da hızla artarak çeşitli hastalıklara 
neden olurlar. Hastalığın yayıldığı organa göre değişmekle 
birlikte genelde böbrek yetmezliği şeklinde görülen organ 
yetmezlikleri görülmektedir.

Semptomların tipik olmaması nedeniyle hastalığın grip ya 
da diğer üst solunum yolu enfeksiyonlarından ayırt edilip 
kesin tanısının konulması ancak burun ya da boğazdan ör-
nek alınması, kan örneklerinin incelenmesi ve akciğer to-
mografisi neticesinde mümkün olabilmektedir.

COVID 19 ve Coronavirüslerin Bulaşma Yolları
Hastalık esas olarak damlacık yolu ile bulaşmaktadır. Has-
talık ayrıca hasta bireylerin öksürme, hapşırma yoluyla or-
taya saçtıkları damlacıklara diğer kişilerin elleri ile temas 
etmesi sonrasında ellerini ağız, burun veya göz mukozasına 
götürmesi ve temas etmesi ile bulaşmaktadır. Çin’deki ol-
gular incelendiğinde ortalama kuluçka süresinin 2-14 gün 
belirtilmiştir.

COVID 19’dan Korunma Yolları
Coronavirüs enfeksiyonlarından korunmak için spesifik bir 
yöntem yoktur. Çünkü tıpkı grip vakalarında olduğu gibi 
virüs sürekli olarak mutasyona uğrayarak yapısını değiştirdi-
ğinden Coronavirüslere karşı etkili bir aşı yoktur. Bu neden-
le hastalıktan korunmak için el hijyenine önem verilmelidir. 
Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve su ile yıkanmalı, sa-

bun ve suyun olmadığı durumlarda alkol içerikli el antisep-
tiği kullanılmalıdır. Sınıflar ve iş yerleri başta olmak üzere 
kapalı alanlar sık sık havalandırılmalıdır. Öksürme veya 
hapşırma sırasında ağız ve burun tek kullanımlık mendille 
kapatılmalı, mendil yoksa dirseğin iç kısmı kullanılmalı-
dır. Tokalaşma ve sarılmadan kaçınılmalıdır. Olabildiğince 
kalabalık ortamlardan uzak durulmalıdır. Kirli ellerle ağız, 
burun ve gözlere dokunulmamıdır. Bağışıklık sistemini güç-
lendirmek için dengeli ve sağlıklı beslenilmelidir. Gıdalar 
tüketilmeden önce iyice yıkanmalıdır.

COVID 19 Belirtileri Varsa Neler Yapılmalıdır
Son 14 gün içerisinde enfeksiyon bulunan ülkelerin birinden 
gelindi ise cerrahi maske takarak en yakın sağlık kuruluşu-
na başvurulmalıdır. Eğer öksürük ve ateş varsa, nefes 
almakta zorlanılıyorsa cerrahi maske takarak en 
yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. 
Evde izolasyon önerilen bir kişi ile aynı 
odada bulunulduğunda maske takıl-
malıdır.

Sonuç
Günümüzde ülkeler arası 
ulaşımın kolay olmasının 
enfeksiyon hastalıkların 
taşınmasını kolaylaştır-
dığı düşünüldüğünde 
insan hareketlerinin 
kontrollü bir şekilde 
yapılması zorunluluğu 
doğmaktadır. Herhangi 
bir yerde ortaya çıkan 
bulaşıcı bir hastalık, ade-
ta büyük bir köy haline 
gelen dünyanın her bir ye-
rini etkileyebilmektedir. Bu 
nedenle bizden kilometreler-
ce uzaklıktaki bulaşıcı bir has-
talık konusunda en az hastalığın 
etkilendiği bölgedeki yetkili otori-
teler kadar bizimde bilgimizin olması 
korunma ve savunmamız için şarttır.

Ülkemizde ve dünyada yeni zoonoz (hayvanlar-
dan insanlara bulaşan) ve enfeksiyon hastalıkların ister 
doğal mutasyonlarla, ister insan eli ile (biyolojik savaş ajanı 
olarak) ortaya çıkması kaçınılmaz bir gerçektir. 

Bi
yo

lo
ji 

Ö
ğ

re
tm

en
i

Se
vg

i D
ü

lg
ar



Â
sı
m

H
a

zi
ra

n
 2

0
2

0

74

KİTAP

Kırmızı Pazartesi, asıl ismiyle “Cronica De Una Muerte Anunciada” 
Gabriel Garcia Marquez’in ses getirmiş bir romanıdır. Yazarın en iyi eseri 
olarak gördüğü Kırmızı Pazartesi, Marquez’in çocukluğunu geçirdiği ka-
sabada geçmiş, annesinin ricası üzerine, olayı yaşandıktan 50 sene sonra 
kaleme almıştır. Eser bir namus cinayetini konu alır ancak alışılmışlığın 
aksine klasik cinayet kurgularından farklı olarak yazar daha kitabın ilk 
cümlesinde cinayet işleneceğini okura belirtir. Pedro ve Pablo kardeşler 
kız kardeşlerinin namusunu temizlemek için Nasar’ı öldürecektir. Roma-
nın kahramanı Santiago Nasar’ın daha ilk sayfadan öldürüleceği bilin-
mesine rağmen kitabın sonuna kadar okuyucuyu sıkmadan sürükleyicili-
ğini koruması romanı eşsiz kılan özelliklerinden birkaçı.
Gabo, cinayetten çok bizlere toplumun olay karşısında tutumunu ve na-
mus, ahlak, töre gibi kavramların kişi üzerinde etkisini işlemiştir. Kar-
deşler gittikleri her yerde sanki insanlardan onları durdurmalarını ister-
cesine Nasar’ı öldüreceklerini söyler ve insanların bir şey yapması için 
her yolu denerler ama ne yazık ki başarılı olamazlar. Her şeyin üstünde 
tutulan namus töresi ve din kasaba halkını tepki vermekten alıkoyar. Ka-
saba halkı, konu hakkında hiçbir şey bilmemelerine rağmen namus me-
selesi olduğu için cinayet işlenmesinde bir sorun görmez. İşte toplumun 
bu hareketsizliği, gelenek görenekler, ikizleri cinayet işlemeye iter. Hiç 
kimse olayın aslı astarını araştırmaz, namus denince kasaba halkı için 
akan sular durur. Din adamları, polisler, halk; kasabanın çoğu Nasar’ın 
öldürüleceğini biliyordur ama kendince sebeplerle olaya karışmaz, engel 
olmaya çalışmazlar. Kasaba halkının kör, sağır, dilsiz tavırları cinayette 
onlara da sorumluluk yükler. Aslında Nasar’ı tüm kasaba beraber öldür-
müştür. Mahkeme bile cinayetin işlenmesini haklı bulur.
Otuz küsur sene önce yazılan roman günümüze de ışık tutuyor. Kasaba 
halkının düşünce yapısının kendi kültürümüzdeki namus algısıyla örtüş-
tüğünü kuşkusuz görüyoruz. Pedro ve Pablo kardeşlerin cinayeti işledik-
ten hemen sonra kiliseye teslim olup masum olduklarını kanıtlamaya ça-
lışması ve Pederin Tanrı nezdinde suçsuz olabileceklerini söylemesi dini 
keyfi yorumlamanın sonuçlarını bizlere gösteriyor.
Yazarın asıl serzenişi katil kardeşlere değil, toplumun kitabın başından 
sonuna dek cinayeti engelleme adına hiçbir şey yapmamasıdır. Katiller 
zaman içinde değişecek ama toplum hep aynı kaldığı sürece bu kara dü-
zen hiçbir zaman değişmeyecektir. İnsanlar önyargılarını bırakmadıkça, 
kendilerini sıkıştırdıkları “Elalem ne der? Konu komşu ne der?” düşün-
cesinden çıkmadıkça bu tür cinayetlerin önüne geçilmeyecektir. Kitapta 
geçen şu cümle her şeyi özetliyor:”Bana bir önyargı verin, dünyayı yerin-
den oynatayım.”

KIRMIZI 
PAZARTESİ
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AKSA GENÇLERİNE
Mescid-i Aksa’nın özgürlüğü adına çabalayan-
lara selam olsun! 

Cahit Zarifoğlu “Önce yüreklerimizdeki Ku-
düs’ü işgal ettiler. Biz savaşı önce kendimizde 
kaybettik. Kendimiz de kaybettik” der. Mes-
cid-i Aksa’nın kalbimizdeki yerini bulacağı-
mız bu yazıda onu kalbe yerleştirip kazanmak 
umuduyla. Kalbimizde yer etmemesinin sebebi, 
hakkında bir şey bilmememiz. Öğrenmek, sev-
mek ve sahip çıkmak gerekir. Sevmek için çok 
sebebimiz var zaten. Düşünün! İlk mescidimiz, 
bizim için kutsal olan Mescid-i Haram. Hayal-
ler onun üzerine kurulmuş, ibadetlerde en fa-
ziletli yer olarak orası geçmiştir. Dualarda bile 
“Allah’ım bu duaları Kabe’de yapılan dualardan 
yap.” denilir. İkinci olarak, bizim için kutsal 
olan Mescidi Nebevi. Hep arzulanan bir yer-
dir. İbadetlerde fazilete sahip ikinci mescittir. 
Bir diğeri Mescid-i Aksa. Ayette övülen, hadiste 
yolculuk yapılacak olan mescitlerden biri sayı-
lan, fazilet açısından diğer mescitlerden hemen 
sonra gelen mescittir.
Kabe’nin içine girmek isteseniz bu mümkün 
müdür? Yanına yaklaşmak hakeza bir hayli zor-
dur. Medine’de Ravza’ya girmek için yaşanan 
izdihamları düşünün. Mescid-i Aksa ise bom-
boştur. Garip bırakılmıştır. Yahudi oraya göz-
bebeği gibi bakarken, bizim yüz çevirdiğimiz, 
meydanı onlara bıraktığımız bir yerdir.
Öncelikle belirtmeliyim ki Mescid-i Aksa yal-
nız Filistinlilerin meselesi değildir. İnsanlık 
meselesidir. “Müslüman’ın derdiyle dertlen-
meyen bizden değildir.” hadisine binaen Müs-
lümanlık meselesidir. Ümmet güçlüyse Aksa 
güçlü, ümmet zayıf kaldığında o da zayıf düş-
müştür. Ümmetin bir aynası olmuştur. Yani 
ümmet meselesidir.
Bugün Filistinliler “öz yurdunda garipsin, öz 
vatanında parya” yaşam biçimiyle hayatlarını 
sürdürmektedirler. Hâlbuki o topraklar, bunla-
rı hiçbir zaman hak etmemiştir. Birçok mede-

niyete ev sahipliği yapmış bu kadim mekândan 
adeta tarih fışkırmaktadır. Bu toprakların yer-
deki taşından duvardaki izine kadar bir hikâye-
si vardır diyebiliriz. Dinlerin merkezi, bir taraf-
ta Müslümanların namaz kıldığı, aynı duvarın 
arkasında da Yahudi’nin sallana sallana ağladı-
ğı, dinlerin etle tırnak olduğu bir yerdir. Ayette 
de geçtiği üzere bu toprakların etrafı bereketle 
çevrelenmiştir. Bereketin merkezidir. Bereket 
kavramından kasıt, sadece mahsul ve insan be-
reketi değildir. Bunun yanı sıra:
Birçok peygambere ev sahipliği yaptığından 
tevhit bereketi...
Peygamberimizin(sav) tüm peygamberlere na-
maz kıldırdığı mekân olması hasebiyle nübüv-
vet bereketi...
Burada kılınan namazların sevabının katlan-
ması, bu mekânın ibadetinin ve sevabının be-
reketli olması gibi manevi yanları da oldukça 
fazladır.
Aynı zamanda Allah (c.c) buranın ismini, “uzak 
mescit” anlamına gelen Mescid-i Aksa koy-
muştur. Peygamber Efendimiz (sav) buraya, 
Beytülmakdis demiştir. İlk İslami kaynaklara 
bakıldığında ise Kudüs ismi görülmemektedir. 
Bu basit bir konu gibi görülse de Kudüs yerine, 
lisanımıza Mescidi Aksa, Beytülmakdis keli-
melerini koymamız daha doğru olacaktır.
Mescid-i Aksa bizim ilk kıblemizdir. Aynı za-
manda miraca şahitlik yapmış bir yerdir. Peki, 
Mescid-i Aksa’dan kastımız bir mescit, bir ya-
pı olabilir mi sizce? Şu anda üzerinde bulunan 
yapılar, miraç sırasında var mıydı bir düşünün. 
O yüzden buradan kasıt bir arazi, bir toprak 
parçasıdır. Bu toprak parçasının üzerinde Kub-
betüs Sahra, Kıble Mescidi gibi yapılar vardır. 
Yani bugün Mescid-i Aksa’da namaz kılacak ol-
sanız, illa Kıble Mescidi’ne gitmeniz gerekmez. 
Orada bulunan zeytin ağacının altı da aynı fa-
zilet için yeterlidir.
Kudüs’ün Müslümanlar için ne kadar önemli 
oluğunu bir nebze anlatmaya çalıştık. Ya Yahu-

DENEMEDENEME

di ve Hristiyan’a ne demeli? Onlar en az bizler 
kadar kutsal sayar o toprakları. Hristiyan oraya 
gelip hacı olur mesela. Hz. İsa’nın çarmıha ge-
rilmeden önce -ki bize göre çarmıha gerilmeyip 
göğe yükselmiştir- yürüdüğü elemli yolu yürür-
ler.
Yahudileri ise Ağlama Duvarı’nın önünde -biz 
Müslümanlarca Burak Duvarı- ibadet ederken 
görürsün. Tabi bunu sadece bir duvarın önünde 
masumca ibadet şeklinde tasavvur edemeyiz. 
Bugünkü Filistin sorunun oluşmasında, birçok 
Filistinlinin göçe maruz kalıp mülteci hayatı 
yaşamasındaki sebep onlardır. Eski Filistin top-
rakları kozmopolit yaşayabilirken buna son ver-
meye çalışıp, barbarca kendilerine tahsis etme-
ye çalışan yine onlardır. Ortada Filistin gibi bir 
devlet bırakmayan, etrafını duvarlarla çevirip 
açık hapishaneye çevirmeye çalışan da onlardır.
Peki, ey genç kardeşim! Bunca olan bitene ses-
siz mi kalalım? Yeterince seyrettik. Biz şairin de 
dediği gibi “Zaman ve mekân bana emanettir, 
şuurunda bir gençlik” istiyoruz. Selahaddin 
Eyyubi büyük bir Mescidi Aksa komutanıdır. 
Sen ki Selahaddin olabilecekken, Selahaddin’i 
beklemek sana yakışmaz. Artık, bana dokun-
mayan yılan bin yaşasın -ki ucu istedikleri Arz-ı 
Mev’ud toprakları ile bize çok güzel dokunur- 
durumundan sıyrılıp bir boşluk var ve onu an-
cak ben doldurabilirim şeklinde düşünmeliyiz. 
Peki, ne yapabiliriz? Bu soruya verilebilecek çok 
cevap var. Bilgi sahibi olup kalbine yerleştir-
dikten sonra bilginin gücünü göreceksin. Daha 
sonra dualarında dışlamayacaksın artık. İnfa-
kın ne kadar mühim olduğunu anlayacaksın. 
Ve en önemlilerinden biri de ayağımda kaliteli 
ayakkabım olsun gerisi mühim değil demeden 
artık param nereye gidiyor diye düşünmeye 
başlayacaksın. Gemileri karadan yürütebilecek 
bir güce sahipsin. Kendimizi çevrimiçi modun-
dan Aksa moduna sokmak bize ve tüm dünyaya 
iyi gelecek. Özgür Mescid-i Aksa’da buluşmak 
dileğiyle…
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Dava! Her insanın zihninde farklı çağrışımları 
olan ve derin anlamlar taşıyan kutlu bir keli-
me…
Sözlükler dava için pek çok tarif barındırsa da 
insanlar davayı bir değer olarak algılamışlardır. 
İnsanın ve insanlığın kurtuluşu için bir vesile 
olarak görülmüş, bir mücadele kabul edilmiştir. 
Bu mücadele hak (her şart altında doğru olan) 
ile batılın (insanı doğru yoldan alıkoyan) mü-
cadelesidir. Hak ile batıl bir arada bulunmaz. 
Birisi kök salmış ise yeryüzüne bu diğerinin ku-
ruyup solduğuna işarettir.
İşte batılın kök saldığı bu kurumuş topraklara 
adeta yağmur gibi yağan, tufanı görmeden ka-
rada gemisini yapan, yanacağını düşünmeden 
ateşe atlayan o kutlu insan elbette dava adamı-
dır. Dava adamı inandığı değerleri hayatının 
her anında öncelikle yaşayan ve yaşatılması için 
çaba harcayan; huzur, barış ve adaletin dünya 
düzeni haline gelmesini kendisine vazife bilen 
kişidir. Huzur, barış ve anlayışın sağlanması 
bakımından farklı görüş, inanç ve arayışa sahip 
milletler aralarında kan bağı bulunmaksızın 
birbirlerini kardeş bilerek yaşamalıdır.
Bir dava adamı olarak Necmettin Erbakan 
hocamız “Bizim inancımızda kimse kendisi 
için yaşamaz, kardeşi için yaşar. Menfaatçiliği 
öldürmenin yolu budur.” diyerek birlik ve be-
raberliğe dikkat çekmiştir. Çünkü kardeşliği 

güçlendiren; birbirlerine olan inançları, sami-
miyet ve vefalarıdır. Necmettin Erbakan mü-
cadelesinin ufkunda en zirveye hep “insanlığın 
saadetini” yerleştirmiştir. Bu bakımdan yer-
yüzündeki hiçbir insan onun mücadelesinden 
öte değildir. Bu konuda insanları sınıflandır-
mamıştır. O hep “ulaşılmadık tek bir kişi bile 
kalmayacak” demiştir. Filistin’de zulüm gören-
lerden bahsederken, Afrika’da açlıktan ölenleri, 
New York’un arka sokaklarında sömürülenleri, 
Paris’te horlanan siyahîleri unutmamıştır.
Onun felsefesi Tolstoy’un deyimiyle “Acı duya-
biliyorsan canlısın, başkalarının acısını duya-
biliyorsan insansın.” a dayanıyordu. Erbakan 
Hoca da Hz. Adem (as)’den bu yana süregelen 
dünyayı mamur etme ahlakını kendisine rehber 
edinerek adil bir dünya düzeninin mümkün ol-
duğuna inanmış ve bunun İslam sayesinde ger-
çekleşeceğini savunmuştur. Bu konuya Davam 
kitabında şöyle değinmiştir: “Güneş doğduğun-
da nasıl karanlıklar yok oluyorsa dünyamızdaki 
her türlü baskı zulüm ve haksızlık da inanan-
ların çalışmalarıyla yok olacaktır. Çünkü İslam 
dünya ve ahiret saadetinin tek ilacıdır.” Ne var 
ki dünyadaki her şeyden daha önemli olduğu 
genel kabul gören dini inancın, bunun yanında 
uğruna can verilen vatanın ve namusun kut-
sallığını çocuğu aç bir anneye anlatamazsınız. 
Bu nedenle önceliğimiz kişinin ekonomik du-
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rumunun düzeltilmesi olmalıdır. Daha sonra ilmi eğitim 
verilmelidir. Prof. Dr. Necmettin Erbakan konuya dikkat 
çekmek için bulunduğu meclise “Bir kişiye önce İslâm’ı 
anlatıp sonra mı karnını doyurmalısınız yoksa önce karnı-
nı doyurup sonra mı İslam’ı anlatmalısınız?” diye bir soru 
yöneltmiş ardından sorusunu kendisi yanıtlamıştır. “Önce 
karnını doyurup sonra İslam’ı anlatmalısınız. Çünkü açken 
sizi dinlemez.”
(Okuduğum bir kitabın arka kapağıdır)
“Batı’nın, bütün insanları, öz kültürlerinden, üretken, di-
namik, heyecan dolu ve kendini arayan vasıflarından uzak-
laştırıp yalvaran, dilenen, zelil ve taklitçi köleler durumuna 
getirmesi karşısında bugün ne yapmak gerek? Tek çare öze 
dönüştür. Eğer bu dönüş ırka olursa Rasizm olur, Faşizm 
olur, Nazizm olur, bir tür ahmakça cahiliye şovenizmi olur. 
Ben ırka dönmek istemiyorum, insanları kana ve toprağa 
tapmaya sürüklemek istemiyorum. Yüz yirmi dört bin pey-
gamber gelip bu mağrur ve kötü düşünceli beşeri, mutlak 
güzellik sahibi Allah’a kulluğa davet etmişlerdir. İnsan kulak 
vermiyor. Söz konusu ettiğimiz öze dönüş bizzat toplumun 
ruh ve vicdanındaki mevcut öze dönüştür. Bu, canlı bir öz-
dür. Hâlâ yaşayan, hayat ve hareket sahibi bir öz. Acaba bu 
öz dinî bir öz müdür? Evet, İslamî bir özdür. Peki, hangi 
İslam?”
Bugünün dünyasında bir buçuk milyar Müslüman’a rağ-
men hala suyun süte karıştığı, pazar tezgahlarının arkası-
nın önünden farklı olduğu ve hala bankaların bu ülkelerde 
iş gördüğü bir İslam değil. Zaten İslam da bu değil. Ancak 
ne yazık ki günümüzde hayata hükmeden İslam’dan, hayata 
uydurulan İslam moduna geçildi.
Hz. Ömer’in dediği gibi “Dininizi öğrenip ona göre yaşa-
mazsanız, yaşadığınızı din zannedersiniz.”
Necmettin Erbakan’ın ekonomik zulüm ve sömürüyü vur-
gulamasındaki nedenlerden birisi de bu algı operasyonlarına 
karşı milletimizi uyanık tutmaktır. Çünkü düşman artık sı-
nırlardan ya da kalelerden değil bankalardan ve borsalardan 
saldırmaktadır.
Ekonomi insanın, toplumun ve devletin ilk gündemidir. 
Erbakan hocanın sık sık yaptığı ekonomik vurgular ve fa-
iz değerlendirmesinin bir başka nedeni de yer altı- yer üstü 
kaynakları, iklimi, coğrafyası ve tarihi ile dünyada en refah 
seviyede olması gereken milletin, Siyonist kökenli sermaye 
sahipleri ve onların iş birlikçileri vasıtasıyla elinden alınma-
sıdır.
O da Ali Şeriati’nin tabiriyle birilerini rahatsız etmeye gel-
miştir.
Bu nedenledir ki Necmettin Erbakan bu sömürü güçlerine 
karşı mücadelesinde önce ekonomik bağımsızlığı kazanmaya 
çalışmış bu amaçla ilk olarak “Gümüş Motor A.Ş.” kurarak 
köylünün yüklü para vererek ithal ettiği motorların yerli üre-
timle teminini sağlamıştır.
Gümüş Motor’un yanı sıra henüz bugünkü teknolojik im-

kânlara sahip olunamamasına rağmen ilk yerli otomobilimiz 
olan “Devrim Otomobili”nin yapımını ülke gündemine taşı-
mış aynı zamanda yapımında görev alarak bugünlerde adın-
dan sıkça söz ettiren yerli otomobilin temellerini atmıştır.
Ne var ki Türkiye’ye kazma, kürek, çanak, çömlek üretme-
sini sanayi sanan zihniyetin uzantılarının devreye girmesiyle 
ilk yerli otomobil heyecanı hüsrana uğramıştır.
Hayatı boyunca hep bir dava adamı olmanın, toplumsal ba-
rışı sağlamanın, iktisadi, idari ve politik konularda barışçıl 
çözümler getirerek, birlikte olmanın mücadelesini veren Er-
bakan, vefatının ardından düzenlenen cenaze merasiminde 
bir anlığına dahi olsa bu birlikteliğin mesajını tüm dünyaya 
ulaştırmıştır.
O kendi davasını şu sözlerle anlatmıştır:
“Bizim davamız İslam’dır. Gayemiz Allah’ın rızasını kazan-
maktır. Hedefimiz hak nizamı hâkim kılmaktır. Arzumuz 
tüm insanlığın saadetidir. Yolumuz cihattır. İslam ise Allah 
yapısıdır. Dolayısıyla mükemmeldir, eksiklik ve fazlalık ka-
bul etmez. Bu dava için çalışmak herkese nasip olmaz. İster 
gecenizi gündüzünüze katıp çalışın, ister yan gelip yatın. Bu 
hak davanın başarısını ne bir gün öne alabilirsiniz, ne de bir 
gün geciktirebilirsiniz. Bütün mesele bu şerefli davada nasıl 
bir imtihan vereceğinizdir.”

 Hak yolda imtihan verebilmek dileğiyle..
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-Erbakan Hocama Bergüzar-

Ay tutsak
El uzatsak ay tutsak
Gece tutmuş Yıldızımı
O’na hürmet ay tutsak

Gece kara
Zulüm çalar gece kara
Yıldızlara perde inmiş
Mahcup gündüz gece kara

Yıldız parlar
Zulmü yarıp Yıldız parlar
Hale-hilal nuruyla ay
Önünde bir Yıldız parlar
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Bir toplumun kalkınması, çağdaş uygarlık dü-
zeyine ulaşması için izlenecek yol eğitimdir.
Ne istediğini bilen imanlı ve bilinçli bir nesil, 
belirlediği hedeflere ulaşmak için de nasıl bir 
yol izleyeceğini bilir.
Geleceğimize, gençlere yapılabi-
lecek en iyi yatırım eğitimdir. 
Üstelik bir ülkenin kültür ve 
gelişmişlik seviyesi okuma 
düzeyi ile doğru orantılı-
dır.
Ekonomik olarak ülke-
miz henüz istenilen, 
arzu edilen noktada 
değil. Haliyle bizle-
rin huzur ve refahını 
sağlayan kurumların 
faaliyete geçmesinde ve-
ya tam kapasite ile çalış-
masında ülke ekonomisi 
bazen yeterli olmayabiliyor. 
Bizler; yaşlısı, genci, kadını, erkeği 
ile bu bayrak altında devletimizle var 
isek, milletimizi yüceltmek ve yükselt-
mek için elimizden geleni yapmak zorun-
dayız.
Şükürler olsun ki birçoğumuzun başını sokabi-
leceği bir evi, karnını doyurabileceği bir mes-
leği, evlatlarının geçimini sağlayabileceği kadar 
bir maaşı var. 
Peki, aynı şartlara sahip olmayanlar ne olacak?
Bir dilim ekmekle sabah eden, kışın ısınmak, 
yazın kavurucu sıcaktan korunmak için ve en 

önemlisi eğitim alabilmek için zorluklarla sü-
rekli boğuşmak zorunda kalanlar? Bizlerin 
markasını veya rengini, biçimini sevmediği-

miz, burun kıvırarak baktığımız kıya-
fetlerin, eşyaların, oyuncakların 

sadece bir tanesine bile sahip 
olmaktan mutluluk duya-

cak çocuklar ne olacak?
Oturduğumuz yerden 
yazıp çizmek, ahkâm 
kesmek, gazeteler-
de birinci sayfadan 
”Eğitimsizlik yine 
can aldı! Öğrenci ser-
vis aracı kırmızı ışıkta 

sollama yaparken dev-
rildi!” manşetleri atmak 

kolay. Ancak ve ancak eği-
tim şart deyip sonra da “Bana 

dokunmayan yılan bin yaşasın.” fel-
sefesi ile hareket etmediğimiz sürece 
gelişiriz.

Kendimizi, devletimizi, yarınlarımı-
zı düşünüyorsak imkânlarımız el ver-

diğince bizler de elimizi taşın altına koy-
malıyız. Bilinçli ve birlikte hareket edersek 

atalarımızın emanet ettiği bu kutsal vatana sa-
hip çıkabiliriz, muasır medeniyetler seviyesine 
ulaşabiliriz. Bencilce hareket etmezsek, eğitime 
gereken desteği verirsek çağdaş uygarlık yolun-
da hızla ilerleriz.
Güzel bir geleceğe doğru ancak omuz omza, 
birlik ve beraberlik içinde ulaşabiliriz.
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Aziz Sancar 8 Eylül 1946 yılında Mardin’in Sa-
vur ilçesinde doğdu. Çocukluğu Savur’da geçti 
ve daha sonra üniversiteyi İstanbul’da okudu. 
1969 yılında ise İstanbul Üniversitesi’nden bi-
rinci olarak mezun oldu. Üniversite yıllarında 
merak sardığı biyokimya ile burslu olarak git-
tiği John Hopkins Üniversitesi’nde tanıştı. 1 yıl 
sonra bursu bitti ve Türkiye’ye dönmek zorunda 
kaldı. 2 yıl kadar Türkiye’de doktorluk yaptı fa-
kat kendini bilime adamak istedi ve bunun için 
1974 yılında ABD’ye tekrar gitti.

Maddi sıkıntılar sebebiyle öncelikle burada 
teknisyen olarak çalışmaya başladı. Başarıları 
sebebiyle kendini gösterdi ve genç bir bilimci 
olarak burada kabul gördü. Çok erken başarılar 
elde etti ve kariyerinde hızla tırmanarak “DNA 
Onarımı” alanında kendisini Nobel Ödülü’ne 
ulaştıracak olan yolda kararlı adımlarla ilerle-
meye başladı. ABD’de sadece “DNA Onarımı” 
konusunda değil, “Biyolojik Saat” konusunda 
da dünyanın en iyilerinden birisi olmayı ba-
şardı. Bu başarısını uzun saatler yapmış olduğu 
istikrarlı çalışmalarına bağlamaktadır.

Şimdi hayatını öğrendiğimiz Prof. Dr. Aziz 
Sancar’ın Nobel Ödülü’ne layık görülen ve Or-
han Pamuk’tan sonra Nobel Ödülü alan ikinci 
Türk olmasını sağlayan projesini inceleyelim.

Prof. Dr. Aziz Sancar Nobel Ödüllü projesini 

iki profesörle birlikte tamamladı. Bunlar Tho-
mas Lindal ve Paul Madrich. DNA onarımı 
konusunda yaptıkları çalışmalarda yaşayan 
hücrelerin faaliyetlerine dair bazı temel bilgiler 
elde ettiler. Bu bilgilerin kanser hastalığının te-
davisine yardımcı olabilecek olması da büyük 
bir umut kaynağıydı.

Bu üç bilim insanı, hücrelerin, DNA hasarını 
nasıl tamir ettiklerini haritaladılar. DNA, stabil 
yani kararlı bir molekül değildir. Çünkü DNA 
moleküler düzeyde çok uzundur, çok fazla ge-
netik bilgi barındırır, hassastır ve birçok faktör 
(toksinler, yaşlanma, sürekli bölünme, UV ışın-
ları, rastgele mutasyonlar vs.)
DNA yapısını etkiler. DNA’nın bozulmasını 
etkileyen bu kadar çok faktör varken DNA’nın 
kırılgan yapısı ile baş etmek için bir onarım me-
kanizmasının olması gerektiği fikri geçtiğimiz 
yüzyılın ortalarında zaten ortaya çıkmıştı. Fa-
kat bu mekanizmaların nasıl çalıştığı bir mu-
amma olarak kalmıştı. Yıllardır birçok bilim in-
sanı bu mekanizmaların işleyişini aydınlatmak 
için çalışmalar yapmıştı. Bu konu büyük bir 
kitlenin ilgi odağı olmuş, öyle ki birçok bilim 
merkezinde sadece bu konu ile ilgilenen gruplar 
kurulmuştu. Bu kadar bilim insanı içerisinde 
bu mekanizmayı en anlaşılır ve doğru şekilde 
açıklayan isim Aziz Sancar ve takımıdır. 

Aziz Sancar’ı Nobel Ödülü’ne, hücrelerin en-

ÖRNEK ŞAHSİYETLER 

NOBEL KİMYA ÖDÜLÜ SAHİBİ BİLİM İNSANI: 
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ÖRNEK ŞAHSİYETLER 

zimleri kullanarak, ultraviyole ışınlar ve kanserojenlerle ha-
sar gören DNA’yı nasıl tamir ettiğini açıklayan çalışmaları 
götürdü. Sancar, DNA onarımında görevli enzimleri saflaş-
tırarak büyük başarılar elde etti. “Maxicell” adını verdiği 
bu yöntem birçok bilim adamı tarafından kullanılmaktadır. 
DNA onarımını anlamak kanser hastalığı açısından da çok 
önemlidir. Çünkü DNA onarımı sorunlu kişiler ilerde bu 
tarz sorunlar yaşayabilirler.

Aziz Sancar’ın bir başka çok önemli buluşu da “Sirkadiyen 
Ritim “ yani biyolojik saattir. Sirkadiyen ritim özetle vücu-
dumuzun saatidir. Günlük 24 saatlik periyot içerisindeki 
biyokimyasal ve psikolojik davranışlarımızın bütününü dü-
zenlemektedir. Bu sirkadiyen ritimin varlığı bilinmekteydi 
fakat Aziz Sancar bu saatin hücrelerde de geçerli olduğunu 
kanıtladı. Aziz Sancar ve ekibi sirkadiyen ritim ve DNA ona-
rımı arasındaki ilişki ve bunun kanser tedavisini nasıl etki-
leyebileceğini açıkladı.

Hücrelerimiz programlı bir otokontrol içerisinde yenilenir, 
çoğalır ve yok olur. Bu otokontrolün bozulması sonucu hüc-
relerimiz durdurulamaz şekilde çoğalabilir. Otokontrolü bo-
zulmuş ve kendi içinde değişikliğe uğramış hücreler büyür-
ler ve organlara yayılabilirler (metastaz). Bu şekilde büyüyen 
kontrolden çıkmış hücrelere veya metastaz yapabilen hücre 
gruplarına kanser denir .

Sirkadiyen ritim ve kanser arasındaki ilişki ise şudur. Kan-
ser tedavisinde kullanılan kemoterapi yöntemi kanserli hüc-
relere zarar vermeyi amaçlarken aslında sağlıklı hücrelerde 
bulunan kendini onarma mekanizması kanserli hücrelerde 

de bulunur. Yani kemoterapi ile yok etmeye çalıştığımız 
kanserli hücreler vücudumuzda  kendini yenilemeye devam 
etmektedir.

Tam bu noktada sirkadiyen ritim etkisini gösterir. Bu saa-
te göre günün bazı anlarında DNA onarımı çok yavaş, bazı 
anlarda da çok hızlıdır. Çalışmanın amacı ise DNA tamir 
hızımızın en az olduğu anlarda tedaviyi uygulayarak hem 
doz bakımından avantaj sağlamak hem de en fazla etkiyi 
görmemizi sağlamaktadır.

Projesinde Aziz Sancar: “Fareler üzerinde yaptığımız araştır-
malarda, sabah saatlerindeki UV maruziyeti sonucu kanser 
riskinin akşamüstü saat 4’dekine oranla 5 misli fazla oldu-
ğunu gördük. Yani farelerde deri kanseri riskinin akşam sa-
atlerinde daha az olduğunu keşfettik. Farelerde ortaya çıkan 
sonuçlar insanlarda tam tersidir. Buna dayanarak, insanlar 
için sabah saatlerinin deri kanseri riski açısından daha az ol-
duğunu söyleyebiliriz. Ancak öncelikle bu konu hakkında da 
insanlar üzerinde deney yapmamız gereklidir.” demektedir.

Aziz Sancar düzenli, uzun saatlerce ve kararlı çalışmalarıyla 
herkese örnek olabilecek bir bilim insanıdır. İmkânsızlıklar 
onu durdurmamış aksine kendisi, hayalleri ve insanlık için 
çalışmalarına büyük bir gayretle devam etmektedir. Prof. Dr. 
Aziz Sancar’ı tebrik eder başarılarının devamını dileriz…
 
Kaynakça

Türkiye Kimya Derneği, Kimya ve Sanayi Dergisi, Aziz SANCAR Sayısı,Bilim Akademi-

si.com, tubitak.gov.tr 
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Geçmiş neden güzel gelir herkese? Çoğu kez 
duymuşsunuzdur: “Eskiden böyle miydi?” diye. 
Ben de toplum olarak geçmiş yıllardaki yaşantı-
larımızı merak ettim ve bir sözlü tarih çalışması 
yapmak istedim. 
Geçmişten günümüze gelen büyüklerimize sor-
dum: Bizim yaşayamadığımız, göremediğimiz 
ve sizin şu an özlem duyduğunuz neler var? O 
günlerdeki yaşantılarınız sizlere neler kattı? 
Şimdiki biz gençlere o eski yıllardan bir şeyler 
kalmış mıydı? Ben bu röportajı yaparken da-
ha önce hiç duymadığım kelimeleri ve olaylar 
öğrendim. Umarım okuyan herkes de eski ya-
şantılardan ders çıkarıp bugününe daha farklı 
bakabilir.
Kaç yılında doğdunuz?
Güldane Kozkale: 1955 yılında.
Fatma Türk: 1950 yılında.

Insan yaşamı ve çevre düzeni 
hakkında ne düşünüyorsunuz?
(GK): Bizim çocukluk zamanlarımızda beton 
yığınları yoktu, toprak alanlar vardı. Çevre 
düzenlemesi yoktu ama çevremiz daha temizdi 
çünkü nüfus oranı şimdiye göre daha azdı. O 
yıllarda arabalar henüz hayatımıza girmemişti. 
En lüks araç faytonlardı. Babam bizi her hafta 
faytonla gezmeye götürürdü. Daha sonra 70’li 
yıllarda arabalar çoğaldı ve taksi durakları ya-
pıldı. Mahallelerde taksi zilleri vardı onlara ba-
sıp taksiyi çağırırdık. Ulaşımımızı bu şekilde 
sağlardık.
(FT): Biz rençberlik yani çiftçilik yapardık. 
Hayvanlarımız vardı tarlayı hayvanlarla sü-
rerdik. Kuvvet gerektiren işleri erkekler, diğer 
işleri kadınlar yapardı. Buğdayları rüzgârla sa-
vururduk, öyle çok ekin çıkardı ki ambarlara 
sığdıramazdık. O zamanlarda hem bereket hem 

de huzur vardı.

Aile içi ilişkiler ve akrabalarla olan ilişkiler nasıldı? 
(GK): Aile içi ilişkilerimizde annem veya ba-
bam ne derse biz onu yapardık. Gözümüzün içi-
ne bakmaları yeterliydi. Ne demek istediklerini 
hemen anlardık. Biz altı kardeştik ve babam 
işten geride kalan vakitlerini bizimle geçirirdi. 
Dondurma yemeye yürüyerek gitmek en büyük 
zevklerimizden biriydi. Akrabalarımızla olan 
ilişkilerimizde de gayet samimi ortamlarımız 
vardı. Mesela amcamlar çoluk çocuk hep bera-
ber gelirlerdi, akşama kadar birlikte vakit geçi-
rirdik ve hiç kavga etmezdik. Tüm akrabaları-
mızı bilirdik, tanırdık. Ama artık birçok çocuk 
ne kuzenini ne amcasını tanıyor.
(FT): Babam köyün en saygılı insanıydı bir 
iş yapılacaksa babama danışırlardı, evlenecek 
kimseler için de dünürlere babam onay verirdi. 
Aile içinde olsun akrabalarla olan ilişkilerde ol-
sun hep saygılıydık. Beraber yemek yer beraber 
sohbet ederdik. Sıcak ve kalabalık ortamlarımız 
vardı.

Gençlerin aile büyüklerine olan saygısı nasıldı?
(GK): Eski dönemlerde aile büyüklerine karşı 
saygı, terbiye vardı. Büyüklerimizin sözünden 
çıkmazdık. Bize her seslendiklerinde “Efen-
dim” diye cevap verirdik. Yanlarında ayak ayak 
üstüne bile atmazdık. Hiçbir zaman sesimizi 
yükseltmezdik. Ama maalesef artık anne baba-
nın sözü değil çocuğun sözü dinleniyor.
(FT): Gençlerin büyüklere hem saygısı hem 
sevgisi vardı. Mesela babamızın yanında biz ço-
cuklarımızı kucağımıza alamazdık. Eşlerimizle 
onların yanında konuşamazdık. Ben kayınpe-
derim ve kaynımla gelinli olurdum yani hiç ko-
nuşmazdım bizim köyün âdeti böyleydi. Şimdi 
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bu tarz ilişkiler daha farklı tabi ama bizim zamanımızda 
böyleydi işte.

Ne tür çocuk oyunları oynanırdı ve komşuluk ilişkileri nasıldı?
(GK): Bizim mahallede büyük bir alan vardı. Orada hem 
çocuklar hem büyükler toplanıp çelik çomak oynardık. Siz 
çelik çomağı bilmezsiniz. İki tane uzun ve kısa sopa olurdu. 
Yere küçük bir çukur kazardık. Atışı yapacak olan kişi uzun 
sopayı çukura daldırır ve çeliğin altından vurarak havaya 
kaldırırdı. Sonrada havadaki çeliğe çomakla vurup olabil-
diğince uzağa yollardık. Son olarak da o uzaklık karış karış 
ölçülür ve birinci belirlenirdi. Seksek oynardık, ip atlardık. 
Şimdiki çocuklar artık sokakta oynamayıp bilgisayarda 
oyun oynuyorlar. Acaba şimdiki çocukların teknolojiye bu 
kadar bağlı olması bizim onların elinden oyun alanlarını al-
mış olduğumuz için olabilir mi? 
60’lı 70’li yıllarda rahatça çocuğunu komşuna emanet edip 
her yere gidebiliyordun. Komşunun çocuğu senin çocuğun 
gibiydi. Komşunun evi, malı senin gibiydi. Birlikte yer, bir-
likte içerdik. Hiçbir art düşünce yoktu. Ama şimdi bunların 
hiçbiri kalmadı. O dönemde komşuluk çok daha güzeldi.
(FT): Biz çocukluğumuzda çelik çomak, körebe oynardık. 
Kız çocukları şinek oyununu oynardı. İkişerli gruplar ha-
linde oynanırdı. Biz köyde yaşadığımız için oyun oynaya-
cak çok fazla alan vardı. Kapılarımızın önünde dut, elma 
ağaçları vardı ağaçlara çıkıp meyvelerini yerdik tabi bazen de 
ağaçtan düşerdik ama düştüğümüz yerden kalkmasını bilip 
yine de o ağaca tırmanırdık.
Komşuluklar çok iyiydi. Gündüz ya da akşam toplanıp soh-
betler ederdik. Bilirdik ki ihtiyaç halinde yanımızda komşu-
larımız vardı.

Bayramlar nasıl geçerdi?
(GK): Eskiden bayramlar çok güzel geçerdi. Bayram sabahı 
bütün aile toplanır bayramlaşırdık, daha sonra akrabaları-
mız gelmeye başlardı, kalabalık biraz daha artardı derken 
komşularımız da geldi mi koca bir topluluk olurduk sanki. 
İkramlar yapılır, sohbet edilirdi. Şimdilerde ise birileri kapı-
nı çalsın da bayram ziyaretine gelsin çok nadir artık, illaki 
bayramları yaşayan yerler vardır ama buralar artık çok sessiz.
(FT): Bizim orada bayramlarda çocuklar, kadınlar ve erkeler 
ayrı ayrı yerlerde toplanıp sofra kurarlardı. Herkes birbiriyle 
bayramlaşırdı. Çocuklara harçlık verilirdi. Bu şekilde geçer-
di.

Ekonomik geçim nasıldı?
(GK): Bir kişi çalışır on kişiye yeterdi, bereket vardı. Şimdi 
on kişi çalışıyor bir kişiye yetiremiyor çünkü bereket kalma-
dı. Bizim evde bir tek babam çalışırdı, pazarcıydı. Her gün 
beş tane hamal gelirdi bize erzak getirirdi. Biz nasıl yiyeceğiz 
onca erzağı, bütün mahalleye dağıtırdı annem ve babam. O 
kadar bereket vardı. Bize yeterdi çok şükür. Hafta sonları 
sinemaya bile giderdik. 
(FT): Biz geçimimizi rençperlikle sağlardık. Kendi tohumu-
muz vardı, buğday ekerdik. Köydeki herkes de o zamanlar 
geçimini çiftçilik ve hayvancılıkla sağlardı. Beş kardeş ol-
mamıza rağmen ihtiyaçlarımızı zorlanmadan sağlayabiliyor-
duk. Şimdilerde ise hayat şartları çok daha zor. Her ihtiyaca 
yetişmek çok da mümkün olmuyor. 

O yıllarda tasarruflu yaşam nasıldı?
(GK): Biz altı kardeştik iki de anne baba, olurduk sekiz kişi. 
O zamanlar pahalı yerler yoktu çay bahçeleri, yazlık sine-
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malar, dondurmacılar vardı. Tabi pahalı da değillerdi. Do-
layısıyla dışarıda çok para harcamazdık. Babam da pazarcı 
olduğu için mutfak gideri oradan gelirdi. Annem israf et-
meyi sevmezdi. Babamın verdiği harçlıkları biriktirip altın 
yapardı. Böyle biriktirdiği altınlar zamanı gelince hepimizin 
düğününe katkısı oldu. Şimdilerde her şey çok pahalı, gider 
çok, fiyatlar yüksek, çocuk istiyor büyükler alıyor bu du-
rumda bırak tasarruf yapmayı evlerini bile zor geçindiriyor 
insanlar.
(FT): O dönemlerde tasarruf etmek şimdiye göre daha kolay-
dı. Çünkü kazandığımızın bereketi vardı. Genel ihtiyacımız 
karşılandıktan sonra elimizde kalan parayı babam biriktirip 
birkaç arsa almıştı. Annem de kendine göre tasarruf yapardı. 
Mesela bir top kumaş alırdı bütün kardeşlerime kıyafet di-
kerdi. Bu şekilde tasarruf yapmaya çalışırdık.

Ilk televizyonun gelişinden bahseder misiniz?
(GK): 1970’li yıllarda televizyon çıktı ama ben 1975 yılında 
komşuda gördüm. Bütün komşular toplaşıp izliyorduk. Haf-
tada bir gün program vardı sonra iki, üç oldu. Belli saatte 

açılıp belli saatte kapanırdı. İlk başlarda sadece TRT vardı. 
Yayın başlamadan önce televizyonda karlama olurdu bazı ço-
cuklar da karıncalar savaş ediyor zannedip o karıncalanmayı 
izlerlerdi. Hatta bazen sabah 5’te Muhammed Ali’nin boks 
maçı olurdu o saatte kalkıp televizyon olan komşunun evine 
gidilirdi. Ben çocukken birçok yazlık sinema vardı. Hafta 
sonları akşam 8’de sinemaya giderdik. Açık alanda çok güzel 
olurdu. Yazlık sinemaya alışkın olduğum için televizyonun 
gelişine çok yabancılık çekmedim.  
(FT): Köyde televizyon yoktu biz televizyonu ilk Bursa’ya 
geldiğimizde gördük, siyah beyazdı. İlk geldiğimizde bizde 
televizyon olmadığı için komşuya gidip izlerdik. Daha son-
raki yıllarda biz de televizyon almıştık.

Radyonun hayatınızda ne gibi bir yeri vardı?
(GK): Ben çocuktum Arkası Yarın dinlerdik. Sabah 8’de 
başlardı. Arkası Yarın’da hikâye, masal anlatırlardı. Bir kişi 
konuşurdu arkadan da araba sesi, at sesi, kuş sesi gelirdi. O 
tadı o hazzı hala özlerim. Şimdi televizyon izliyoruz ya hiç 
onun gibi değil. Gün içinde de Kıbrıs radyosunu dinlerdik. 
Kardeşim türküleri, babam da haberleri dinlerdi. Ülkede 
olan olayları radyodaki haberlerden öğrenirdik.
(FT): Köyde radyo vardı. Biz haberleri radyodan dinler-
dik. Bazen köy kahvesinde radyodan müzik dinlenirdi. O 
zamanlar Türk halk müziği vardı. Dedem bizim köydeki 
evimize radyo almak hiç istemedi çünkü günah olduğunu 
düşünüyordu.

Ramazan ayı nasıl geçerdi ve Ramazan Bayramı 
için ne tür hazırlıklar yapılırdı?
(GK): Ramazan ayları çok güzel geçerdi. Zaten kışlık her 
türlü hazırlığımızı yaptığımız için her şey elimizin altında 
olurdu. Oruç tutardık, teravihe giderdik. Sahurlarda ekmek 
yapardı annem. Sahurdan sonra da sabah namazı için bir 
komşunun evinde toplanır namaz kılardık. Adana’da o za-
manlar iftara gitmek pek yoktu, sonra sonra iftar yemekle-
rinde de birbirine gitmeler başladı. Bayrama yakın temizlik 
başlardı, tatlılar yapılırdı. Bayramlıklar alırdık ve bayram-
dan bir gün önce onları başucumuza koyar öyle uyurduk. 
Sabah da hevesli bir şekilde giyerdik. Komşular, akrabalar 
hep bir araya gelip bayramlaşırdık. Biz çocuklar için de bay-
ramlarda mahallemize dönme dolap gelirdi ve ona binerdik.
(FT): Ramazan ayında sahurlarda hamur yoğurup tandırda 
pişirirdik yanına da üzüm hoşafı, zeytin, peynir yiyerek oru-
cumuzu tutardık. İftarlarda bazen komşularımız gelirdi ya 
da biz onlara giderdik. Kadınlar evde erkekler de camide te-
ravih namazını kılarlardı. Ramazan bayramının ilk günün-
de ise babam köyün büyüğü olduğu için köy halkının birço-
ğu bize gelirdi ve bayramlaşırdık. Kalabalık ve güzel geçerdi 
ama artık maalesef bayramlar bir mesajla geçiştiriliyor.
Ve elbet yıllar da geçmiştir ama geçmişin bizde bıraktığı iz-
ler bir ömür boyu yeter.

ŞİİR

1.HAYAT
Kuşun kanadındayım
Gözümü açtım kundakta
Gökyüzünün renkli kuşağında
Hayatı anlamaktayım

Yağmur yağınca durur mu? 
İçimdeki yangın.
Yaşamak, yaşamak diyor yüreğim
Küllerimden doğmaktayım.

Güneş doğar şen çocuklar üstüne
Görmezler aya uluyan kurdu
Sokaklar sel
Bir ölüm uykusu.

Ruhum ay ışığı altında 
Kızgın dalgalarla boğuşur.
Şaha kalkan at
Elbet bir gün durulur

Ne bir ses, ne de seda
Çırpınıyor kalbim, tabuta ışık 
vurunca
Hayatı anımsar gibi
Daldım sonsuz uykuya

2.MEMAT
Denizdeki martılar
Yüreğimdeki çırpınışlar
Sesine kulak verince
Korkutucu çığlıklar

Bir el uzanıyor
Karanlığın arasından
Gökyüzü geliyor
Sonsuzluğa uzanan

Karınca duası
İçimdeki korkular
Bitmek bilmeyen
Sahte kabadayılar 

Ağırmış gök
İçim hâlâ karanlık
Salıncaktaki çocuk
Eder bana yoldaşlık

Pencereden dışarı
Açılıyor kapı
Takvimdeki sayı
Yalnızlığın anahtarı

Kara odada yankılanır
Ölümün sessizliği
Kapı zili
Azrail’in habercisi

Zaman Sözleri
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Biz aynı yolda yürüyoruz. Bir söz duyduk biz: 
“Önce yoldaş, sonra yol.” Bu söz öyle derin ku-
yulara attı ki bizleri, hiç kurtulmak istemedik. 
Hep bildik ki bizi sarsan, yoran bu söz gün ge-
lecek göklerin rahatlığına da erdirecek. Buna 
inandık. Biz hep direndik. Önce sınava giren 
bir salon dolusu insana; sonra, öğretilenleri de-
ğil de kendimizin hayattan söküp aldıklarımızı 
sorgulayan önümüzdeki kâğıtta yazan o sorula-
ra. Ama sonunda biz kazandık. 
Bir atölyemiz ve peşindeki hayallerimiz vardı 
artık. Ruhumuzu saran bir heyecan,  aklımızda 
ise deli sorular vardı. Kendi yolumuzda ilerler-
ken kimi zaman ailelerimizle kimi zaman öğ-

retmenlerimizle ve arkadaşlarımızla ters düştük 
fikirlerimiz uğruna. Çünkü bizim ters düşme 
hakkımız vardı haklı olduğumuz sürece. Ve 
vakti zamanında söylenen o söz şimdilerde bizi 
yükseklere taşıyor. Uçmamızı bekledi herkes, 
hem de hemen. Kısacık bir sürede sayısız tekni-
ği, sayfalarca tarihi bilgiyi öğrenmemiz gerekti. 
Bazen yorulduk ve düştük.  Ve o zaman sürün-
memiz gerektiğini söyledi “yoldabirgarip”. 
Vazgeçmemeyi duydu hep kulaklarımız. İnsan 
olmayı, insan olabilmeyi zikretti hep dilimiz. 
Biz beyaz perdede sadece film izlemedik ken-
dimizi de izlemeyi öğrendik. Görünme çağında 
görülmeyenleri çekip çıkarmak oldu hedefimiz. 

OKULUMUZDAN HABERLER

“KARPUZ KABUĞUNDAN 
GEMİLER YAPMAK” YA DA NK 
SİNEMA ATÖLYESİ

Sineye çekilenleri gözler önüne sermek. Bunu bu çağda en iyi sinema 
ifade eder diye düşündük. Biz yol gösteren ve yolu görenler diye var ol-
duk. Zor zamanlarımız da oldu ama yoldaş olmuştuk bir kere bırakmak 
yakışmazdı bize. Hep hatır bildik, hep hatır saydık. Böyle böyle kanat 
çırpmayı öğrendik. Yer edindik akıllarda elbette ama zor olan oraya sahip 
kalmaktı bizim için, aklımızdan hiç çıkarmadık. Bir imkânsızı sonsuz 
kılmaya yol aldık belki de. 
Çünkü biz sadece öğrenci değil umuduz. Her birimiz zincirin küçük bi-
rer halkası olduk. Tekken hiçtik, birleştik var olduk. Sinema adı altında 
hayatta insan olmayı öğrendik. Belki de insan kalabilmeyi. Şimdi gelelim 
işin teknik kısmına, yaptıklarımızdan bahsetmeliyiz. 
Bir merak ile yürümeye başladığımız bu dalda işler hep son dakikalarda 
ve beklenmedik bir şekilde gerçekleşti. Önce BİHMED’in düzenlediği 
“Merhamet” temalı kısa film yarışmasında ‘TARİK’ adlı filmimizle Bur-
sa birincisi olduk. Elimizde hiçbir şeyimiz yoktu sadece istekliydik ve 
inandık. Daha sonra Türkiye Değerler Eğitimi Merkezi ve Milli Eğitim 
Bakanlığının Türkiye Değer Ödülleri kapsamında birlikte düzenlediği 
“Güvenilir Olmak” temalı kısa film yarışmasında “EL-EMİN adlı filmi-
mizle Türkiye birincisi olduk. O kadar gurur ve ilham vericiydi ki sinema 
atölyesini kurmak bize farz kılınmıştı sanki. 
Okulumuzun düşünce ve sanat okulu olması gerekliydi. Biliyorduk ki 
bizim gibi birçok öğrenci vardı. Talep yoğun olunca bir sınav yapıldı. 
Mustafa Öztürk yönetimindeki atölye katılımcı belirleme sınavına 120 
öğrenci girdi. İçlerinden 35 kişi sınavı geçti ve Mustafa Hoca ekibimizi 
oluşturdu. Hepimizin istekli ve meraklı bakışları bu işte hem zorlanaca-
ğımızı hem de iyi işler çıkartacağımızı söylüyordu. Okulda öğlen arala-
rında, sabah ve okul çıkışında buluştuk. Tanışma ve kaynaşma sonrası 
ders işlemeye başladık. İlk buluşmalarımızda yorucu da olsa sinemanın 
tarihini öğrendik. Ama sonradan meyvelerini yediğimiz zaman bunun 
gerekli olduğunu anladık. Daha sonra herkes kendi kısa filmi için tema 
ve konu buldu. Fikirlerimizi paylaştık. Her ders bunlar üzerine tartıştık. 
Sinopsis ve tretmanın ne olduğunu; nasıl ve hangi formatlarla yazıldığını 
öğrendik. Bunu yaparken zorlandık ama çok istekliydik çünkü bu bizim 
eserimiz olacaktı. Mikrofon bir tek bizim bulunduğumuz kürsüde bir tek 
bizim elimizde olacaktı. 
Buluşmalarımızda birlikte filmler izledik, eleştirdik, sonu kahkahalarla 
biten tartışmalara girdik. Birlikte birbirinden kıymetli yazar, yönetmen 
ve oyuncuların söyleşilerine katıldık. Onlardan öğüt aldık. Kütüphane-
mize imzalı kitaplar, kafalarımıza yeni fikirler yerleştirdik onlar sayesin-
de. Daha sonra okulda kendi odamızı bulduk, artık ‘NK OKULU SİNE-
MA ATÖLYESİ’ adını ve varlığını herkes biliyordu. 
Sonu görülmeyen bu uzun ve yorucu yolda bir umut daha beliriverdi. Bu 
odaya içimizi açtık, onu istediğimiz gibi şekillendirdik. Ve biz daha sı-
kı sarıldık senaryomuzdaki karakterlerimize, onlarla bütünleştik, onlara 
inandık. Çalışmalarımız devam ediyor. Çekmemiz gereken birçok film 
var. Çekmemiz gereken çok fazla düşünce var, hayal var, öğüt var, gerçek-
ler var. Şimdi ise yarışmalar, ödüller ve onurlar bizi bekliyor. Ama bizim 
hedefimiz yürekte bitiyor. Oraya dokunmak gerek. Allah yardımcımız 
olsun. Biz bir yola çıktık, yoldan çıkmamak üzere. Biz bir yola çıktık, yol-
daş olmak üzere. Bu yazıyı atölyemizdeki tüm dostlarımız adına yazdık. 
Hepimizin merhabasını duyun istedik.
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İnsanda temel dört duygu vardır:
1- Mutluluk
2- Üzüntü
3- Korku (Kaygı ve endişe ile yer değiştirdiği 
de olur.)
4- Öfke
Emanet edilen ömrü nihayete erdirene kadar 
hepimiz bu duyguları yaşarız. Bazen baskın 
duygunun karakteri, zamanı, yönü ve şiddeti 
(baskınlık derecesi) belli değildir. Yaşadığımız 
olaylara göre takındığımız tavır (otokontrol-öz-
denetim) veya takınamadığımız tavır (otomatik 
pilot) tepkimizi şekillendirir. Gelin, sizin de iyi 
bildiğiniz örnek hikâye üzerinden duyguları in-
celeyelim!
Sıcak ağustos ayının bir günü Nasreddin Hoca 
ile torunu eşeğe binmiş çarşıya doğru gitmekte-
dir. Köylünün biri bu ikiliyi görünce sitemini 
yüksek bir fısıltıyla dışa vurur; “Olacak iş değil, 
bu sıcakta zavallı hayvana iki kişi birden bin-
miş. Hiç vicdan yok bunlarda.”
Hoca yanlış yaptığını düşünerek torunuyla bir-
likte eşekten iner ve yola bu şekilde devam eder. 
Az zaman sonra birkaç köylü de hocayı görür, 
selamını verir ama cık cıklayarak; “Ne ahmak 
adamlar var. Bu sıcak havada eşek dururken yü-
rüyorlar” der.
Nasreddin hoca:

-Evladım sen bin hadi. Ben yürürüm.
Çarşı yolu azalırken ileride bir kalabalık. Bir 
gurup yaklaşmaktadır. Durumu yan gözlerle 
izleyen ahali, bir eşek üzerindeki çocuğa bir 
de eşeğin yularını tutarak ağır aksak yürüyen 
Hoca’ya  bakar; “Yahu bu gençlerde hiç terbiye, 
büyüğe saygı kalmamış. Küçücük çocuk, eşek 
üzerinde sefa sürerken zavallı ihtiyar da bu sı-
cakta yürüyor.” der.
Uzun bir Allah Allah çeken hoca torununu 
eşekten indirir ve kendi biner. Yolculuk aksa-
madan devam ederken üç kişilik mahalle saki-
ni, “Diyecek bir şey bulamıyorum. Bu sıcakta 
küçücük çocuğu yürüt ve sen koca adam eşeğe 
bin! Allah bu adamın yüreğine torun sevgisi, 
merhameti versin”. 
Artık ne yapacağını bilemeyen hoca eşekten 
iner ve eşeği sırtlanır. Bir de böyle deneyelim 
bakalım diyerek yola devam eder.
1- Nasreddin Hoca eşeğe torunu ile biner.
2- Nasreddin Hoca ve torun yürür.
3- Nasreddin Hoca yürür, torun eşeğe biner.
4- Nasreddin Hoca eşeğe biner, torun yürür.
5- Eşek Nasreddin Hoca’ya biner.
1 numarada hocanın baskın duygusunun mut-
luluk olduğunu varsayalım. Evde canı sıkılmış 
olan torununun ısrarlı isteği karşısında hocanın 
yufka yüreği dayanamaz ve ufaklığı da yanına 

Yakup KARTAL
Okul Psikolojik 
Danışmanı

DUYGU MAKİNESİ

REHBERLİK
alarak çarşıya doğru yola koyulur. Arada sırada 
“sıkı tutun benim güzel evladım!” diyerek toru-
nuna olan sevgi ve ilgisini sözel olarak da ifade 
etmekten geri durmaz.
Ahali: Baskın Duygu Öfke
Hayvanın da canı var sonuçta. E hava da sıcak. 
Avukatı ve kendisini savunmaya gücü olmayan 
eşeğin sözcülüğünü yapmak kendileri üzerine 
bir hak idi. Bu duyarsız davranışa ses etmeme-
leri toplum ve kendi vicdanlarında yara açacaktı. 
Kendilerinden akıl aldıkları koskoca hocanın, bir 
âlimin düşüncesizce (!) davranması zihinlerinde 
bir sinapsa yüksek voltajlı enerji aktarmıştı; 
“Sorunun çözümü için insanların kuyruğa girdi-
ği adam bu mu? Ne enayiymişiz”
2 numarada Baskın Duygu:  Üzüntü (Hoca açı-
sından)
Her ne kadar âlim de olsa insan olduğunu yani 
eksikliğin-kusurun-hatanın yaratılışa mahsus 
bir özellik olduğunu çok iyi bilen hoca ve torunu 
eşekten inmiştir. Toplum önemli. İnsan sosyal bir 
varlıktır. Birbirimize olan ihtiyacımız toprağın 
suya olan ihtiyacı gibidir. Yanlış yaptığında seni 
uyaran duyarlı bir halkın sesine kulak verilmeli. 
Sadi Şirazi de öyle demiyor mu; “rahat olmak la-
zım fakat duyarsız değil…”
Ahali: Baskın Duygu Öfke 
Allah’ın insanlara bahşettiği en büyük lütuf olan 
aklın kullanılmaması ne büyük bir talihsizlik! 
O zamanlarda bir eşek sahibi olmak bugün B seg-
mentli bir arabaya sahip olmak gibi. Sıcak havada 
eşeğe binip yol almak gibisi var mı? 
Ne yaparsın “Akılsız başın cezasını ayaklar çe-
ker.” 
3 numaralı Baskın Duygu: Korku (Hoca açsın-
dan)
Torunum henüz küçük. Üzerindekiler de biraz 
kalın. Terleyip hasta olur. Benim de romatizmam 
var. Uzun süre yürümemi yasakladılar. Olsun, 
“minareden düşenin parçası bulunur da; gönül-
den düşenin parçası bulunmaz.” Ben fiziksel acı-
mı yüreğime gömerim yeter ki insanlar birbirleri-
ne muhabbet beslesin! Bir daha halkın öfke dolu 
bakışlarıyla karşılaşmama duasıyla...
Ahali: Baskın Duygu Öfke 
Dedesine saygısı olmayan şu çocuğa mı kızayım, 
torununa terbiye veremeyen hocaya mı?
13. yüzyılda hala böyle gençler var demek ha! 
Ayakta zor duran hocanın dili dışarıda yürüdü-
ğünü umursamayan velet, eşeğin üzerinde bir de 
arsız arsız topaç oynuyor! 
4 numaralı Baskın Duygu: Öfke (Hoca açısından)

Artık yeter ama! Hocayım diye sinirlenmeyim 
diyorum olmuyor. Doğruyu yapmaya çalışırken 
yanlış yapmakla eleştirilmek beni çaresiz bırakı-
yor. Zihnimi vicdanımla birlikte kullanmak ve 
toplumu da göz ardı etmeden bunu gerçekleştir-
mek o kadar zor ki! Yani, “hem sütüm kesilmesin 
hem pekmezim dökülmesin...”
Ahali: Baskın Duygu Öfke 
Bilgi, kitaptan davranış davranıştan öğrenilir. 
Bu adamın şu çocuğa verebileceği bir şey var mı 
sorarım size! Sonra, neymiş efendim gençler söz 
dinlemiyor, gençler yaşlılara yer vermiyor, gençler 
asabi, gençler terbiyesiz... Bu çocuklardan saygı 
beklersiniz! Siz önce sevgi beslemeyi öğrenin! 
Dervişlik olsaydı asa ile hırka; biz de alırdık otu-
za kırka…
5 numaralı Baskın Duygu: ?
“İçinde bir tutam delilik olmayan hayat, eksik bir 
hayattır.”
Hoca son eksik parçayı da tamamlayarak kıvama 
gelmiştir artık. Mantık devre dışıdır, her şey ola-
ğanüstü bir şekilde olağandır. 
Mutluluk, üzüntüyü; korku, öfkeyi götürmüş 
nötrleşme gerçekleşmiştir. Tesisat yanmış sağ 
fronto-temporal korteks ile sol fronto-temporal 
korteks karşılıklı zeytin dalı uzatmıştır.
Ahali: Baskın Duygu ?
Gördükleri manzara aynı fakat duygular ve buna 
ilişkin yorumlar farklıdır;
İdealist: Varlığının varlığını kendini kendi fik-
riyle ortaya koyarak kanıtlamış.
Realist: Gördüklerimin hayal olmasını umuyo-
rum.
Sürrealist: Hayal ettiğimden daha güzel.
Rasyonalist: Aklını doğru kullanabilseydi han-
gisinin hangisine bineceğini kavrayabilirdi.
Reformcu: Namussuzum aklıma gelmişti.
Psikolog: Ağır travma 
Modacı: Ayol eşeği şal olarak kullan-
mış, bej renkli bir kemerle kombin ya-
pabilirdi.
İstemli ya da istemsiz duygu maki-
nemiz işleyecektir. İnsanları sustu-
ramazsınız ancak duygularınızı 
kontrol edebilirsiniz. Birçok 
kişiyi dinleyebilir tavsiyelerine 
kulak kesilebilirsiniz ancak az 
kişiyi duyun. En fazla da ken-
dinizi…
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Herkesin radyasyon hakkında bir yorumu var-
dır ama çoğumuz radyasyonun sadece teknolo-
jik cihazlardan yayıldığını sanıyoruz ve bu da 
bize gösteriyor ki radyasyonu doğru tanımı-
yoruz. Bir soruyla devam edelim: Radyasyon 
kaynakları nelerdir? Bu soruya da herkesin bir 
cevabı vardır tabii ki; cep telefonu, bilgisayar, 
televizyon genelde hemen akla gelen ilk örnek-
ler. Teknolojik cihazların en önemli ve bize en 
yakın radyasyon kaynağı olduğuna inanıyoruz 
ama her cisim radyasyon yayar ve radyasyon 
emer. Örnek olarak beton evlerin duvarların-
da, tükettiğimiz yiyecekler ve içeceklerin ba-
zılarında, soluduğumuz havada bile radyasyon 
var. Hatta herkes gibi sizin vücudunuz da hem 
radyasyon yayıyor hem de emiyor ama tabii bir 
elektronik cihazın yaydığına göre çok daha dü-
şük derecede radyasyon yayıyorsunuz fakat ne 
kadar radyasyon alıyor olduğunuz ise ne yap-
tığınıza ve bulunduğunuz ortama göre değişir. 
Radyasyon yaşamın kaçınılmaz bir parçası hem 
de evrenin varoluşundan bu yana. Radyasyon 
denince akla gelen bir diğer kelime kanserdir. 
Peki, radyasyon kansere neden olur mu? Çev-
remizden ya da televizyondan en çok duyduğu-
muz şeylerden birisi de “teknolojik cihazların 
kullanımı kanser yapar!” Kullandığımız tek-
nolojik cihazlarda radyasyon var ama biz rad-
yasyon demek kanser demek sanıyoruz.  Ama 
korkmayın her radyasyon çeşidi kansere neden 
olmuyor ve bilinçli olmak her şeyde olduğu gibi 

radyasyona karşı da en iyi çözüm. 
Radyasyon nedir? Radyasyon atomların kararlı 
yapıya geçerken dışarı saldığı hızlı parçacıklar 
ve elektromanyetik dalga şeklindeki taşınan 
fazla enerjilerdir. Örnek olarak ışık, ses, ısı bi-
rer radyasyondur. Günlük hayattaki radyasyon 
kaynakları doğal ve yapay radyasyon olmak üze-
re ikiye ayrılır. Doğal radyasyon, dünyanın olu-
şumundan beri var olan doğal radyoaktif mad-
delerden ve uzaydan gelen kozmik ışınlardan 
oluşur. Yiyecek, içecek ve soluduğumuz havada 
da doğal radyoaktif maddeler bulunmaktadır. 
Muz, havuç ve kırmızı et doğal radyasyona sa-
hip yiyeceklerin başında yer almaktadır. Yapay 
radyasyon kaynaklarını ise insan yapımı radyo-
aktif kaynaklar, nükleer füzelerin kullanımı ve 
X-ışını üreten cihazlar gibi örnekler oluşturur. 
Yeryüzündeki radyasyon kaynaklarını %85 
oranında doğal, %15 oranında yapay radyasyon 
kaynakları oluşturuyor. 
Gelelim radyasyon çeşitlerine. Radyasyonun 
iki çeşidi var bunlar: İyonlaştırıcı radyasyon ve 
iyonlaştırıcı olmayan radyasyon.
İyonlaştırıcı Radyasyon: Maddesel ortamdan 
geçerken madde ile etkileşerek iyon çiftleri 
oluşturabilen gama ışını gibi elektromanyetik 
ışınlarla kinetik enerjileri olan yüklü parçacık-
lar, ağır iyonlar ve serbest nötronlar gibi tane-
cik karakterli ışınımlardır. Kısaca zararlı olan 
radyasyon çeşidi diyebiliriz. Hücre yapısını 
bozup mutasyona ve kansere neden olabilecek 

BİLİM

RADYASYONU DOĞRU 
TANIYOR MUYUZ?
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güçtedir. Oturduğumuz evlerin yapı 
malzemeleri, cam ve seramikler, su ve 
yiyecekler, tütün, yol yapım malzeme-
leri, yakıtlar, havaalanı radar sistemleri, 
porselen dişlerde kullanılan uranyum, 
hastalık teşhisinde kullanılan X-ışın-
ları ve benzeri birçok nedenden dolayı 
iyonlaştırıcı radyasyonlara maruz kalı-
yoruz. İkiye ayrılıyor:
1-)Elektromanyetik Radyasyonlar: 
Gama ve X ışınları elektromanyetik 
radyasyonlardır. Bunların dalga boyla-
rı çok küçük fakat enerjileri yüksektir.
a- Gama (&) ışınları: Gama ışınlarının 
kaynağı atomun çekirdeğidir. Radyo-
aktif bozunmalar ya da nükleer reak-
siyonlar sonucu oluşan kararsız atom 
çekirdeklerinden yayılan bir çeşit elekt-
romanyetik ışınlardır.
b- X Işınları:  Röntgen ışınları da denir 
ve dalga şeklindedir. Bir atoma dışarı-
dan verilen yüksek enerjili elektronlar 
ilk halkalardan elektron kopmasına ne-
den olur ve bunun sonrasında onların 
yerini üst halkalardan atlayarak gelip 
dolduracak elektronlar etrafa enerji 
yayarak gelir. Bu sırada ortaya çıkan 
enerji fazlalığı X-ışını şeklinde dışarı 
salınır.
2-)Parçacıklı Radyasyonlar
a-)Alfa (α)parçacıkları: Alfa parçacığı 
iki proton ve iki nötrondan oluşmuş 
bir helyum çekirdeğidir ve pozitif yük-
lüdür. Alfa parçacıklarını çok küçük 
kalınlıktaki maddelerle (örneğin ince 
bir kağıt tabaka ile) durdurmak müm-
kündür. Sindirim, solunum veya deri 
ve mukozadaki yaralar yoluyla vücuda 
girerse tehlike oluşturur.
b- Beta (β)parçacıkları: Beta ışınları, 
atom çekirdeğinin parçalanmasıyla 
oluşur. Bu iyonlaşma, alfa parçacık-
larının oluşturduğu iyonlaşma kadar 
yoğun değildir. Bunlardan korunmak 
için ince alüminyum levhadan yapıl-
mış bir zırh malzemesi yeterlidir.
c- Serbest nötronlar: Bunlar radyas-
yonla oluşan yüksüz parçacıklardır. 
Bu nedenle her maddeye kolayca gi-
rer. Doğrudan iyonlaştırıcı özellikleri 
yoktur. Ancak bu serbest nötronların, 
girdikleri maddelerin nötronları ile et-
kileşimleri sonucu α, β, & ve x ışınları 
gibi ışınımlar oluşturur. Bu ışınlar ise 
etkileşme sonucu girdiği maddenin 

atomundan koparak iyonlaşmayı ger-
çekleştirir.
İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyon: Ye-
teri kadar enerjiye sahip olmadıkları 
için iyonlaştırıcı radyasyon kadar etkili 
olmaz. Radyo dalgaları, mikrodalgalar, 
kızıl ötesi ışık, mor ötesi ışık (ultravi-
yole) ve görünür ışık iyonlaştırıcı ol-
mayan radyasyon olarak isimlendirilir. 
Elektrik enerjisi ileten ya da enerjiyle 
çalışan her türlü araç ve gereç, çalışma 
durumunda çevresinde bir elektroman-
yetik alan oluşturur. İkiye ayrılır:
1)Ultraviyole Işınları (Mor Ötesi Işık): 
Ultraviyole ışınlarının asıl kaynağı gü-
neştir. UV ışınları güneş tam doğarken 
daha çok yayılır. UV ışınları beyaz el-
bise giyilerek engellenebilir. Bazen bu 
ışınlar kar veya kumdan yansıyarak kar 
ve güneş körlüğü yapabilir. UV’nin de-
rine inmesi az olduğu için büyük oran-
da deri ve gözleri etkiler. Gözlerimizin 
fark edebileceği en yüksek enerjili ışık 
mor renkli ışıktır. Deri kanserlerinin 
%80’i UV ışınlarından kaynaklanır.
2)EMR Nitelikli Radyasyon: 
Radyo dalgaları, mikro-
dalgalar mobil ve cep 
telefonları, radyo FM 
ve TV vericileri, 
radarlar, trafolar, 
mikrodalga fırın-
lar, bilgisayarlar 
ve akım taşıyan 
kablolar bu gruba 
girer.
Evet, televizyon iz-
lerken, telefon kulla-
nırken, bilgisayarda oyun 
oynarken, muz, havuç, kırmızı 
et tüketirken, konuşurken, müzik din-
lerken radyasyona maruz kalıyoruz. 
Ama hiç kimse yiyeceklerden aldığımız 
radyasyondan bahsetmiyor da bırak ar-
tık şu bilgisayarı, telefondan bir uzak-
laş artık demekten kendini alıkoymu-
yor yani sadece onlarda radyasyon var 
zannediyorlar. Tüm bunlardan aldığı-
mız radyasyon iyonlaştırıcı olmayan ya 
da doğal radyasyondur ve kanser yapıcı 
bir etkisi şimdiye kadar kesin olarak 
rastlanmamıştır. 
Radyasyon her yerde her an bizimle ve 
önemli derecede hayatımızı etkiliyor. 
Ama önemli olan radyasyonun hangi 

çeşidinin zararlı olduğunu bilip ona 
göre davranmak. Radyasyona karşı tek 
çözüm yolu var ve o da: Bireyin bilinçli 
oluşu. Örneğin öğle saatlerinde güneş 
altında fazla durmamalısınız. Çünkü 
fazla güneşe maruz kalmak cilt kan-
seri riskini arttırıyor. Teknolojik alet-
lerle aranıza mesafe koyun ve daha az 
vakit ayırın mesela şimdi yaptığınız 
gibi, dergi okumak gibi faaliyetler de 
yapın. Radyasyondan korunmada bir 
etkisi yok ama vücut direncini ve ba-
ğışıklık gücünü artırmada ve radyas-
yona maruz kalmış vücuttaki hücre ve 
dokuların kendisini tamir edebilmesi 
açısından beslenme de çok önemlidir. 
Bu amaçla vücudun zarar görmüş do-
kularını tamir etmede; gün içinde iki 
su bardağı yoğurt tüketmek, et, süt ve 
süt ürünleri, yumurta gibi proteince 
zengin besinler son derece önemlidir. 
Doku onarımını hızlandırdığı için çıp-
lak ayakla toprağa basmak da gerek.
Gelelim kaktüslerin radyasyonu em-
mede etkili olduğu iddiasına. Artık her 

cismin radyasyonu emdiğini ve aynı 
zamanda radyasyon yaydığını 

biliyorsunuz. Dolayısıyla 
burada soru, kaktüsün 

radyasyonu emmek 
konusunda diğer 
cisimlerden üstün 
olup olmadığıdır. 
Kaktüslerin sıcak çöl 
ortamında radyasyo-

na daha fazla maruz 
kalmasından dolayı 

belki bir miktar daha di-
rençli olabilecekleri haricinde 

buna dair hiçbir mantıklı ve bilimsel 
açıklama bulunmamaktadır. Su, iyi bir 
radyasyon emici kimyasal olduğu için 
kaktüslerin de kısmen daha fazla fayda 
sağlayacağı iddia edilmiştir. Ama bu 
iddiaya bakacak olursak eğer içindeki 
su miktarına göre bir kıyaslama yapa-
caksak kaktüs yerine karpuz koymak 
daha mantıklı olur. Zaten kaktüsün 
radyasyonu emdiği hakkında şu ana 
kadar yapılmış hiçbir deney de bulun-
muyor. Ama bu gerçek, kaktüslerin 
radyasyonu emiyor iddiasının kaktüs 
satışlarında artışa sebep olmasına mani 
olmuyor.
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Ne olduğu belirsiz göçen bir şeyler
Ah bilebilseydim bir
Gittikçe hafifleyeceğine
Şu son demlerimde ağırlaşan içimi
Düğüm eden sözlerimi.
İçimden akan 
Akıp da dur durak bil(e)meyen
Dışımdan öteye giden tarifsiz yollar
Öte desem anlayacaklar mı ki
“Ben” sınırlarını aşan bu kimliği belirsizin
Kim bilir yakındır ruhunun ölümü
Susuzluktan değil sevgisizlikten miydi
İçimizde biten neydi
 Ölüm de neyin nesiydi
Belki de bir vazgeçiş bir kopuş ya da gidişti...
Yaşayan mı ölür, ölen mi yaşar
Her ikisini de tadar mıydım acaba
Bu soruların dur durak bilmeyen sürekliliği
Devamlı tüketiyor lakin ulaşmak bilmiyor sona.
Yüreğim âmâdır, vazgeçer girer bir yola
Süregelen bir ömür
Bitmenin eşiğindedir bu yollardan
Yavaş yavaş içimde gerçekleştiriyor katlini 
Ne olduğu belirsiz göçen bir şeyler
Beni böyle başıboş böyle yapayalnız
Bırakmayın desem bilakis,
Bırakın desem sebepsiz...
Ne kadar sürerse sürsün 
Velhasıla bağlanacak tüm cümleler 
Denecek yine kimsesiz
Gitti yine sözsüz, kifayetsiz.

10/C
 Betül ÜNLÜ

ŞİİR

RUH KARMAŞASI

Güneş battı doğacak mı muamma
Masumların feryadı kulaklarda 
Türkistan boğuldu gözyaşlarıyla 
Azap senden yana olsun Kızıl Çin

Ey Türk! Soydaşı bir başına koyma  
Ey Mümin! Kardeşini tek bırakma
Sessiz kalıp da zulme ortak olma
Acı senden yana olsun Kızıl Çin

Türk yurdu haksız esaret altında
Özgürlüğünden mahrum kamplarda 
Adalet hep gelecek haktan yana 
Keder senden yana olsun Kızıl Çin

10/B
Zülal Şerife DEMİR 

ŞİİR

KANAYAN 
     YARA
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Bu aynanın karşısında hiç kıpırdamadan sa-
atlerce kalabilirdi. Öylece, boş bakışlarla… 
Havadaki toz zerreciklerini izleyerek, onların 
armonisine gereksiz anlamlar yükleyerek tüm 
gününü yiyip bitirebilirdi. Dışarıda milyonlarca 
insan zaman denen izafi kavram içinde birbirle-
rini iteleyip kakalaya dursun, o geçip giden da-
kikalara ve yer çekimine inat kendi boşluğunda 
salınıp durmayı yeğliyordu. Parmak uçları bile 
harekete geçip geçmeme konusunda kararsız gi-
biydiler hep. Acaba hamle yapsalar mıydı? Bir 
mendile uzanırken mesela önce işaret parmağı 
oynaşır, ardından diğerleri ağır ve çekingen, 
hedefe usulca yanaşırlardı. Sahibinden izin ko-
pardıkları anlaşılıyordu normalden biraz hoyrat 
davrandıklarında. Vücudunun en işlek uzuvları 
bile böylesine tabiatlarından geçmişken, “O” 
yaşamanın neresindeydi? 
Ruhunda ne yaz aylarının bayıltan sıcaklığın-
dan, ne de sonbaharın serin yağmurlarından 
eser yoktu. İlkbaharda esen hafif meltem onun 
burnuna binbir renk açmış çiçeklerin kokusunu 
getirmezdi. Kışın yağan kar, kulağına hikâyeler 
fısıldamaz, sadece soğuğu andırırdı. Kalbi taş-
laşmamıştı da donmuş olabilirdi. Duyumsama-
yı ileri bir tarihe kadar rafa kaldırdığı belliydi. 
Yaradılışından gelen bazı baskın özelliklerini 
de ciddiye alarak son noktayı koymak istiyordu 
belki.
Odasının tüm camları kapalı, pervazlar yarı 
açık, kendi kımıltısı dışında kulağına çalan tek 
ses tahta kuruları… Yer gök ahşap bir kutunun 
içinde oyuncak bebekten farksız, küçük bir kız 
çocuğunun gelip onunla eğleşmesini beklerdi. 
Adımlarını tahta döşemelere duyurmadan, ki-
razdan yontma gardırop kapağını usulca açar, 
haftanın her gününe bir takım denk gelecek 
şekilde düzenlenmiş kıyafetlerinden günü ge-
leni özenle seçerdi. Siyah beyaz film şeridine 
sadece o anlık bir can gelirdi. Belli belirsiz sarı 
ve pembeler yanıp sönerdi hafiften. Giyinmez-

di, kıyafetin dokusu olurdu adeta. Vakti gelen 
hangi talihli elbiseyse onun rengine, şekline bü-
rünürdü cılız kemikleri. Sanki yıllardır görme-
diği bir dosta kavuşmuş gibi kollarıyla kendini 
kocaman sarar, özlemini giderirdi. Ne de olsa 
bir hafta boyunca o günkü kendi olamamıştı. 
Yarın yeni bir seremoniyle bir başkası olmaya 
hazırlanacaktı. Sadece günün o vakitleri ka-
pısını çalan bir düşünce, yine uğrayıvermişti 
aklının bir ucuna işte! Alt tarafı bir parça bez 
onda incecik de olsa bu heyecan dalgasını yara-
tabiliyorsa, acaba başka bir ihtimal var mıydı? 
Değişim olası mıydı? An denen şey kısacık bir 
fark ediş. Korku ise bir adım sonrasına cesaret 
edemeyiş. Bu hal içerisinde, kolları eskisinden 
de bitkin iki yanına düşüverirdi. Bacakları onu 
hala taşıyabilecek kuvvette mi bir yoklar, en ya-
kın sallanır sandalyesine doğru yola koyulurdu. 
Vardığında başını olabildiğince yavaş arkalığa 
yaslar, gözlerini yarı kapalı vaziyette odanın en 
sevdiği bölümüne çevirirdi. Aynadaki aksiyle 
buluşuvermişti yine. Bir çift kara delik ve son-
suz sessizlik. Yirmi dört saat aynı kısır döngü, ta 
ki son noktayı koyana dek…
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Yalnızlık Hali

Günümüzde her kesimden; yaşlı, genç, kadın 
ve erkek toplumun bütün fertleri sosyal iletişim 
araçlarını kullanmakta ve bu durum her geçen 
gün daha da hızını  arttırarak devam etmekte-
dir. Aslında genel anlamda dijital iletişim araç-
ları bilgiyi teşvik etmek için tasarlanmıştır.

Bizim kadim kültürümüzün vazgeçilmezleri ve 
özellikle de MAHREMİYET konusu ise her 
geçen gün önemini ve ciddiyetini kaybetme-
ye devam etmektedir. Mahremiyet bizler için, 
özellikle de aileler için vazgeçilemeyecek ka-
dar önemlidir. Peki, bize ne oldu da mahrem 
kalması gereken bilgilerimizi, fotoğraflarımızı, 
davranışlarımızı v.b. her türlü faaliyetlerimizi 
dikkat etmeden paylaşmakta sakınca görmez 
hale geldik. “Cumamız pazar oldu, bize ne oldu 
ise azar azar oldu.” diyen şairimiz ne kadar da 
haklı söylemiş. Akıllı telefonlar ailemizde artık 
ekmek ve su kadar ihtiyaç haline geldi. Lakin 
biz bu iletişim bombardımanından kaçamaya-
cağımıza göre bu aleti yerli yerinde kullanabil-
meye kafa yormada da galiba geç      kaldık. De-
nizin kenarındaki denizanalarını kurtarmaya 
çalışan dertli gibi, en azından bir kardeşimize, 
bir gencimize, bir insanımıza yanlışını fark et-
tirebilmek de kârımız olmalı diyerek bir yerden 
başlamak gerekir derim. O halde; 

1-Yalnız bizi ilgilendiren konuları ulu orta ko-
nuşmayalım, yazmayalım ve dahi paylaşmaya-
lım. 
2-Doğruluğu te’yid edilmeden bir bilgiyi de 
doğru gibi paylaştığımızda mağdur olanların 
hukukunu çiğnemiş oluruz, bu da  vebaldir.
3-Ebeveynler olarak gençlere önce kendimiz iyi 
örnek olmak zorundayız. 

Bu akıllı telefonlardan insanımıza faydalı ola-
bilecek faaliyetlerde muhakkak ön çalışma yap-
mamız gerekir, yani gündemi bizler belirlemeye 
gayret etmeliyiz. Ne hikmetse bizim mahalle bu 
konularda hep yaya kalıyor. Eller ise Aya gitme-
ye devam ediyor. Şer için sınır, haram 
helâl olmadığı için son sürat gitti-
ğini düşünebiliriz, lâkin horul 
horul uyuyan değil, harıl ha-
rıl çalışan kazanıyor. Başta 
kendi nefsim için diyo-
rum ki, bu teknolojiyi 
en iyi kullananlardan 
başlamak üzere vakit 
kaybetmeden çare 
ve çözüm olabilecek 
çalışmalara  başla-
malıyız.
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ÖMER
SEYFETTİN
(11.03.1884 – 06.03.1920)

“Ve bu memlekette kendisi 
gibi tarihinin büyüklüğünü, 
mazisinin şerefini, dedelerinin 
şanını bilmeyen, inkâr eden, 
milliyetinden utanan ne kadar 
Avrupalılaşmış renksiz vardı?”

“Bir kavmin yol gösterenleri, 
o kavmi gaflet, cehalet, 
anlayışsızlık uykusundan 
uyandıranlardır”

“Vatan, al bayrağın 
dalgalandığı yer değil midir?”

VEFATININ 100. YILINDA 
RAHMETLE ANIYORUZ

ANMA
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 Halime GÜNGÖR
Osmangazi Rehberlik ve Araştırma Merkezi

DENEME

Anda kalmak, anı yaşamak terminolojisi üzerine çok fazla 
yazılmış olmasına rağmen, yazarlar, bilim insanları, ruh sağ-
lığı alanında ve diğer disiplinlerde çalışan uzmanlar konuya 
dair yazılarına ve söylemlerine devam etmektedir. “Geçmi-
şinden arın, geçmişini affet, kendini bağışla, seni üzen in-
sanları bağışla, anda kal.” Çok duyduk değil mi bu sözleri… 
Anda kalmak neden bu kadar önemli?
Tam on sekiz yıl önceydi, İstanbul Boğazı’nda, İstanbul ta-
rihinde bilinen en büyük kazalardan biri yaşandı, dört kişi 
öldü, ikisinin bedeni hala kayıp, birçoğu yaralı, psikolojik 
yaralanmalardan bahsetmiyorum bile. Oysaki her zaman-
ki gibi sıradan bir güne uyandığımızı zannediyorduk, her 
sabahki gibi ailemizle sabah kahvaltısı yaptık, gündelik işle-
rimizin peşinden koştuk. Gece yarısı olduğunda günün son 
dakikalarında yaşayacaklarımızdan, son dakika haberleri-

nin bizden bahsedeceğinden, İstanbul’daki ambulansla-
rın çoğunun bize yetişmeye çalışacağından habersiz… 
Öyle ki, ölen arkadaşlarımızdan birinin ertesi gün 
memleketine giden uçakta bileti hazırdı, uçak kalktı 
ertesi gün, ama 1 eksik yolcuyla…
Her geceki gibi yataklarımıza gideceğimiz bir saba-
ha uyandığımızı zannediyorduk oysaki. Vakit gece 
yarısına geldiğinde, çok değil birkaç dakika içinde, 
kaosun derinliklerine yuvarlanarak hayatlarımızın 
altı üstüne geldi. Halbuki beynimizde, kalıplaşmış 
yargılar ve ritüeller vardı, çoğu zaman onların ka-
lıplaşmış yargı olduğunun farkına bile varmazdık. 

Biri ölür, yıkanır, dini inancına göre vecibeler yerine 
getirilir, defnedilir, sonrasında ziyaret edilir, dua edile 

gelirdi. O gün anladım ki, herkesin bir mezarı olama-
yabiliyor ve insan hayatında bir dakikada çok fazla şey 

değişebiliyordu. 
Bu satırları okurken sizin de geçmişinizde canınızın yandı-
ğı anlar gözlerinizin önünden geçmiş olabilir. Geçmişinizi 
düşünün, ne kadar çok acı, gözyaşı, travma, acıdan nefes al-
makta zorlandığınız, yarın güneş doğmayacağını düşündü-
ğünüz onca an…. Bir o kadar mutluluk, bir o kadar da güzel 
anı... Belki kahvenizi içerken, yolculuk yaparken, belki de 
ders arasında dergiyi okurken yaşadığınız şu andan gerisini 

düşünün… Acıları düşündüğümüzde nasıl bir an aynı acıyı 
bilincimizde hissediyorsak ve bir süre sonra geçiyorsa, aynı 
şekilde güzel anıları da hatırladığımızda bir an gülümsüyo-
ruz ve bir süre sonra geçiyor. Oysaki yaşarken güneş bir daha 
doğmayacak zannetmemiş miydik? Ya da zaman dursun ve 
bu mutluluk anı hiç bitmesin istememiş miydik? Geçmişten 
arınmak, unutmak demek mi? Hayır. Geçmişten arınmak; 
geçmişin kalbimize diken gibi batıp canımızı acıtan dene-
yimlerinin canımızı yakmaya devam etmesinden arınmak, 
aslında ne kadar çok sıkıntıyla baş etmiş olduğumuzu, arka-
mızda bıraktığımız yolun uzunluğunu fark etmek, sıkıntılar 
gibi mutlulukların da kalıcı olmadığını fark etmek, her şeye 
rağmen umut etmeye, mücadele etmeye, ayaklarımızın üze-
rinde durmaya devam etmek, önce ülkemiz sonra bireysel 
hayatlarımız için elimizden geleni yapmaya devam etmek 
demek değil mi?
Öte yandan, gelecekten beklentilerimizin, geleceğe dair 
planlarımızın olması son derece insani, doğal ve gelecekten 
beklentilerimiz “olmalı”, beraberinde belki bir dakika sonra 
yaşamda olamayabileceğimiz de aklımızda “olmalı”… Anda 
kalmak derken, anda kalmak; üzüntülerin ve mutlulukların 
kalıcı olmadığı bilinciyle yaşamak, çabalamak, mücade-
le etmek, umut etmek ancak içsel dengemizi korumaya da 
devam etmek… Başımıza gelecek olayları seçemeyebiliriz 
ancak olaylar karşısında vereceğimiz tepkilerin seçimi bize 
ait. “An”ı kaygı, üzüntü, korku ile yaşamaya devam etmek ya 
da geride bıraktığımız yolu düşünüp içimizdeki gücün bize 
verdiği özgüvenle yaşamak… Seçim sizin.

Biz; insanoğlu, yaratılmışların içinde en mükemmel prog-
ramla donatılmış canlılarız. Geride bıraktığınız yolu, kaç 
yaşında olduğunuzu, bugüne kadar olaylara verdiğiniz tep-
kileri bilmiyorum. Ancak kaç yaşında olursanız olun, neler 
yaşamış olursanız olun, olaylar karşısında hangi tepkileri 
vermiş olursanız olun, kendinizi değiştirmek ve iyileştirmek 
için “An” bu “An”. İçinizdeki gücü keşfedin, içinizdeki gücü 
fark edin, geleceğe bu bilinçle bakın. Ve,
 “AN”da kalın, “AN”da sevgiyle kalın….

ANDA
KALMAK…
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Zamanın ellerimizden nasıl kayıp gittiğini 
görmeye başladığımızda hayat çok korku-
tucu geldi bize. Belki de erken fark ettik, 
bilmiyorduk. Belki de biz birçok şeyi daha 
erken fark ettik. Kafa yormak bilinçaltımı-
za hep çok boyutlu düşünceler yerleştirdi. 
‘‘Sebebi yok,’’ denilen şeylere bile nasıl kafa 
yorulduğunu öğrendik. Zamanla daha deri-
ne inmeye başladık. Ve dünyaya daha farklı 
bakmaya. Yalnız kaldığımız öyle zamanlar 
oldu ki güvendiğimiz onca insanın bize 
nasıl da uzak kaldığını gördük. Bazen de 
kendi içimizde öyle kalabalıklaştık ki bıra-
kın sevdiklerimizle zaman geçirmeyi kendi 
zaman kavramımızı yitirdik. Ve bir şeyleri 
bu kadar kafaya takmamayı öğrendik. Bazı 
şeyleri olduğu gibi kabullenmeyi…
Tam bitti dediğimiz anda çıkagelen muci-
zelerimiz oldu bizim. Bazı şeyleri yaşayarak 
öğrenmek gerekirmiş. Her karanlığın bir 
aydınlığı olduğuna, bunu gerçekten yaşadı-
ğında inanırmış insan. Hayatın farklı farklı 
yollarından geçtikçe kendi tanımlarını yap-
maya başlarmış. Bizim için de çok kelime-
nin anlamı değişti. Sen kendini bıraktığın-
da bile seni bırakmayan bir Allah’a sahip 
olduğunu bilebilmekmiş mesela umut. Gu-
ruru, yeri geldiğinde bir kenara bırakmak; 
yeri geldiğindeyse ondan, seni koruyacak 
kaleler inşa edebilmekmiş güçlü olmak. 
Sevmekse çok daha başka bir şeymiş. Sev-
mek ne umutmuş, ne gurur, ne de güçmüş. 
Bilmekten ziyade inanmakmış biraz. Sev-
diğine inanmak. Kenara bıraktığın guru-
runla seni tutabileceğine, çektiğin duvarları 
yıkabileceğine inanmakmış sevmek. Ve 
işte bunca kelimenin sonunda hayat, her 
birimizi farklı tanımlarla da olsa aynı yola 
ulaştırırmış. Ama her şeye rağmen yollar 

ayrılıyorsa ipler nerede kopuyordu? Sorun 
neydi? Değişen her şeye rağmen aynı kal-
mak istemek miydi? Ya da değişmemek için 
direnirken hasar görmek mi? Fakat biliyor 
musunuz? Aldığımız hasar bunların hiçbi-
rine değmezmiş. Ne yaparsak yapalım gene 
de değişirmiş hisler. Mevsimler değişirmiş. 
Yakınlıklar, samimiyetler, durulan çizgiler 
değişirmiş. Sonbaharda renkler değişirmiş. 
Çünkü bir gün gene de gidermiş insanlar.
Güvendiğimiz insanların gidişlerini izler-
ken öğrendik.
Hissettiğimiz duygular gerçek değilse ge-
çicidir demekmiş. Geçici hisler tarafından 
kullanılan kalplerse kolayca eskirmiş.
Kalplerimizi hep yeni tutmaya çalışırken 
öğrendik.
İşte tam da bu yüzden, geçici olan hiçbir 
şey için üzülmemek gerek. Eğer bir şeylerin 
peşinden koşacaksanız bu; bitmeyecek, es-
kimeyecek, gelip geçmeyecek bir şey olmalı. 
Gerçek bir şey olmalı. Bir kelebek öldüğün-
de hissettiğimiz acıdan daha fazlasını, ölüm 
kadar gerçek olmayan hiçbir şey için hisset-
memeliyiz mesela. Ama bu öyle kolay bir şey 
de değildir. Elinde olmayarak da olsa üzülür 
insan.  Bazen gerçekleri diğerlerinden ayırt 
edemez. Hayat bu ya. Elbet bir yerlerde geri 
dönmesi gerektiğini anlar. Düştüğü zaman 
tekrar kalkar. Umutları tükendiğinde yeni-
den hayal kurar. Biz de çok kez geri döndük. 
Şimdi şöyle bir düşününce… Ne kadar da 
çok hata yaptık. Boşu boşuna ne kadar da 
çok çabaladık. Ama buna rağmen yeniden 
deneyecek gücü kendimizde hep bulduk. 
Hata yapmaktan korkmadık çünkü. Riske 
girmekten korkmadık. Ne yollarımız oldu 
bizim, yürümekten hiç korkmadığımız. 
Zaman bize her şeyin bir bedeli olduğunu 
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Dosttan Dosta...
HİKAYEDENEME

öğretti. Bedel ödemekten hiç korkmadık. Bu yüzden, hatalarımız ol-
du ama hiç pişmanlığımız olmadı. Bir yerden sonra yaşadıklarımız ya 
bizi mutlu etti ya da bir şeyler öğretti. Ve zor durumlarımızda yetişen 
o küçük mucizeler… Hayatın bize yaptığı bazı küçük jestler… Bazen, 
biraz neşelenmeye ihtiyaç duyduğumuzda, hiç tanımadığımız biriyle 
yaşadığımız tuhaf ama komik olayların teselli gibi geldiği olurdu. Bazen 
de teselli olsun diye biz komik şeyler yaşardık. Geçenlerde arkadaşımız 
bize hayatı dolu dolu yaşadığımızı söyleyince şöyle bir durup düşün-
dük. Başımıza gelen iyi kötü her şeyle hayatı, mutlulukların ve acıların 
birlikte güzelleştirdiğini o zaman daha iyi anladık. Bazen biraz çocuk 
olmak gerektiğini... Biz de çocukluğumuzu kattık oyunlarımıza. Bizim-
le yarışanlar bilir, bol bol koşuşturduk birlikte. En şen kahkahalarımızı 
hep çocukça attık. Bir şeylerin üzerinde durup günlerce konuştuğumuz 
da oldu, alaya alıp geçtiğimiz de. Ağlanacak şeylere fazla fazla ağladık 
bazen. Dualarımızı çocuk kalarak ettik. En güzel dilekler gökyüzünde 
bir yıldızdı. Yıldızları çocukça seyrettik.
Sevdiğimiz şeylerin yanında getirdiklerini de sevdik. Yağmurları sevdik 
mesela, bir zamanlar altında birlikte ıslandığımız insanlar için. Kahve 
çekirdeklerini sevdik, değer verdiğimiz insanlar onları ceplerinde taşı-
dığı için. Biz çiçekleri; üstüne basıldıktan, ezilip geçildikten sonra da 
sevdik. Kimse değer vermezken onlara değer veren de bizdik. Ve biz de-
ğer vermeyi sevdik. Her anın tadını çıkarmayı, küçük şeylerle bile mutlu 
olmayı… Ve küçük şeylerle de mutlu olabilmenin en güzel mucizelerden 
olduğunu öğrendik.
Bu hayatta hiçbir şey tamamen yok olamaz ancak başka bir şeye dö-
nüşebilir. Bu yüzden bizim yok olduğunu gördüğümüz şeyler aslında 
var olduğunu sandığımız şeylerdir. Gerçekler hayatta kendine mutlaka 
bir yer bulur. İstesek de istemesek de bir yerlerde bizimle kalır. Samimi 
duygular hiç eskimez. Sadakat hep en güzel gerçektir. Ve bedenlerimiz 
yaşadıklarımızdan etkilenir. Hayat yaşımızı alnımıza yazar mesela. Kal-
bimiz canımızı yaktıkları kadar yorgundur. Acılarsa gözlerde izler bı-
rakır. Her acı bakışları biraz daha derinleştirir. İşte bu yüzden, kimse 
bakamaz gözlerimize bizim. Biz zamanla her bakışın bir anlamı olduğu-
nu öğrendik. Her sessizliğin bir şey söylediğini. Bir derinliğin ne kadar 
derin olabildiğini öğrendik.
Hayatı kimi zaman tesadüflerle yaşamak gerekirmiş. Hiçbir planınız ol-
madan. Biz de öyle yaptık. Ne yapacağımızı bilmediğimiz zamanlarda, 
rastgele seçtiğimiz sayfalarıyla hareket ettiğimiz kitaplarımız oldu bi-
zim. Özel anılara armağan ettiğimiz şiirlerimiz, şarkılarımız… Hayatı 
yaşamaya değer kılan kelimelerimiz… Biz hissettiğimiz gibi yaşamayı 
öğrendik, yaşamayı daha değerli kılmayı. Yaşanan her günden bir şiir 
bırakmayı, yaşanacak her güne bir şiir bırakmayı. En zor zamanları bi-
le dostlarımızla güzelleştirmeyi. Biz dostlarımızdan; hayatlarımızda bir 
şeyler yarım kaldığında onları, elimize bir kalem alıp farklı bir renkten 
devam ettirmeyi öğrendik. Bundan sonraki hayatımız ne getirir bilmi-
yoruz ama dostlarımızın hep yanımızda olacağını bildiğimiz için hiçbir 
karanlıktan korkmuyoruz. En güzel mucize de zaten dostlarmış aslında, 
arkadaşlarımız ve dostluğundan hiç şüphe etmediğimiz öğretmenleri-
miz. Hayatın henüz adını bilmediğimiz ve tanımını yapamadığımız 
yönleri olsa da biz, yaşadığımız her güzel olaya bir isim verdik. Dostları-
mızdan armağan kalan bütün isimlerle ‘dosttan dosta’ diyelim gitsin…
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Bir gün yine sıkılmış bir şekilde öylesine ders-
te resim çiziyordum. Derken kapı çaldı ve içeri 
Tuba hoca girdi. Lisede resim dersi olmadığı 
için branşı resim olan bir hocanın derse girme-
sine şaşırdım. Elinde birkaç tane kâğıt vardı. 
Ben daha ne olduğunu anlamadan bir resim 
yarışması olduğunu söyledi ve bu yarışmanın 
Türkiye çapında olacağını ekledi. Daha önce bu 
kadar kapsamlı bir yarışmaya katılmamıştım. 
Arkadaşlarıma katılacağımı söylediğimde cid-
diye almadılar daha doğrusu umursamadılar. 
Fakat konunun hayalimdeki Çin olması da beni 
mutlu ediyordu. Bu yüzden birkaç hafta eskiz 
çalıştım ve eskizlerimi daha büyük bir kâğıda 
geçirip Tuba hocaya gösterdim. Hocam çok 
beğenmişti. Fakat o sene yarışmayı kazanama-
dım, sadece sergileme almıştım. 10’uncu sınıfta 
bir daha katıldım ama yine sergileme aldım. Bir 
türlü ilk 10’a giremiyordum. 11. sınıf öğrencisi 
olmuştum tekrar hazırlandım ve yarışmaya ka-
tıldım. 2. olmuştum. Haberi öğrendiğimde ye-
re yığıldım ve hüngür hüngür ağladım. Çünkü 
ailem bana şaka yapıyor sandım. Israrla aileme: 
Şaka mı yapıyorsunuz? diye sordum. Sevinçten 
kanatlanıp uçuyordum. Çünkü 3 yılın yorgun-
luğu 1 derece ile son bulmuştu. Hemen hazır-
lıklara başladım heyecanlı bir şekilde bavulu-

GEZİ

UZAKLARA...
ÇOK UZAKLARA YOLCULUK
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mu hazırladım ve annemle Ankara’ya doğru yola 
çıktım. Ankara’da ödül töreni düzenlendi daha 
sonra uçakla İstanbul’a oradan da 9 saatte Çin’e 
vardık. İlk önce Wuhan’a gittik. O şehirdeki ilk 
günümüzde o kadar güzel bir gösteriye gittik ki 
tüm gördüklerim bana rüya gibi geliyordu. Kapa-
lı bir tiyatro alanında izlediğim su gösterisi ulaşı-
lan teknolojinin boyutlarını görmeme sebep oldu. 
Wuhan’da 2 gün kaldıktan sonra Sincan’a gittik 
oradan da Pekin... O kadar garip yemekler var ki 
çoğunu kokusundan dolayı yiyemedim. Pek fazla 
alışık olduğum tatlar değildi. Hayatımın en dolu 
en maceralı on günüydü. Bir daha bu deneyimi 
yaşamak isterdim. Ve bütün arkadaşlarımın bu 
tarz yarışmalara katılmalarını özellikle tavsiye 
ediyorum. Azim ve çaba, samimi bir yürekle yoğ-
rulursa her insanın başarıya ulaşılaşacağını bizzat 
tecrübe etmiş birisi olarak yaşadıklarım bunlar. 
Çin’in eşsiz güzelliğinde sanki kaybolmuştum. 
Sokaklardaki insanların samimiyetini ve en az 
sofraları kadar zengin kalplerini gördüm. Etraf-
taki lambalarla aydınlanan yüzüm, tutunduğum 
sütunların işlemeleri, Çin’deki her bir detayın 
güzelliği, sofralardaki eski yapılarla gelenek ve 
göreneklerine bağlı oluşları... Bende Çin’e dair 
bir detay olma isteği uyandırdı diyebilirim.
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Suskunlarda Çığlıklarım

HİKAYEHİKAYE

Bir gece yarısı yürüyorum. Sık sık yaparım 
bunu. Bazen bir dostumla, bazen başka başka 
arkadaşlarımla ve bazen de gölgemle, yalnız 
cana. İnsan tek başına da kalmalı, dinlemeli 
kendini. Bugün de yalnız cana yürüyorum. 
Uzaklaşmaya çalışıyorum hayattan. Rahatla-
maya, sakinleşmeye çalışıyorum.  Müdahale 
etmesem durmayacak zaman, yavaşlatmaya 
çalışıyor ve sorguya çekiyorum. Kimi zaman 
güzel geçiyor bu sorgulama, kimi zaman ya-
rım kalıyor, kimi zaman da sorgularken tü-
keniyorum. Ertesi gün bir daha aynı şeyi dü-
şünüyorum: Yine çıkamıyor, hep aynı yerde 
kalıyorum.
Bu gece yarısında, ben ve düşündüklerimin 
dışında başka şeylerde var: Benim gibi yürü-
yenler, muhabbetlerine doyum olmaz kahka-
ha atan gençler, bir kenara geçmiş müzik ça-
lanlar, dünyada tek o ve telefonu varmışçasına 
telefon bağımlıları, bisiklet sürenler, birbirini 
kovalayan köpekler, sokak lambasında uçuşan 
böcekler, ağaçlar, arabalar, evler...
İçimde boğulmak istemiyorum, bu yüzden 
bakıyorum etrafa: İnsanlara, hayvanlara, do-
ğaya... Bir şey arıyorum sanki ama ne? Benim 
buraya gelmemi ve bunları düşünmemi iste-
yen bir şey, neden? Her yürüyüşümde, daha 
doğrusu her sorgulayışımda kendimi buldu-
ğum yer burası. Yanlış bir şey mi yapıyorum 
da göremiyorum, ya da yaklaştım da, sadece 
biraz daha beklemem mi gerekiyor?
Yine bir sorgu... Başa dönüyor tekrardan, fa-
kat bu sefer daha farklı: Derin bir nefes. Dü-
şünmeye başladı. Her şey bir daha gözünün 
önünden geçti. Başka bir seçeneği yoktu; daha 
fazla dayanamazdı, çekemezdi bu hasreti ve 
koşmaya başladı. Gittikçe hızlanıyor, bir bir 
aşıyordu engelleri: Korkularını, öfkelerini, 
duygularını, her şeyi. Biri hariç: Onu dur-

durabilecek tek şey. Kör olmuştu sanki, ölü-
me koştuğunu göremiyordu. Önüne atıldım, 
durmadı durmayacaktı da zaten. Çarpıştık, o 
bir yana ben bir yana yuvarlandık bir süre ve 
durduk. Ayağa kalktı, dengesini sağlayama-
dığından tekrar yere düştü. Belli ki yine koş-
maya başlayacaktı. Epeyce sesimi yükselterek: 
“Yeter! Daha ne kadar direteceksin? Lütfen 
dur artık!” dedim. Döndü ve yerde duran ba-
na, gözlerimin içine baktı. Yaşlar süzülüyordu 
gözlerinden, görmez olaydım. Her damlası 
üzerime düşüyor da, sanki yakıyordu beni. Ya 
sözleri, duymaz olaydım: 
“Yer verdim düşüncelerimde, 
Acıdan başka bir şey bulamadım,
Anlam vermeye çalıştım bakışlarına, 
Yapamadım, korktum çünkü yanlış anlamak-
tan.
Unutmaya çalıştım, daha da yaklaştın bana,
Sadece bir sualde bulundum, “öylesine” dedin 
ve garipsedin sorumu.
Anlarsın sanmıştım; gördüğüm, okuduğum 
kadarıyla,
Yanlış tanımışım demek ki. Belki de isteme-
din beni, kırıldım.
Gül açar zannettim, batırdı dikenini,
Açtı bende, ömrüm boyunca mahkûm olaca-
ğım yarayı,
Ama bir şey öğrendim: “reddedilmeyi, vazge-
çilmez olmadığımı...”
Hayatımda en çok düşlediğim sensin, en derin 
acıyı veren de. 
Senden istirhamım: Unutma ki bu lahza, be-
hemehâl lâyemut bir iz olsun, esir etme kendi-
ni nefsine, maliki değil ya gönlünün, kavuşa-
mamak olsun.” 
Dedi ve koşmaya başladı. Bu sözler, ondan 
duyduğum son sözlerdi. Artık onun ne sesini 
duyacaktım, ne de onu görecektim. Yine de 

bekledim, tıpkı beni beklediği gibi. Her sabah 
camdan sokağa baktım, belki gelir diye yolu-
nu gözledim. Her sokak başında, her durakta 
aradım onu. Ne zaman koşan birisini görsem, 
o zannettim. Ama yoktu, gerçekten gitmiş miy-
di ? Kabullenemezdim. Bunca yaşanan şeyden 
sonra “elveda” demek, hayır olamazdı. Ne ka-
dar arasam da, beklesem de kavuşamadım ona. 
Artık yapayalnız ve çaresiz kalsam da, bu izle 
yaşamaya suskunluklarda devam edeceğim. 
Suskunluklarda çığlıklarım. Suskunluklar-
da hatırlıyorum: “Ben için bir duraktı dünya, 
benliğini bulması için. Bir gün gelir ben göçer, 
Hakk’a kavuşmak için. Kalan tek umudum 
ölüm, belki de bir bahtiyar kapısı.
İntihara mı gidiyordu?
Hayır, ölümü kucaklamaya, 
Asıl sevgiliye kavuşmaya,
Aşka gidiyordu.
Sadece sana mı zannettin bu gönül? 
Haddini aşmışsa da duygular, 
Ölür ama sensiz yaşar. 
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Bir çocuk çizeceğim gökyüzüne. Sanki hiç ağ-
lamamış, hiç aç kalmamış, gözlerindeki umudu 
kaybetmemiş gibi. Rüzgâra fısıldayacağım ad-
larını, her kuşun kanadına konduracağım çiçek 
filizlenen tebessümlerini. Her bir yağmur dam-
lası gizleyecek inci tanelerini. Öyle bir çocuk çi-
zeceğim ki gözyaşı kentine hiç uğramamış ola-
cak. Kelebeklerin dahi çocuklardan daha fazla 
yaşadığı dünyada, çocuk çizeceğim gökyüzüne. 
Afrika! Çocuk olmak zor işti bu coğrafyada. 
Sömürülmüş bir ülkede hayalleri yaşatmak 
zordu. Omuzları minicik, yürekleri kocaman 
çocuklarım karanlıkta biten güller gibiydiler. 
Tebessümlerine şiir yazdıran, yürekleriyle ko-
nuşup gözleriyle gülen çocuklarım benim. 
Ne güzeldir yolda olmak, yolda bulmak. O yol-
da güllere rastlamak. Her bir inci tanesinden 
öpmek. Gözleri konuşan, gözlerinden yüreğime 
ulaşan çocukları bulmak. Öyle bir yol ki bu yol 
vicdanına batan dikenler başlar önce. Ağır gelir 
insana, sorgulatır, düşündürür. Hatta bazen öy-
le ki yok saymak istersin. Öyle bir coğrafya yok, 
hayalleri çalınmış çocuklar da yok. Fakat ol-
maz. Diken batmıştır bir kere o vicdana. Gözle-
rin görmüştür gözlerini. Yüreğin dokunmuştur 
her birinin yüreğine. Ve bilirsin ki yorulup vaz-
geçtiğin yolda seni bekleyenler var. Renklerine 
sevdalandığın çocukların hayallerinde rolün 
var. Daha gidecek çok yolun var. 
Bir mazlumun kalbinde rastladım hayata. 
Gözyaşında boğuldum. Kahkahasında 
can buldum. Dirildi yolunu kaybetmiş 
vicdanım. Karanlığımı aydınlatan, 
parıltı saçan gözler dokundu haya-
tıma. Ne olursa olsun düşmeyen 
omuzlarda, dinmeyen kahkaha-
larda öğrendim gücü. Kilomet-
relerce yürüyüp omuzlarında su 
bidonu olan fakat aslında dünya-
ları taşıyan kadınlar öğretti bana 
fedakarlığı. Yemeği olmadığı halde 
gelen yardımları arkadaşlarıyla paylaşan 
çocuk, sert bir tokat attı tüm gerçeklere. Her 
gece tahtalara kömür suyuyla ayetleri yazıp ez-

berleyen çocuklar, utandırdı beni. Ekmeğim, 
suyum, vatanım, dilim, dinim... 
Ve ben ve biz, onca fırsatta boğulan yürekleri-
miz. Ah yüreklerimiz... İlk kelam “Oku!” em-
riydi. Okuyalım ve bilelim. İnsan bilmedikle-
rinden sorumlu değilmiş. Fakat artık biliyoruz. 
Biliyoruz ki yarım kalan ömürler var. Hayaller 
erişmiyor gerçeklere. Biliyoruz ki biz tokken aç 
yatanlar var. Ve biliyoruz ki bu karanlık yolda 
çokça kanayan güller var, güllerimiz var. Ka-
ranlıklar aydınlığa hasrettir bu yolda, güller ise 
yaşamaya. 
Vicdanlarımızın minik ellere ihtiyacı var. Ba-
harımızın çocuklara... Sen saçlarına baharı tak 
çocuk, gülüşün güneş olsun. Isıtsın yürekleri-
mizi. Kahkahan karışsın bu acı coğrafyalara. 
Ellerinden renkli uçurtmalar süzülsün yürek-
lerimize. Her uçurtmada bir hayal, her 
hayalde bir kahkahan olsun. Gü-
lüşüm gülüşün, ömrüm ömrün 
olsun. 
Öyle bir ölsem, öyle bir 
ölsem ki çocuklar. 
Size hiç ölüm 
kalmasa. 
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Kelebek Çocuklarım
Okula gelmekteki tek amacı sınavları geçmek olan öğren-
cileri bilirsiniz. Tek gayesi sistemin verdiklerini öğrenmek 
olan ve ufkunu genişletmek gibi çabaları olmayan öğren-
cileri. Deniz böyle binlercesinden bir tanesiydi. Sorsanız 
hatırlamazdı fakat en son kitabını yedinci sınıfta ailesinin 
zoruyla okumuştu. Lise son sınıf öğrencisiydi. Ders notları 
ortalamanın altındaydı. Varlıklı bir aileden geldiği için iyi 
bir üniversite kazanmak onun için zorunluluktan ziyade te-
ferruattı.
Okuduğu okulun pek âdeti sayılmazdı ama ilk dönemin 
ortasında edebiyat öğretmeni değişikliği oldu. Yaşını tam 
kestiremese de ancak otuz-otuz beş yaşlarındaydı. Alışıl-
mışın dışında bir giyim tarzı vardı. İlk ders tanışmayla ve 
önemsiz birkaç muhabbetle geçti. Dersin son on dakikası 
öğretmenleri çantasından on iki tane kitap çıkartıp öğren-
cilerine dağıttı ve bunları bir ay içinde bitirmelerini istedi. 
Deniz’e göre bu lüzumsuz bir uğraştı. Ne kendisi ne de çev-
resi bilgisayar oyunu oynamak varken hareketsiz, eğlencesiz 
sayfalarca yazıyı okuma zahmetine katlanmazdı.
Deniz eve döndüğünde saat beşi geçiriyordu. Rutini nere-
deyse hiç değişmezdi. Yemek yer, odasına geçer sosyal ağ-
larda yeterince vakit öldürdüğüne emin olduktan sonra ise 
gözleri uykusuzluğa isyan edip kızarana kadar oyun konso-
lunun başından kalkmazdı. Dünyaya ufak da olsa bir katkı-
sı olmuş olmamış ne fark ederdi ki? Yok olacağı kesin olan 
bir şey için çabalamaya değmezdi.
Sabah olması gerekenden geç kalktı. Otobüse zar zor yetişti-
ğinde, bunaltıcı yaşamından biraz olsun sıyrılmanın en ko-
lay aracı olan kulaklığını unuttuğunu fark etti. Hayatının 
arka planında fon müziği olmasını seviyordu. Sonuçta en 
iyi aksiyon filmleri bile müzik olmadan hızlı sahne geçişle-
rinden ibarettir. Kırk beş dakikalık okul yolunu biraz daha 
kısa hissetmek için hocasının dağıttığı kitabı çantasından 
çıkartıp bir göz gezdirdi. Özensiz yerleştirdiği için sayfala-
rı kıvrılmıştı. Ortasını açtı ve dikkatini çeken ilk cümleyi 
okudu. “Sadece kendisine saygısı olanlar okur. Özsaygısını 
kaybetmiş insanlar kendi sefaletleriyle o kadar meşguldür ki 
dünyayı görmeye çabalamaz. Oysa okuyucular elbette tüm 
dünyayı olmasa da kendisinin olanı güzelleştirmeyi amaç 
edinir.” Okuduğu an depremler oldu, volkanlar patladı, fır-
tınalar koptu ve Deniz’in sanal dünyası kökünden sarsıldı. 

Kitaplara, internet bulunduktan sonra miadını dolan nes-
neler olarak bakan Deniz, iki günlük hafta sonu tatilinde 
kitabı bitirdi. Hayatının bir sonraki aşamasına geçtiğini 
hissediyordu. Öğrencilik hayatı en az on iki seneydi ve bu 
insan hayatının yaklaşık beşte biri kadardı. Deniz hayatının 
koskoca on iki senesini anlık zevkleri için yaşamıştı. Tek 
suç onun değildi elbette. Şu zamana kadar hiçbir öğretmeni 
kalıplaşmış “kitap okumanın önemi” içerikli 
konuşmalar dışında bir farkındalık kazandır-
maya çalışmamıştı. Sistemin ya da müfreda-
tın öğrencilere ezberlettiklerinin yeteceğini 
düşünmek yaptıkları en büyük hataydı.
Pazartesi sabahı okul kapısında öğretmeniyle 
karşılaştı. Gayri ihtiyari konuşma isteği hisset-
ti. Verdiği kitabı çok kısa bir süre içinde bitirdi-
ğini ve üzerinde olağanüstü bir etki bıraktığını 
söyledi. Öğretmeni:
“Eğitimin ilk aşaması öğrenci psikolojisini anla-
makla başlar. Sizler ruh ve zihin gelişiminizin büyük 
bir kısmını burada tamamlıyorsunuz. Birçok öğretme-
niniz ise bu süreçte size sadece ders kitaplarında yazan 
nesnel bilgilerin yeteceğini düşünüyor. Bunun sonucun-
da da sizin dersinize ilk girdiğimde de hissettiğim gibi 
öğretmenlere ve okula karşı büyük bir önyargı oluşuyor. 
Oysa insan olmanın gerekliliği bu değil. Ezber yaparak 
insan olunsaydı, hepimiz birer robot olarak yaratılırdık. 
Öncelikle şahit olmak öğretilmeli. Kiraz çiçeklerinin açı-
şına, göç eden kuşlara, her gün üzerine basıp geçtiğimiz 
toprağa şahit olmak. Eminim bunun faydasını sizden çok 
biz göreceğiz.” 

“ŞAHİT OL YETER”

Ayşe MERİÇ
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Her gün sinirimi ziyadesiyle hoplatan, duymam için adeta kendini yerden yere atan seslerin ne diye var 
olduğunu sorguladığım vakit; her sabah vuku bulduğu gibi çaresizlik içerisinde gıcırdayan eski, pörsü-
müş yatağımdan yavaşça ve o yavaşlığın verdiği bıkkınlık ile de yerimden kalktım. Kafamı tam, duvarda 
bulunan saate bakmak isteyip de kaldıracağım vakit, bir zamanlar çalışmaya başladığım orta halli bir 
tekstil fabrikasından aldığım ilk maaşla Fevzi Usta’ya bin bir heyecanla koştuğum o an geldi aklıma. O 
gün evimin en çok vakit geçirdiğim hem çalışma hem de uyku eylemini yaptığım odamın duvarlarını 
maviye boyayacaktım. Çocuklar gibi şendim, tam da istediğim bir rengi almıştım: Cam göbeği rengi! 
Mavinin her tonuna ayrı bir sevgi duyuyordum lakin nedense bu tonu daha bir güzeldi benim için. Ama 
şimdi bu duvara hüzünle bakıyordum. O renkten hiçbir iz kalmamış gibiydi. Biraz sağa doğru bakınca 
siyah ve grinin karışmış, sola doğru baktığımda da sararan yerler olduğunu fark ettim. Yatağım duvara 
yakın olduğundan mütevellit kir ve rutubetin birbirine karışan o dayanılmaz kokusunu duyumsadım. 
Tam da o sırada gözüm duvarda bulunan saate takıldı ve az kaldı çığlık atıyordum. On dakika sonra ba-
na verilen çok önemli bir konunun sunumunu yapmam gerekiyordu. Lakin ben daha ne hazırlanmıştım 
ne de evden çıkabilmiştim. Yatağımın başına ütülenmiş bir şekilde konan, ayrıca kendi bedenimden bir 
hayli büyük olan takım elbisemi süratle giyerek yüzümü dahi yıkamadan merdivenlerden aşağı doğru 
inmeye başladım. O sırada karım yine bana sinirlenmiş, komşusu Melahat’ten başlayıp sözü yine para 
konusuna getirmişti. Değil tartışacak zamanım takat dahi yoktu. Elimi cebime attığımda bir yirmilik 
bir de onluk elime geldi, yirmiyi onun eline koyup diğerini de cebime sıkıştırarak komodinin üzerine 
koyduğum sunum kâğıtlarını elime alarak kapıdan çıkıp durağa doğru koşmaya başladım. Durağa doğ-
ru giderken tam otobüsün yanımdan geçmekte olduğunu fark ettiğimde daha da hızlanarak otobüse 
yetiştim. Filhakika otobüs şoförü sayesinde olmuştu bu. Ona tam teşekkür edecekken ne diye zama-
nında gelmediğimi, yolu tıkamasına sebep olduğumu söyleyerek tüm minnet duygumu alıp adeta sildi 
süpürdü. Hiç sıkıntım yokmuş gibi bir de bu adam çıkmıştı karşıma. Ne kadar yaşayacağımız meçhul 
olan bu “hayat” denen yerde bir insan diğer insanı neden hiç düşünmeden sözlerini ortaya dökerdi ki? 
Önemli bir mefhum olan kelimelerin hemen tüketilmemesi gerektiğini düşünürken otobüsten indim. 
Göğün gürüldemesiyle yağmurun yağmaya başlaması bir olmuştu. Bin bir zahmetle hazırladığım su-
numumu altın değerinde bir eşyaymış gibi koltuk altıma iyice oturtup saklayarak koşmaya başladım. 
Acaba patronum çok kızacak mıydı, belki de beni cezalandıracaktı yine kendince. Öyle bir dalgınlık 
içerisindeymişim ki benim varmaya çalıştığım yolun tam tersi yönünde yani bana doğru gelen bir ka-
dınla çarpıştım. O an kadının canını acıttığımı düşündüğümden dolayı özür mü dilemeliydim yoksa 
kâğıtlarımın her birinin etrafa dağılmış olduğuna mı şaşırmalıydım bilemiyorum. O an vicdanım rahat 
olmasa da işimi kaybetmek korkusunun daha ağır bastığını fark ederek bazısı ıslanmış bazısı kıvrılmış 
olan sunum kâğıtlarımı esefle toplayıp yola koyulduğumda arkamdan gelen kadının o tiz sesi kim bilir 

GÜN OLUR
ASRA BEDEL

HİKAYEDENEME

hangi hakaretlere başvuruyordu... Nihayet fabrikanın önü-
ne gelebilmiştim. Üstümü başımı her ne kadar düzene sok-
maya çalışsam da muvaffak olamadığım kesin bir gerçekti. 
Çamurlanmış botlarımı silkeleyerek fabrikanın içine girmek 
için yürümeye başladım. Kim bilir beni neler bekliyordu... 
Aradan yarım saat dahi geçmemişti, bir anda kendimi dı-
şarıda buldum. Sabahtan beri süregelen olaylar adeta film 
şeridi gibi sıralanıvermişti kafamda. İçimde biten bir şeylerin 
olduğunu fark ediyordum. O anda kendimi denize bırakıp 
her şeye bir son vermek düşüncesi sarıp sarmalıyor beni. 
Üzerimde Sabahattin Ali’nin içindeki şeytanı mı vardı yoksa 
bu bir tür iradesizlik ve hakikatleri görmezden gelme itiyadı 
mıydı? Dediği gibi en sonuncusu en korkutucusuydu sahi-
den de. Vaktin bir hayli geçmiş olduğunu fark edip durağın 
bulunduğu yere doğru gitmek için yola koyuldum. Evimin 
bahçesindeydim nihayet. Cebimden anahtarlarımı çıkarıp 
kapıyı açmak için yaklaştım. Kapı aralandığında karşım-
da kızgınlığı ile adeta tam bir bütün olan karımı gördüm. 
Lakin umurumda değildi, her şeyden teker teker uzaklaşma 
hissi tüm bedenimde vuku buldu o an. Doğruca odama çık-
mak istiyordum. Hızlıca merdivenlere yönelip basamakları 
çıkmaya başladım. Arkamdan gelen birtakım sesler işitiyor-

dum. Karım bir şeyler mırıldanıyordu sanki. Televizyonun 
sinyalleri gittikten sonra ortalığı kaplayan o sessizlik anını ve  
adeta bir şeylerin kopmuş olduğunu hissediyordum. İçim-
den gelen sesler de çoğalmıştı. Ah bu sesler! İnsana yalnız 
olduğu vakit bile her daim varlığını hatırlatan o mefhum... 
Bulunması bana en çok huzur veren ait olduğum yere gel-
miştim. Kıyafetlerimi değiştirmeye hazırlandığım vakit pat-
ronumun -yani bir zamanlar o hak etmeyen sahiplik ekini 
alan şahıs- o çirkin istihfa ile bakan gözleri gözümün önüne 
geldi. Sakin olmaya çalışırken kafamı çevirdiğim anda beni 
uzun süredir merak ettiren, masamda adeta heybetiyle bu-
lunan kitabım gözüme ilişiverdi. O an üzerimi giyinmekten 
vazgeçip hemen o kitabı elime alıp karıştırma fikri kafam-
dan geçti. Masanın üzerinden kitabı kaptığım gibi yatağa 
uzanırken buldum kendimi. Bir sayfa bir sayfa derken hayli 
bir vakit geçmiş, kitabı yarılamıştım. Sayfaları ardı ardına 
çevirirken tebessümler o yamuk ve koca ağzımda yerini hiç 
kaybetmeden buluveriyordu. O sırada pencereden içeri do-
lan böcek ve baykuş seslerinin birbirine karışıp müthiş bir 
ahenk oluşturduklarını duydum. Ömrümden asra bedel gibi 
geçen bugünü şu anda adeta unutmuş ve o sonsuz güzelliği 
-gökyüzünü- seyre dalarken derin bir nefes alıvermiştim.

Betül ÜNLÜ
10-C
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KİMSENİN
BİLMEDİĞİ ŞEYLER

Kimsenin bilmediği şeyler var aslında. Mesela 
uçan kuşun kederi, yüzen balığın iştiyakı, gak 
gak karganın ihtirası gibi kimsenin umursama-
dığı şeyler...

“Yarın” kime ne çağrıştırır bilinmez. Mesela 
ben okulu, sen işi, o evvelki günün yarını olan 
dünü ve daha niceleri neler düşünür? Kimsele-
rin bilmediği şeyleri mesela… Bir şeyler hatırlar 
gibiyim. Ya meçhul bir dün ya da meçhul bir 
yarın var sanki hayalimde.  Zihnimde bilin-
meyenlerin tortusu kalmış mesela. Kulağımda 
bir ninni duyar gibiyim ya da bir uğultu çınlı-
yor. Ekşi sabahların uğultusu… Sanki Taksim 
tramvayının raylarından sıçrayan ses gibi, sanki 
Beşiktaş İskelesi’nden kalkan vapurun sesi gibi, 
sanki Üsküdar’da Kız Kulesi’nin kıyılarına vu-
ran dalgaların sesi gibi. Bunları duyar gibiyim; 
ruhumun derinliklerinde bir yerlerde işitirim 
sanki. Aslında kimsenin duymadığı çok şey 
var daha. Mesela; daha dün ölen kadının çığlı-
ğı, küçük kızın feryadı gibi. Sait Faik’in “Hişt 
Hişt’i” gibi. Kimsenin duymadığı, görmediği, 
bilmediği çok şey var daha. “Ne çok acı var.” 
Kedere bulanık hayatlara ne kadar da uzağız. 
Görmüyoruz, duymuyoruz, bilmiyoruz. Hepsi-
nin üzerini çiziyoruz. Hepsine derin çentikler 
atıyoruz. Sonsuz unutuşlara terk ediyoruz bel-
leğimizi. “Ah kimsenin vakti yok durup ince 
şeyleri düşünmeye.”

Felsefe mi dersiniz, yoksa kısaca düşünme mi, 
bilmem ama düşünmeyi hiç bu çağdaki kadar 
ıskalamamıştık. Kimsenin düşünmediği, dü-
şünmek istemediği gerçekler, hayatın çatlakla-
rından sızarak büyüyor. Büyüdükçe bir kambur 
gibi sırtımıza yapışıyor. Kirli yüzlerle bakıyoruz 

birbirimize. Karanlık düşüncelerle göz göze ge-
liyoruz. 

Geceleri ağlayan birilerini görüyorum; ama sa-
bahları da kahkahalarını duyar gibiyim. Onları 
da anlıyorum aslında. Onları kimse görmüyor 
sanki. Ağlıyorlar, hatta hıçkırıyorlar. Pembeli 
bir ev var; yeşil, gri, mavi evler var hatta. Ve da-
ha niceleri var aslında. Birileri o evlerde ağlıyor-
lar. O evlerin her birinde derin kederler var. “Bir 
Acıya Kiracı” diyorum, “Keder Gibi Ödünç” 
diyorum. Bütün şiirlerde kendimle karşılaşı-
yorum. Orhan Veli’nin “Anlatamıyorum” şiiri 
sürekli kulaklarımda...
        
Bir şehir ve hemen yakınında bir şehir daha var 
gibi. Bana Şark ve Garbı anımsatıyor. O şehir, 
sabahları güneşle uyanıyor. Geceleri ayla yıka-
nıyor. Güneş Şark’tan karşılanıyor, Garp’tan 
uğurlanıyor. Doğu ve Batı, bir gökkuşağı gibi 
göğümüzü baştan ayağa renklendiriyor. Ben o 
mahrumiyet içindeki insanın görmediğine ve 
görebilme ihtimalini yitirdiğine üzülüyorum. 
Orhan Veli her ne kadar “Anlatamıyorum” dese 
de onu şimdi anlayacak ruh halindeyim. O şe-
hirde her şeyi görüyorum. Derin tezatlıklar sav-
ruluyor yüzüme. Kapkara bir yalan, bembeyaz 
bir doğru… İstanbul’u su gibi içiyorum, sonra 
bir martı kanadında gökyüzüne uçuruyorum. 
“İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı…”
Bilinmeyenlerin yarınını görüyorum rüyamda. 
Savaşlar var bir yanda, bir yanda da barış var 
mesela. Rüyamdan uyanıyorum bir sözle, tam 
da o anda;
Bir taraf beyaz olur bir taraf siyah, bir tarafta 
düğün var, bir tarafta yas. Hayat kocaman bir 
aynadan bizi seyrediyor. 
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Hava güneşliydi. Bahar ayı olduğu için insanın içini ısıtan bir sıcak vardı. 
Yaşlı adam, yine hızlıca dışarı çıkmıştı ve oldukça kalabalık olan mey-
danda kendisine bir bank seçip oturmuştu. Üzerinde açık mavi bir göm-
lek, altında ise açık kahverengi bir pantolon vardı. Tıpkı genç biri gibi 
gözüküyordu. Etrafına bakmaya başladı. İnsanların hal ve hareketleri-
ne... Kimileri çok telâşlaydı, sanki bir yere yetişeceklermiş gibi hızlı hızlı 
yürüyorlardı. Kimileri ise çok rahat gözüküyorlardı, kulaklarında kulak-
lıklar, elleri ceplerinde, ciddi gibi duran ama aslında o kadar da ciddi 
olmayan bir yüz ifadesi ile çevrelerine bakıyorlardı. Yaşlı adam insanları 
seyrederken bir anda aklına küçük kızının doğum gününün yaklaştığı 
geldi. Hızlı bir şekilde kalkıp hediyelik eşya satan bir yer aramaya başla-
dı. Ararken bir an duraksadı, boş bir ifadeyle yaklaşık 10 saniye etrafına 
baktı ve kalktığı banka tekrar oturmak için geldiği yoldan geri döndü. 
Banka tekrar oturduğunda bu sefer etrafındaki her şeyi incelemeye baş-
ladı. Binaları, gökyüzünü, istediği bir şey olmadı diye bağıran çocukla-
rı, somurtkan gençleri, telefona baka baka yürüyen insanları... Yaklaşık 
yarım saat bankta oturduktan sonra oğluna geçen gün verdiği top alma 
sözü aklına geldi. Bu sefer de o sözünü verdiği bembeyaz topu (Üzerinde 
büyük lacivert yuvarlakları bir de küçük yeşil yuvarlakları vardı) aramaya 
başladı. Az çok biliyordu o topu bulamayacağını ama bir umut arıyordu. 
Bir sürü dükkâna girmiş ve oradaki bütün topları incelemişti ama bu-
lamamıştı. O an karısı aklına geldi; evlilik yıl dönümleri yaklaşıyordu, 
sanki az önce oğluna top aramıyormuş gibi bir anda karısına hediye bak-
maya başladı. Çok güzel bir kolye beğenmişti, üzerinde pırıltılı bir kar 
tanesi vardı. Adam sevinçle kolyeyi aldığı dükkândan çıktı, hava karar-
maya başlamıştı. Çok mutluydu. Ta ki kendisine doğru gelenleri görene 
kadar. Beş kişi “işte orada” diye bağrışarak kendisine doğru geliyordu. 
Adam biraz ürktü ama yapacak bir şeyi kalmamıştı çünkü her şeyi bir 
anda hatırlamıştı. Eşi yıllar önce veremden ölmüştü. Kızı da yurtdışında 
eşi ve çocuklarıyla beraber yaşıyordu. Oğlu ise çok ünlü bir şirkette genel 
müdürdü ama yaşlı adam hangi şirkette olduğunu bile hatırlamıyordu. 
Çünkü Alzheimer hastasıydı ve şimdi o beş adamla beraber yine huzure-
vinin yolunu tutuyordu.

UNUTULMAYAN 
HATIRALAR

ÖYKÜ
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Selamünaleyküm dergimizin değerli okuyucuları. Ha-
fızlık: Tek kelime sekiz harf, tanımlaması ne kadar zor 
olabilir ki? Evet, çoğu kişi böyle düşünüyordur. Lakin 
hafızlığın her harfine bin kelime sığdırsak yine de insan-
lar bunu tam anlamıyla kavrayamazlar. Çünkü hafızlık, 
sözle söyleyip de anlaşılabilecek bir iş değildir. Hafızlık 
ancak yaşayınca anlaşılabilecek bir iştir. Hafızlığa ilk 
adım attığımız zamanlarda bize “yapamazsın” çok zor 
diyenler oldu. Zaten hocalarımız da bize her zaman 
“Şeytan en çok hafızlığın başında, ortasında ve sonunda 
uğraşır.” diyerek bizi bu hususta uyarırlardı. Fakat ihlâs 
ile gayret edip aşk ile ezberimize sarıldığımızda zorluk-
ların nasıl kolaylığa dönüştüğüne hepimiz şahit olduk. 
Hafızlık mükâfatı çok büyük bir ibadettir. Hz. Peygamberi-
miz de bu konu hakkında “Her kim Kur’an-ı Kerim’i okur 
ve ezberler, böylece helalini helal haramını da haram kabul 
ederse Allah Teâlâ onu bu sebeple cennete girdirir ve onu 
yakınlarından tamamına cehennemin vacip olduğu on kişi-
ye şefaatçi kılar.” buyurarak hafızlığın ne kadar yüce bir iş 
olduğunu vurgulamıştır. Hafızların sadece kendilerine değil 
onu yetiştiren, bu yerlere getiren anne babasına da müjdeler 
verilmiştir. Peygamber Efendimiz “Her kim Kur’an okur ve 
ondakilerle amel ederse, kıyamet gününde anne ve babasına 
bir taç giydirilecektir ki şayet güneş gökyüzünde değil bir 
evin içerisinde olsa, o tacın ışığı o güneşin eve verdiği ışık-
tan daha aydınlık olacaktır.” buyurarak hafızlığın ahiretteki 
mükâfatlarından birini daha söylemiştir. 
Dediğimiz gibi hafızlık ne kadar güzel ve mükâfatlarla dolu 
bir amel olsa da bir o kadar da zor bir süreçtir. Hafızlıkta in-
san birçok imtihandan geçer. Bu imtihanlar gün gelir yatılı 
kurs ortamı olur gün gelir ezberin olur. Fakat çok istersen bu 
zorlukların hepsine sabredip başarabilirsin. Ne de olsa her 
başarının ardında sıkıntılar yatar. Sadece bu sıkıntıların her 
birinin hayatın bir parçası olduğunu düşünen ve sıkıntıla-
rı oluşturan zorluklara sabredenler başarıya ulaşabilir. Ha-
fızlığın zorlukları kadar güzellikleri de vardır. Bunların en 
başında “hatıralar” gelir. Belki de biz hayatımızın en güzel 
anılarını hafızlıkta biriktirdik. Tabi bu anıları tek başımıza 
yaşamadık. Her zaman yanımızda olan birlikte birçok sıkın-
tıya göğüs gerdiğimiz, sayısız anlara şahit olduğumuz dost-
larımız vardı. Öyle ki bu dostluk bağları yalnızca hafızlıkta 

kurulur. Hafızlık insana hayatın zorluklarını, hiçbir şeyin 
dört dörtlük olamayacağını, mutlu olabilmeyi, sabretmeyi… 
kısacası “hayatı” öğretir. Hafızlıktan sonra insan geleceğe 
sadece hafızlık ya da bir diploma bırakmaz. Aynı zamanda 
hayata karşı birçok tecrübe ve güzel dostluklar bırakır. Geç-
miş ise anılarla doludur. Anılar demişken size birkaç anı-
mızdan bahsetmek isteriz. 
Malumdur ki yatılı kurslar sürekli bir düzen ve disiplin içe-
risindeler. Tabi biz talebeler için bu kurallara her zaman uy-
duğumuz söylenemez. Mesela akşam yemeklerinden sonra 
yemekhaneye hocaların izni dışında girmek yasaktır. Ama 
biz bazen akşam vakitleri gizlice yemekhaneye girip bir şey-
ler atıştırırdık. O temkinli ve heyecanlı yediğin ekmeğin 
tadı bile bir başkadır. Genelde bunu başarırdık ama yaka-
landığımız zamanlarda da hocalardan özür diler, çok göze 
batmamak için hızlıca ortamı terk ederdik. Bazen kursla-
rımızda geziler olurdu. Genelde bahar aylarında kursça 
pikniğe giderdik. Ya da Uludağ gezileri olurdu. Bu geziler 
kursumuzla birlikte bir şeyler yapıp eğlenmemizi sağlı-
yordu. Bir de Kur’an kurslarına düzenlenen kamplar 
olurdu. Bu kamplarda başka bir şehre gidip orada iki-
üç gün tatil yapıp kafa dağıtırdık. Bu çeşit sosyal ak-
tiviteler çok keyifli geçerdi. Gün içinde ne olursa olsun 
günün sonu her zaman yatıştı. Bazen yatışlarda uyku-
muz olmazdı ve fısır fısır konuşurduk. Bir hoca gelince 
de uyuyormuş gibi yapardık. Daha birçok anılarımız var 
tabi böyle. Ne de olsa hafızlık uzun, meşakkatli bir yoldur. 
Bu uzun yolda yaşadığın en ufak ve en basit bir an bile çok 
değerlidir. Çünkü senin başarıyı nakış nakış işlediğin o za-

DENEME

BİR SEVDADIR HAFIZLIK

 Esma UĞURLU
7AB

manlarda sevinciyle, üzüntüsüyle yaşadığın ve ileride dönüp 
baktığında hatırlayıp farkında olmadan bir tebessüm edip 
mutlu olduğun anlardır.
Her şeyin bir sonu olduğu gibi gün gelir hafızlık da biter. 

Son sayfanın ezberi bittiğinde o sayfaya verdiğin değeri, 
o maneviyatı hissetmek ve kendine “Buralara kadar na-

sıl geldim? Daha dün ilk ezberlediğim sayfanın ver-
diği heyecanı yaşıyordum.” sorusunu sorduktan 
sonra gerçekten nasıl geldiğini düşünmek ve duy-
gulanmak. Bu anın tadı koca bir hafızlıktan da bir 

başkadır. Ailenin, hocanın ve arkadaşlarının senin 
mutluluğunu paylaşması… O zaman dersin işte “Ben 

gerçekten bir şeyi başardım. İstedim ve tüm zorlukların 
üstesinden geldim.” Sonra mezun olup kurstan çıktığı-

mızda evimize ve okulumuza geri döndük. Ailelerimizi 
çok özlemiştik. “Artık rahata erdik.” demiştik. Ama işte o 
zaman Necip Fazıl’ın “Namaz camiden çıkınca, hac Mek-
ke’den dönünce, Ramazan oruç bitince başlar.” sözünde de-

diği gibi biz de hafızlığın daha yeni başladığını anlamıştık.
Biz 7/AB sınıfı olarak hepimiz Milli Eğitim ile Diyanet ara-
sındaki proje kapsamında 5. sınıfı okuduktan sonra hafızlık 
eğitimine başladık. Bazılarımız hafızlığını bitirdi, bazıları-
mız ise hafızlığa devam etmekte. Okulumuz bize ayrı bir sı-
nıf imkânı sunduğundan hepimiz bu çatı altında toplandık. 
Derslerimizde bize yardımcı olmak için emek veren hocala-
rımıza ve bizlere bu imkânı sunan okulumuza müteşekkiriz.
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Dışarıda yağmur yağıyordu. Hava oldukça kapalı ve bu-
naltıcıydı. Hafiften esen rüzgâr bir ürperti veriyordu. 
Endişeyle sallanan ağaçlar sanki korkunç bir çığlığın 
habercisiydi.
Yağmur damlaları ince kiremit çatının üstüne değdikçe 
küçük ve biçimsiz odada bir yankı uyandırıyordu. Oda-
yı aydınlatmaya çalışan, üzeri tozdan yüz tutmuş cılız 
bir lamba vardı. Etrafta pek bir eşya yoktu. İçerisindeki 
odunların çıtırdamasıyla insana huzur veren köşede bir 
soba ve sobanın üstünde bir güğüm vardı. Odayı tam 
kapatmasa da orta yerde küçük, dikdörtgen bir kilim 
vardı. Yan tarafta demirden paslanmış başı, püskülleri 
sökülmüş yatak örtüsüyle, üstüne eski bir çarşaf seril-
miş, uzunca yastığı olan çift kişilik bir yataktan ibaretti. 
Yatakta mavimsi boydan geceliğiyle, başında hafifçe sı-
kılmış beyaz ince tülbentli yaşlı bir kadın ve düğmeleri 
sıkıca iliklenmiş mavi pijamasıyla yaşlı bir adam uyur 
vaziyette idiler. Vücutları onlara ağır geliyordu artık. 
Onu taşımak onlara bir yüktü sanki. Kollarındaki sar-
kıklık ve buruşukluk geçmişte yaşadıkları zorlukları 
hatırlatıyordu. Yüzlerindeki çizgiler yaşadıkları hayatta 
biriktirdikleri anıların göstergesiydi. Adamın ayakla-
rındaki nasırlar bu zorlu yolculuğun nerelerden geçtiği-
ni anlatıyordu. Bazen çocukları için dikenli yolları ko-
şarak geçtiğini bazen de canını kurtarmak için koştuğu 
o tozlu yolları nasıl geçtiğini anlatıyordu. Kadının göz-
lerindeki kırışıklıklar gerçeklerin fragmanı gibiydi. Acı, 
üzüntü, korku, çaresizlik… Kalplerindeki kırgınlıkları, 
çileyi, perişanlığı, vücutlarıyla dile getirmişlerdi sanki. 
Her an ölümün onları yokladığı, nefeslerinin tutulacağı 
günü bekliyorlardı. Bu ne kadar acı olsa da onlar için bir 
kavuşmaya dönüşmüştü artık. Onlar için bu işkence ye-
terliydi. Daha fazla acı çekmek istemiyorlardı. Tahta ka-
pı hafifçe aralandı. İçeriye genç bir adam girdi. Elindeki 
şemsiyesini yere bırakıp, yavaşça yaşlı kadın ve adama 
yaklaştı. Hafifçe başını eğdi ve sonra ağlamaya başladı. 
Hıçkırıklarıyla boğuşan gözyaşları pişmanlıklarından 
daha fazlaydı. Neticede anne ve babası nihayete erecek 
bir yolculuğun bitmiş yolcularıydılar.

HİKAYE

BİTMİŞ
YOLCULAR
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Doğacaktır sana vadettiği günler Hakk’ın,
Kim bilir, belki yarın belki yarından da yakın.

Âsım’ın nesli... diyordum ya... nesilmiş gerçek:
İşte çiğnetmedi nâmûsunu, çiğnetmeyecek.

İmandır o cevher ki ilahî ne büyüktür
İmansız olan paslı yürek sinede yüktür

Ne ibrettir kızarmak bilmeyen 
çehren, bırak kardeşim tahsili;
git önce edep, hayâ öğren.

RAHMETLE ANIYORUZ

ANMA
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Olmak… Yalın görünüşüne ve bir çırpıda söyle-
nişine rağmen içine çok şey sığdırabilen bir ke-
lime. Hayatlar sığdırabilen bir kelime. Kimileri 
amaç edinir bunu, kimileri dert. Bazılarının ka-
rarlarıdır, bazılarının kaderi. Benim içinse biraz 
inanç demek, biraz arayış, belki birkaç hayal.
Bazen ölmenin yaşamaktan neden daha kolay 
olabildiğini merak ettim. Ve zamanla anladım, 
yaşamın bir savaş gerektirdiğini. Kaybedilen 
her şeye rağmen kalanlar için savaşabilmenin 
ne kadar zor olduğunu. Merak ettim, söylenme-
yen sözlere ne olduğunu, rüzgârların onları alıp 
nereye götürdüğünü. Zamanın ne olduğunu 
sordum hatıralara. Ve kıymetli hatıralara za-
manla ne olduğunu sordum. Konulmuş hedef-
ler üzerinde tüketilen öyle değerli şeyler vardı ki 
bir süre sonra ‘neden’ diye sormayı da bıraktım. 
İnsanlar geri alamayacakları ve ulaştıkları hiç-
bir hedefin de onlara geri veremeyeceği şeyleri 
tüketiyordu. Uğruna yalan söylenebilecek hiç-
bir şeyin bir güvenden daha değerli olmadığını 
bilmiyorlardı mesela. Ya da belki, bir güveni 
kaybetmeye hiçbir şeyin değmediğini. Paylaş-
tıkça güzelleşen sohbetler olduğunu. Ve hayatta 
bazı sözlerin yalnızca bir kişiye söylenebildiği-
ni. Hiçbir davranışı dışarıdan bakarak yargıla-
mamak gerektiğini çünkü birini bir hataya nasıl 
bir hayatın zorladığını bilemeyeceğimizi. Öğ-
renmek kolay mıydı boşlukta da yaşayabilmeyi? 
Hayatın sana sunduklarını, senden alacaklarına 
tercih etmemek kolay mıydı? İnsanı; bir suça 
acılar iter ya hani, bir suçlunun da acılarını an-
layabilmek kolay mıydı? Peki ya suçlu olmak? 
Suçlu olmak affedilir miydi? Belki de bazen 
aynı hata farklı zamanlarda, farklı hayatlarda, 
farklı toplumlarda farklı şekilde karşılanıyordu. 
Affedilmez bir suçlunun suçunu affedilemez 
yapan içinde bulunduğu hayattı belki. Senin 
doğru olduğuna inandığın şeyler insanlara gö-

re yanlış olduğu için ettiğin her mücadelede 
kaybediyordun da, doğrular ve yanlışlar değişir 
miydi ki? Kim bilir, belki bu soruyu sormak bile 
bir şeylerin cevabıdır.
Sıcakla soğuğu, geceyle gündüzü birbirin-
den ayıran keskin çizgiler vardır. Soluk soluğa 
uyandığın bir gecede rüyalarının bittiğini an-
layacağın kadar gerçektir dünya. Hayatsa bu 
imkânı her zaman vermez. Bir şeyleri birbirin-
den ayırmak, kesin bir yargıda bulunabilmek 
mümkün olmaz her zaman. Bazen neyin daha 
iyi olduğunu anlamak kolay değildir. Esasında 
iyi olmanın ne olduğunu anlamak kolay değil-
dir. Sevdiğin birinin yanında olması mı yoksa 
yakın olması mı daha iyi diye soruyorum bazen. 
Ve yan yana olmanın yakın olmak anlamına 
gelmediğini de biliyorum. Bazen yanımızdaki 
insanlarla aramızda ne kadar mesafe olabildiği-
ni… Zamanla mutlu olmanın ne kadar değerli 
olduğunu öğrendim. Ve mutlu olabilmek için 
bir şey gerekmediğini çünkü sevdiklerimizle 
birlikte geçirdiğimiz her anın gülümsemeye 
değer olduğunu. Böylece mutluluklarımız arttı 
ama asla değersizleşmedi. Mutlu olmak, birlikte 
olmak demekti. Ve birlikte olmanın mesafeler-
le hiçbir alakası yoktu. Kardeş olmak ne kadar 
değerliyse yoldaş olmak da o kadar kıymetliydi 
benim için. Büyük davaların yürümeye değer 
olurdu yolları. Yol yürümekse davaları büyük 
olanların işiydi. Birinin dostu olabilmek bir 
emanet yüklenebilmekti. Bir kalbe sahip olabil-
mekse bir gökyüzü edinmek. Varlığı şeref veren 
ama yokluğu da karanlığa mahkûm eden şey-
lerdi bunlar. Davası olmayanın yürüyecek yolu 
da olmazdı. Vatanı olmayanın basacak toprağı, 
gökyüzü olmayanın doğmasını bekleyecek gü-
neşi gibi. Ben boşluklarına tanıklık ediyorum 
hayatın. Telafi şansı verilmeyen hataların kalp-
lerinde büyüyen kötülüğü izliyorum. Kimsenin 
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Olmak için yaşamak

HİKAYEDENEME
bilmediği karanlıklarda, bir kişiye sadece bir defa verilen şanslar biliyorum. Hiçbir za-
man ortaya çıkmayacak sırlar... Hayatın, büyük şairleri var ve dinlemeye değer şiirleri… 
Peki ya Attila İlhan’ın bahsettiği gibi kullanılmamış bir göğü var mı? Sezai Karakoç’un 
meydan okuması var yaşama. Gözlerindeki ölünün görmek istediği bir sevgilisi var. Na-
zım Hikmet’in ‘Sen de şimdi herkes gibisin’ dediği insanlar... Cemal Safi’nin iş işten 
geçmeden, vakit çok geç olmadan gitmesi gerektiğini fısıldadığı bir sevdiği… ‘Ölsek de 
sevinin eve dönsek de’ derken korkmayan bir Necip Fazıl var. Ben unutmuyorum yaşa-
dıklarımı. Baktığım gözlerde gördüklerimi unutmuyorum. Ama unutmanın çok büyük 
bir lütuf olduğu zamanlar var. Kurtarmaya çalıştığım bir hatırayı, içinde tekrar tekrar 
kaybettiğim zehirli bir duman… İnsanın kendi olabilmek için ödediği çok ağır bedeller 
var.
Olmak denir hayat seni istemediğin şeyler yapmaya zorladığında ondan vazgeçebilmeye. 
Olmak denir edindiğin gökyüzünü asla kirletmemeye. Olmak denir ya hani, uğrunda 
yaşamaya ve ölmeye değer her şey için, hayatın anlamını kaybetmeden ve vicdanının 
taşıyamayacağı hiçbir yük yüklenmeden son nefesini alnın ak verebilmeye. Ki olmak güç 
yetirebilmekmiş yana yana yürümeye. Geleni kim olursa olsun kabul etmekmiş zor olan. 
Mevlana olup da ‘Ne olursan ol gel,’ diyebilmekmiş. Basit hayatların soruları basittir, ol-
mak; içindeki sorguyu derinleştirmekmiş. Yok olma fikrine inat sonsuzluk taşımakmış. 
Gönül yıkmak çok kolayken bir çiçeğe soru sormakmış.
Fikirlere sahip olabilmek için tecrübe edinmek gerek. Hayatı akışına bıraktığında nasıl 
gittiğini biliyor olmalısın, nerede bırakacağına karar vermek için. Şiir yazabilmek için 
hayattan şarkılar dinliyor olmalısın. İnsanın anlatacakları, yaşadıklarıyla birlikte çoğa-
lır. Ama değerli şeyler anlatabilmek için de derin yaşamalısın.
Ben de doğan her yeni günle bir şeyler daha öğreniyorum. Bu yüzden henüz hangi yıldızı 
takip etmem gerektiğini bilmiyorum ama karanlık gecelerde yıldızları görebiliyorum. 
‘Hayat olmaktır,’ diyemiyorum mesela ama her hayatın bir varoluş gerektirdiğini anla-
yabiliyorum.
Olmak, bulmaksa ben arıyorum.
Yaşamak, uçabilmekse ben kanat çırpıyorum.
Doğmak, önce ölmekse ben bir ruh arıyorum.
İlerde yollar var. Henüz yürümesem de bir gün birini seçmem gerekeceğini biliyorum. 
Merak ediyorum seçerken yıldızlarım orada olacak mı. Doğrularım ve yanlışlarım aynı 
kalacak mı, merak ediyorum. Oyunun kurallarını bozmuş bir suçlu mu olacağım, yakın 
olmak istediğim insanları hep yanımda bulacak mıyım, merak ediyorum. İyi olmak için 
değil, mutlu olmak için değil, ölmemek için bile değil aslında, sadece olmak için yaşı-
yorum.
“Hayat olmaktır demiştin.
Hayat, sevmek ve olmaktır.
Demiştin ki gündüz ölmek,
Gece ise doğmaktır.
Ölüm savmaktır sıranı, sırası gelince.
Ölüm yaşam kuşunu kafesinden salmaktır.
Gözlerime öyle bakma, demiştin.
Gözlerin ateşe dalmaktır.
Ne çıkar misk-u amber saçmasan etrafına?
Gülün kârı solmaktır.
Değişir iklimler, mesafeler seninle
Ve hüzün sevdanla dolmaktır.
Bu beden her mihnete, her belaya katlanır.
Lakin maksat ne olmaktır, ne ölmektir, ne solmaktır.
Maksat olmaksa demiştin,
Olmak O’nu bulmaktır.”
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Gençlik insan hayatının biyolojik, psikolojik ve sosyolojik yönünü kapsayan en 
önemli dönemidir. Bu dönemde gençler bir taraftan kararsızlıklar, çatışmalar ve 
bunalımlarla uğraşırken bir taraftan da hayaller, umutlar ve coşkularının esiri 
olurlar. Bundan dolayıdır ki olumlu ya da olumsuz yaşanan toplumsal olaylardan 
en fazla etkilenen kesim gençliktir. Bu dönemin hangi yaş aralığını kapsadığına 
bakacak olursak UNESCO gençlik dönemini 15-25 yaş aralığında (BM) Birleş-
miş Milletler Örgütü ise 12-24 yaş aralığında öngörmüştür. Türkiye ise BM’nin 
belirlediği 12-24 yaş aralığını gençlik dönemi olarak benimsemiştir. Güncel birçok 
araştırmada ise aralığın biraz daha açılarak 15-30 yaş ile sınırlandırıldığını görmek 
mümkündür. 
Biz bu yazımızda gençliğin 70, 80, 90 ve 2000’li yıllardaki durumundan bahsede-
ceğiz. Bu yıllarda ülkemizde yaşanan siyasi olayların ve o dönemin sosyokültürel 
yapısının gençleri nasıl etkilediğine nasıl şekillendirdiğine şahitlik edeceğiz. 
70’Lİ YILLAR
Bu nesil demokrasiye vurulan ikinci darbeye 1971 Muhtırası’na şahit olmuştur. 
Ordu 12 Mart günü sivil idareye müdahale etmiştir. Buna bağlı olarak o dönemin 
gençlik hareketlerini özgürlük, barış ve ekmek gibi istekler yönlendirmiştir. Ekmek 
demişken o dönemi yaşayanların en unutamadıkları şeyler kuyruklardır. Tüp gaz 
kuyrukları, yağ kuyrukları vs.. Yoksulluk ve siyasi istikrarsızlık gibi unsurlar bu 
dönemin gençliğinin siyasetle yakından ilgilenmesine sebep olmuştur. Özellikle 
bu süreçte gençler kesin çizgilerle sağ-sol şeklinde kamplaşma ve çatışma dönemine 
girmiştir. Mahalleler sokaklar siyaseten bölünmüştür. Ayrıca 70’ler denildiğinde ve 
hatta daha öncesinde 60’ları da içine alan süreçte Sultanu’ş-Şuara Necip Fazıl Kı-
sakürek’i zikretmeden geçmemek gerekir. Aksiyoner-mücadeleci kimliği ile yazdığı 
yazılar ve verdiği konferanslarla bu dönemin gençliği üzerinde büyük etki meydana 
getirmiştir. Tüm bu yaşananlara bağlı olarak bu dönem gençliğini politize genç-
lik şeklinde tanımlayabiliriz. Siyasetle yakından ilgilenerek ve de yaşanan olaylara 
seyirci kalmayarak davalarının peşinden koşmuşlardır. Ayrıca bu dönemde henüz 
teknoloji yaygınlaşmadığı için her işlerini kendileri yapmışlar, üretmişlerdir. Çalış-
mak için yazmışlardır ifadesi bu nesli anlatmak için güzel bir ifadedir. İş hayatında 
da sadakatleri yüksek ve kanaatkârdırlar. (Bu dönemi ve gençliğini anlatan Sevda 
Kuşun Kanadında dizisini izlemenizi öneririm.) 
80’Lİ YILLAR
80’lerin özellikle ilk yılları aynı 70’lerde yaşanan sokak çatışmalarının, kaosun ve 
her alanda istikrarsızlığın devamı niteliğindedir. Gençlik sistematik bir şekilde 
sağ-sol çatışmasına yönlendirilerek askeri darbeye zemin hazırlanmıştır. 12 Eylül 
1980 tarihinde Türkiye güne tank sesleriyle uyanmıştır. Sonrasında siyasi yasaklar 
ve sürgünler… Bu yıllar hep böyle devam etmemiştir elbet. Bu yasakların ve ça-
tışmaların gölgesinde 1983 yılında milli irade tek başına iktidar şeklinde tezahür 
etmiştir. Darbenin hasarı azaltılmış, yağ-tüp kuyrukları bitirilmiş ve en önemlisi 
ekonomide serbest piyasa düzeni benimsenmiştir. Bu esasen kapitalizmin ayak ses-
lerinin artık duyulmaya başlamasıdır. Türkiye “her şeyin hızlısını severim.” diyen 
lideriyle çok hızlı gelişmeye başlamış ve bu gelişmeye paralel olarak da değişmiştir. 
Ticarette sınırların kalkmasıyla çok uluslu şirketler ve küresel markalar ortaya çık-
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mıştır. Bu gelişmeler tüketim kültürünün artık ülkemizde de varlığını hisset-
tirmeye başlamasına sebep olmuştur. Büyük marketlerin açılmaya başlaması, 
renkli televizyonların yaygınlaşması, sağlıklı yaşam adı altında yoganın teşvik 
edilmesi… gibi gelişmeler buna örnektir. Yine bu dönemde bankerlerin gazete 
ve televizyonlara reklam vererek kurumsallaşması fakat sonrasında iflas ede-
rek topladıkları paralarla yurt dışına kaçmaları hala hafızalardadır. Tüm bu 
gelişmelerin ve değişimlerin gölgesinde yetişen bir nesil… İşte bu nesil eko-
nomi alanındaki gelişmelerden dolayı maddi değerlerin öncüsü, daha bireyci 
ve tüketicidir. 1983’ten sonra her ne kadar yönetim sivillere bırakılmış olsa da 
askeri vesayetin devam etmesi apolitik, etkisizleştirilen ve sindirilen bir neslin 
ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu nesli kurallara uyumlu, otoriteye saygılı 
ve sadık şeklinde tanımlamak mümkündür.  
90’LI YILLAR
1991 yılında yapılan seçimle Türkiye koalisyon hükümeti tarafından yönetil-
meye başlanmıştır. Bu yıllara ait hafızalarda kalanlar ekonomik krizler ve faili 
meçhullerdir. Bununla birlikte 90’larda yaşanan değişimler hız olarak 80’lerde 
yaşanan değişimlerin çok ötesindedir. En önemlilerinden biri özel radyo ve te-
levizyonların ortaya çıkmasıdır, diyebiliriz. Bu sayede ülkemizin her yerinden 
ve de dünyanın en ücra köşesinden haber alabilir hale gelmiştik. Fakat tak-
vim yaprakları 28 Şubat 1997’yi gösterdiğinde ise Türkiye güne etkisi bin yıl 
süreceği söylenen bir darbe ile uyanmıştır. Bu darbe sonrası başörtüsü yasağı 
gibi ayrımcı uygulamalarla başörtülü öğrenciler okullardan atılmış, çok sayıda 
kamu personeli işinden atılmış, bir o kadarı da fişlenmiş, İmam Hatiplerin 
ortaokul kısımları kapatılmış ve öğrencilerinin başına katsayı uygulaması bela 
edilmiştir. Bu darbe sadece toplum mühendisliğinden ibaret değildir elbet. 
Bu süreçte batan 25 bankanın devletin sırtına yüklenmesi bu darbenin fi-
nansal boyutunun da olduğunu göstermektedir. Ülke ekonomisinin ne kadar 
kötü durumda olduğunu söylemeye gerek yok sanırım. Bütün bu yaşananlar 
o dönem gençliği üzerinde özellikle inançlı kesimde aynı 70’lerde olduğu gibi 
manevi duyguların canlanmasına, bütün bu zulüm ve dışlamalara rağmen 
başörtüsüne ve dinine daha da sahip çıkmasına neden olmuştur. Özellikle bu 
bahsedilen zulümlere maruz kalan gençlerin ki bugün ortalama 40 yaşındalar 
daha bilinçli ve vatanperver olduklarını söyleyebiliriz. 
2000’li yıllar ve sonrası için de söylenecek çok söz var elbet. 2000’lerden gü-
nümüze kadar her alanda dünyada ve de ülkemizde gelişmelerin ne kadar hız-
lı olduğuna hepimiz şahidiz. Önceki yılları 70’ler, 80’ler ve 90’lar şeklinde 
ayırırken 2000’lerden sonrasını 2005, 2010 ve 2015 şeklinde yazmak uygun 
olacaktır. Nesiller arasındaki farkın da artık 5 yıl olduğunu söyleyebiliriz. 
Yazımıza 70’lerden başlamamızın sebebi her neslin kendisinden önceki ku-
şaktan izler taşıması ve sosyal, kültürel, maddi ve manevi birçok faktörden 
etkilenerek günümüze kadar gelmesidir. Dolayısıyla şu an 50 yaşında olan 
kişi 70’lerde çocuk, 80’lerin sonunda üniversite öğrencisi ve 2000’li yıllarda 
belki de ülkemize hizmet eden bir konumdadır. Bunların bilinmesi elbette ki 
nesilleri anlamak ve sorunlarına eğilmek için gereklidir.   
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Bir sonbahar akşamı kafamı pencereye yaslamış, 
ormanı seyrediyorum. İnsanlar zihinlerini bir ke-
nara bırakıp nasıl televizyonun karşısına geçiyorsa, 
ben de öyle geçiyorum o pencerenin karşısına. Bir 
amacım yok. Ya da ben öyle sanıyorum. Belki de 
birisini bekliyorum. Bilmiyorum…
Kısa bir süre sonra toparlanmam gerektiğini anla-
yıp zihnimi toplamayı başarıyorum. Ne tesadüftür 
ki o sırada yağmur yağmaya başlıyor. Ama bardak-
tan boşanırcasına değil, bir narçiçeğini hafifçe ezi-
yormuş gibi yağıyor. Öyle narin, öyle derin…
Yağmurun ne olduğunu merak ediyorum o an. 
Hangi damlanın, kimin yârinin saçına dokundu-
ğunu, hangisinin toprağa karışıp bir çiçeği yeşert-
tiğini ya da hangisinin bir ölüm sahnesine tanıklık 
ettiğini bilmek istiyorum. Aniden bir soru geliyor 
aklıma: “Kuşlar nasıl kanat çırpar?” Bu yağan yağ-
mur, kuşların düşmanı mıdır aslında? Bu pencere 
önünde çırpınan kalbim gibi mi olur kuşlar, dam-
lalar kanatlarına dokununca? Merak ediyorum, 
eğer ben bir kuş olursam, fakat yağmura âşık bir 
kuş olursam, pencere önlerinde çırpınmak mıdır 
benim kaderim? Peki, aynı anda hem kuş hem de 
yağmur olabilir mi insan? Yoksa “olmak” kelimesi-
nin anlamına ters mi düşer bu söylediklerim?
Sahi neydi olmak? Tek başına bir anlamı yok muy-
du? Önüne eklenen kelimelerle anlam kazanan bir 
sözcük müydü sadece? Bir değeri bize verirken var 
olan bütün değerlerimizi alıp götüren bir kelime 
mi?
Peki, bu kelime bize bir değer verirken beraberinde 
neleri alıp götürür? Güneş olsam mesela; belki en 
parlak sarılar bende olur ama sonbaharda sararmış 

bir yaprağı toprağa 
süzülüşünü göre-
mem bir daha. Kiraz 
çiçeklerinin açmasına 
şahitlik edemem me-
sela. Gün batımını 
izleyemem. Batan 
ben olmama rağmen 
bunu fark edemem, bunu 
hissedemem. Garip değil 
mi? Onca insanın hayran ol-
duğu, nice şaire ilham kaynağı 
olan gün batımı sensin ve 
bunun farkında değilsin.
Gerçi bizim durumumuz da pek farklı değil bun-
dan. İçindeki gün batımını göremiyor kimse. İn-
san hem kilitli bir kapıdır hem de o kapıyı açan 
anahtardır aslında. Güya kendini bulmak için, 
kendi benliğine dönebilmek için, kapı kapı dola-
şır, sormadık insan bırakmaz. Hâlbuki kendi içine 
dönüp bakmaz. Anahtarın düşüncelerinde saklı 
olduğunun farkına varmaz. Biraz kafa yorup, de-
rinleşip, kendin olmak varken, başka bir insandan 
yardım isteyip kendini bulmayı amaçlar. Sonucun-
da ya amaçlarına ulaşamaz. Ya da kendini bulmayı 
beklediği, yardım istediği insana dönüşmüş olarak 
bulur zihnini. Bir daha kendisi olamaz.
Böyle böyle insanlar tek tipleşir. Düşünceleri baş-
kalarına aittir çoğu insanın. Ezbere yaşar hayatı. 
Üretmeyi düşünmezler, sadece tüketime odaklan-
mıştır zihinleri. Yalnızca nesneleri tüketmeyi bı-
rakın bir kenara, hala kendi olabilen insanları da 
tüketirler. Ve bunu bir düzen sanırlar. Mutlu ol-
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bir düzeni yok etmek mi? Belki de yok olmaya terk etmektir.
Bir nevi düzensizliktir mutluluk. Çünkü insan bir düzene oturtulmuş, rutine bağlanmış şeylerden mutluluk duymaz. Sıra-
danlaşmış cümlelerle yazılmış bir kitap, özgün bir kelime kadar mutluluk vermez kendini bulmuş insana. Çünkü insan açtır 
farklı olana, karşılarına kendilerinden farklı bir şey gelince ya onu göklere çıkartırlar ya da yerin dibine batırırlar, sağa sola 
slogan atarlar.
Mesela kendileri Mecnun olamadıkları için ya çok överler Mecnun’u ya da bir eğreti olarak görürler onu. Gerçi kimse Mec-
nun olmak için çıkmaz yola. Zaten öyle çıkanlar varsa da başaramazlar bunu. Mecnun, kimseden yardım alınarak olunacak 
bir şey değildir. Ancak kendi özünü bulmuş insanlara mahsustur. Mecnun olamazsın, kendini bir gün Mecnun bulursun. Ve 
artık Leyla olmuş olursun Mecnunluğunla.
İnsanlar “âşık olmak” ile “mecnun olmak” terimlerini sıkça karıştırır birbirine. Aşık Leyla’sını ararken  harcar ömrünü, 
Mecnun ise çoktan bulmuştur Leyla’sını kendi içinde. Kendi anahtarını bulmuştur. Mecnun, Leyla olmuştur artık.
Sevdiğinin ağzından tek kelime beklerken sessizleşmektir Mecnun olmak. Leyla’sını içinde bulduğu halde ona olan saygı-
sından kendisiyle bile konuşamamaktır. Leyla’nın dudaklarından dökülecek bir harfi, aciz bedenine yakıştıramamaktır. 
Susmaktır Mecnun olmak. Ve yavaş yavaş Leyla olmaktır, Mecnunluğunu unutmaktır.
Mecnun olmak, Leyla olmak, mutlu olmak, düşüncelerle var olmak, var olduğun için düşünebilmek… Biz neden sürekli 
bir şeyler olma çabası içerisindeyiz? Neden “ol” kelimesinin önüne gelen sözcüklerde hapis kalıyoruz? Neden sadece “olamı-
yoruz”? Allah “ol” dedi ve “oldu”. Mevlana: “Hamdım, piştim, yandım, oldum.” derken bizim “olmak” kelimesinin önüne 
sözcükler geçirme hevesimiz neden?
“Olmak” çok derin bir kelime aslında. Biz ya bu kelimenin özüne inip onunla yaşarız. Ya da asıl anlamını ararken başka 
sözcüklerde boğulup yolumuzu şaşırırız. Farklı kelimelerle var etmeye çalışırız. Asıl anlamını es geçip, ondan önceki sözcüğe 
veririz değeri. Ve eğer bir gün asıl değeri hak eden kelimeye yüklersen, Mecnun olursun artık. Ama amacı Leyla’yı bulmak 
olan bir aşık değil, amacı Leyla olmak olan bir Mecnun.
Biliyor musun? Artık merak etmiyorum kuşların yağmurda nasıl kanat çırptığını. Çünkü aşık olursan, sana acı verse dahi 
özgürce kanatlarını çırparsın yağmurda. Ve eğer Mecnun olursan Leyla’nı bulursun yağmurlarda.
Biliyor musun?
Kalbim artık, bir kuş gibi çırpınarak pencere önlerinde,
Titrek kanatlarıyla umudun,
Düşmüyor bekleyişin hayal camlarına.
Gelmene yakın saatlerde.

Hayat dolduruyor her boşluğu kendince.
Bir başka başlangıçta,
Tutuşmak üzere yeniden.
Pembe üflemeleriyle bir ince sızının,
Soğuyor acılar bile…
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Bursa’nın Keles beldesinin Gököz köyünde bir evin içinde Ayşe nine ve 
torunları oturmaktadır. Ayşe nine elinde şişleri ile patik örerken bir yan-
dan radyo dinlemekte torunları ise telefonlarıyla uğraşmaktadır. Ardın-
dan radyodan bir türkü sesi yükselir.
“Arpalıktan yolum yok
Düz basmadan donum yok
Aç kapıyı Süleyman oğlan
Gövezliden korkum yok”
Ayşe nine bu sözleri duyunca halleri değişir. Önce elindeki işi bırakır, 
ardından da uzaklara dalar.
Torunları şiş sesleri kesilince ninelerinin hallerinin farkına varır. Ve içle-
rinden Murat söze atılır:
- Nine daldın gittin, bir şey mi oldu?
- Yok, oğlum aklıma bir şey geldi de. Şu radyonun sesini biraz daha aç-
sana.
- Şimdi anlaşıldı. Annemler bir şeyler anlatmıştı küçükken bu türküyle 
ilgili ama tam hatırlayamıyorum. Sen anlatsana bize nine.

Nine iç çekerek:
- Anlatayım tabii der. 

Ayşe nine sözlerine şöyle başlar:

- O günlerde köyde bir kız vardı. En yakın arkadaşım. Adı Fatma’ydı.  
Köyde bir düğün olmuştu. Ve düğün alayına bir anda servi boylu kara 
kaşlı kara gözlü bir delikanlı girmişti. Ama o kadar dikkat çekiyordu ki 
köyün bütün kızlarının gözü ondaydı. Ben de o gün düğünde Fatma’nın 
yanındaydım. O delikanlı bütün düğün boyunca Fatma’ya baktı. Niyeti 
belli olmuştu zaten. Fatma da beğenmişti delikanlıyı. Ertesi gün tarlaya 
gitmiştik. Tepede iki at gözüktü. Biri kapkara diğeri ise kızıl mı kızıl 
iki at. Üstünde önceki gece düğünde gördüğümüz delikanlı ve yanında 
arkadaşı vardı. Cirit atıyorlardı. Ben ve Fatma bir şeyler olduğunu anla-
mıştık. Babamlar yemek molası verdiklerinde bir dolaşıp geleceğiz deyip 
yanlarına gittik. Tepedeki o şaşaalı çınar ağacının gölgesinde oturuyor-
lardı. Delikanlı Fatma’yla konuştu ben de babamları gözetledim yaka-
lanmayalım diye. Delikanlı Fatma’yla evlenmek istediğini söyledi orada. 
Ama Fatma’nın ailesi buna müsaade etmezdi. Onu başkasıyla evlendir-
meyi düşünüyorlardı. Fatma delikanlıya bu işin imkânsız olduğunu, pe-
şini bırakması gerektiğini söyledi. Babamlar yemeği bitirince Fatma’ya 

“ARPALIKTAN
YOLUM YOK”

T
uğ

çe
 Ö

Z
D

EM
İR

10
-A

H
İK

A
Y

E
bağırdım ve işimize devam ettik. 
- Fatma sevmiş mi peki o dediğin delikanlıyı?
- Sevmişti ama babalarının lafına karşı çıkamıyordu. Zaten o ko-
nuşmalarında Fatma’ya bir mendil bırakmıştı delikanlı. Bakın ora-
da vitrinin en üst rafında gül işlemeli. Fatma vefat etmeden önce 
bana bırakmıştı.

Ayşe ninenin torunları ninelerinin dediğini duyar duymaz vitrine 
koşmuşlardı. Gerçekten vitrinin en güzel parçası olarak orada du-
ruyordu. Torunları mendile bakınca şaşırmışlardı. Murat hemen 
lafa atıldı.

- Sonra ne oldu nine? Kavuştular mı?
- Sonra Fatma biriyle nişanlandı. Nişanlısı şehre gitmişti. O bah-
settiğim delikanlı geldi Fatma’nın yanına. Ona kaçalım dedi. Fat-
ma onu reddetti. Artık nişanlanmıştı. Olmazdı. Ama o delikanlı 
kafasına takmıştı. Fatma’nın teyzesinin kızı ile anlaşmıştı. Gece 
onu kaçıracaktı. Fatma’nın teyzesinin kızı gece yatmadan önce ka-
pıyı aralık bırakmış o delikanlı da Fatma’yı kaçırmıştı. Fatma da 
gönüllüydü zaten. Fatma o delikanlıyla gittikten 1 ay sonra ulaşa-
bildim ona. Yanına gidip konuştum. Mutluydu. Zaten o delikan-
lıyla evlendi ve 3 çocuğu oldu.

- İnternette var mıdır nine bu türkü?
- Bilmem ki yavrum bakın bakalım belki çıkar.
Ayşe ninenin torunları hemen telefonlarından Youtube 
uygulamasına girerek türküyü açtılar. Hep beraber 
türküyü dinlediler.
“Arpalıktan yolum yok 
Düz basmadan donum yok 
Aç kapıyı Süleyman oğlan 
Gövezliden korkum yok” 

“Mısır ununun ekmeği 
Ümmetlerin köpeği 
Dürülmüş keleme benzer 
Zekke de hanımın göbeği. “
Murat bir soru sorar.
- Aç kapıyı Süleyman oğlan derken kimden bahsediyor nine?
- O dediğim delikanlının adı Süleyman’dı. 
- Hım! Yarın bayram namazından sonra mezarlığa gittiğimizde 
Fatma nineyi de ziyaret edelim nine. 
- Ederiz tabii oğlum.
Konuşmaların ardından ezan sesinin duyulmasıyla bütün torunlar 
ve Ayşe nine sofraya geçer. Ayşe nine gülümsüyordu, arkadaşının 
mutluluğunu her hatırladığında yaptığı gibi. O akşam torunları 
bu hikâye ile ilgili bir sürü soru sormuştu. Ayşe nine hepsini zevkle 
cevapladı. Torunları türküyü ve hikâyesini arkadaşlarına anlattı. 
Ertesi gün de mezar ziyaretinde Fatma nineye ve kocasına bolca 
dualarda bulundular.

*Yaşanmış bir hikâyenin kurgulanmasıyla oluşturulmuştur.
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Gözlerimi açtığımda sabah güneşi keskin ay-
dınlığını pencereden yansıtıyordu. Hemen sa-
ate bakıyorum. Bir çırpıda giyinip kapıyı çar-
parak sokağa fırlıyorum. Minibüs çamurlu suları 
yara yara durağa yanaşıyor. Birkaç defadır verdiği 
paranın üstünü eksik veren şoföre biraz öfkeliyim. Ma-
nidar manidar bakıyorum, anlamıyor. Bir insan beş kuruş 
fazla kazanmak için neden tüm rızkını çamura bulandırır? 
Yirmi dakika sonra kafamı hafifçe kaldırarak nereye gittiği-
mize baktım. Bir durak sonra ineceğimi görünce toparlan-
dım. Tam şoföre seslenecekken yolculara eksik para veren 
kişinin bu şoför olmadığını gördüm. Çok garipti. O kadar 
para uzattım; ama şoförün farklı birisi olduğunu göreme-
dim. Minibüsten indim. Yürürken aklımdaki sorularla baş 
başa kaldım. Acaba önceki şoför neden yoktu? İşten mi atıl-
mıştı? Bir insan beş kuruş fazla kazanmak için neden tüm 
rızkını çamura bulandırır? Önceki şoförün neden gelmedi-
ğini merak ediyordum. Eğer sormazsam bir gün daha bekle-
mek zorunda kalacaktım. Cesaretimi toplayıp sorduğumda 
şoför hüzünlendi. Acaba ne olmuştu, derken durağa geldik. 
Aldığım cevap hüzünlü bir yüz ifadesiydi. İndim. Boşu bo-
şuna tatilimi heba etmiştim. Eve dönmeye karar verdim. 
Durakta beklerken bir sala sesi yükseldi. Arkamdaki cami-
den geliyordu. Tüylerim diken diken oldu; ama nasıl... Eski 
şoföre ne olduğu aklımdan çıkmıyordu. Salanın sonunda 
isim söylendi; ama ismi bilmiyorum Yusuf mu Yunus muy-
du neydi. Gün boyunca neler olabileceğini tahmin ettim. 
Pazartesi sendromu başladı. Hazırlanıp evden çıktım. Du-
rakta minibüs beklerken bir sala sesiyle irkildim ve eski ha-
lime dönüp minibüse bindim. Şoföre baktım yeni şofördü; 
artık sorumun cevabını alabilirdim. Parayı uzatırken aynı 
meseleyi açtım. Şoför birden annemin suretine dönüştü. Et-
rafı bulanık, puslu görüyorum; kulağıma sanki su kaçmış 
gibi önce az sonra da tam duydum. Annemin “Hadi kızım 
uyan namaz vakti geçiyor.” dediğini duydum ve uyandım. 
Ardından mahallemizdeki gerçek salayı dinledim. Terli bir 
rüyadan uyanmıştım. Salanın bitiminde Yusuf ya da Yunus 
ismi geçmiyordu. Rüyanın tesiri altındaydım. Namazımı 
kıldıktan sonra tekrar uyumak istedim; rüyamın tekrar 
etmesini temenni ediyordum. Tam uyuyacakken masamın 
başındaki kitap gözüme ilişti. Ayraçlı sayfayı açtım, okuma-
ya başladım. Yusuf adındaki gencin hikâyesi anlatılıyordu. 
Nasıl dönüş yaptığı, hilekârlıktan doğruluğu nasıl bulduğu 

vs... Kafam bulanıktı. Rüya, kitap, hayat hep-
si karman çorman bir Picasso tablosu gibiydi. 

Kitapta Yusuf şoför değildi ve gençti; ama kitap 
ile rüya genel hatları ile uyuşuyordu. Benim ha-

yatımla uyuşmuyordu; çünkü ben bütün bunların 
dışındaydım. Ancak tanık olmak canımı sıkıyordu. Dün 

akşam kitabı yarıladım. Sonunu merak ettiğim için hemen 
sayfaları çevirmeye başladım. O kadar hızlıydım ki sayfalar 
elimde kayboluyordu. Son sayfa yırtılmıştı. Ama nasıl olur? 
Kitap yeniydi. Diğer sayfaları çevirdim. Birden yazılar silin-
meye başladı. Çabucak okumaya çalışıyordum. Cümlenin 
başını okurken sonu silinmeye başlıyordu. Biraz olsun oku-
yabildim. Sonunda kitabı aldığım yere bıraktım. Kitabın is-
mine bakmak istemedim. Baksaydım başka kitapçıdan ala-
bilirdim. Sabah dokuzda alarm ile uyandım. Hemen sağıma 
baktım; ama kitap yoktu. O da mı rüyaydı? Aklımdan zo-
rum yoktu; ama aklımı bu kadar da zorlayan şeyleri hayretle 
düşünmeye çalışıyordum. Hemen hazırlanıp minibüs dura-
ğına gittim. Binince şoföre baktım. Rüyamdaki çehreyle ay-
nı mıydı ayırt edemiyorum. Parayı uzattıktan sonra arkama 
dönmeden “Yusuf hakikatli çocukmuş.” dedi… Gözlerim 
fal taşı gibi açıldı. Rüya olup olmadığını test ettim; çok şü-
kür rüya değilmiş. Hanımefendi dedi gülümseyerek arka-
yı gösterdi. Nasıl yani rüyamdaki arkamda mıydı? Arkaya 
baktığımda hiç kimse yoktu. İlkin ürktüm. Sonra işaret 
ettiği yere baktım bir kitap “Geçenlerde kitabınızı burada 
unutmuşsunuz, kusura bakmayın ben de biraz okudum. Yu-
suf ’un başından geçenler beni çok etkiledi, güzel kitapmış. 
Size ulaştırmak istedim; ama hafta sonuydu ve gelmediniz” 
dedi. Şu kütüphanenin orada inebilir miyim dedim. Du-
rağa doğru yanaştım, tam inerken durun dedi. Nedensizce 
heyecanlandım. Eliyle kitabı işaret ederek Yusuf ’u unutma-
yın. Kitabı aldım. Hafifçe başımı öne eğerek 
selamladım ve indim. Kü-
tüphaneye doğru iler-
lerken esen ılık rüzgâr 
ile kitabın sayfaları 
açıldı. Arkamda uçu-
şan yapraklar sanki 
okuduğumu merak 
edercesine kütüp-
haneye kadar bana 
eşlik etti. 

HİKAYE

Halime Nur SEVİM
11-CBOZUK PARA

Pencerenin arasından sızıp yüzüne ulaşan güneş ışıkların-
dan dolayı kirpiklerinin gölgesi yanağına düşüyordu. Gözle-
rini yavaşça aralayarak açtı ve yine aynı hızla başını masadan 
kaldırdı. Nerede olduğunu veya ne yaptığını anlayamıyor, 
yalnızca üzerinde pek çok diplomanın asılı olduğu duvara 
bakarak gözlerini kırpıştırıyordu. Dün gece yine masa ba-
şında uyuyakalmış olmalıydı ki bu durum son zamanlarda 
başına oldukça sık gelmeye başlamıştı. Saatine bakmak için 
kolunu kaldırdığında hem geç kaldığını hem de gömleğinin 
manşetine bulaşmış olan mavi mürekkebi fark etti. İşte, gün 
onun için saate baktığı o anda başlamıştı ve o kol 
saatini kolundan çıkardığı anda bitecekti. Ace-
leyle önündeki evrakları bir araya topladı ve 
zımbasını masanın bir ucundan alıp kâğıt-
ları zımbaladı. Zımbayı, gece uyuyakal-
mamak için kendine hazırladığı 
fakat içemeden uyuyakaldı-
ğı soğumuş kahvenin 
yanına bıraktı. Belki 
de o kahveyi içebil-
se uyumaz, böyle-
likle işlerini halle-
debilirdi fakat bu 
durum artık keş-
keleriyle düzelme-
yecekti. Belki binbir 
bahane uydurup bu 
hatasını da diğerlerinin 
arasına sıkıştırabilirdi. Öy-
le ya da böyle bu evrakları illa ki bitirip teslim et-
mesi gerekecekti. Daha fazla gecikmemek için kâğıtları 
çantasına tıktı. Fakat üzerindeki, ütüsü çoktan bozulmuş ve 
manşetine mürekkep bulaşmış gömleğine bir çare bulma-
lıydı çünkü diğer gömleğine de ayık kalabilmek için içtiği 
kahveyi dökmüştü. Islak mendille halletmeyi deneyebilirdi. 
Çekmecesini açtı ve ıslak mendil yerine onu bekleyen bir 
tomar daha kâğıt buldu. Bunlar da nereden çıktı demeye 
kalmadan değerlendirmeye alması gereken fakat öz geçmiş-
lerini kaybettiği için görüşmeyi ertelediği gençlerin belgele-
rinin bunlar olduğunu hatırladı. Bu kağıtları da çantasına 
koyduktan sonra nihayet masasının başından kalkabilmişti. 
Gömleğindeki lekeyi gizleyebilmek için geçenlerde bir ke-

nara fırlattığı kazağı bulup üzerine geçirdikten sonra ondan 
beklenmeyen bir hızla; yaklaşık beş dakika içinde yüzünü 
yıkayıp, dişlerini fırçalayıp, kendisine kahve hazırladı ve 
hazırladığı kahveyi termosuna doldurdu. Tam buzdolabına 
yönelmişken, kızının yaptığı ve eşinin bir magnet ile buz-
dolabına tutturduğu resme gözü takıldı. Çöp adam olarak 
çizilmiş bir anne, bir baba ve bir kız çocuğu... Tıpkı gözü 
gibi aklı da takıldı bu resme. En son ne zaman eşi ve kızıyla 
birlikte vakit geçirmişti kendisi bile hatırlamıyordu. Kızının 

iki hafta önceki doğum günü kutlamasına bile isteye 
gitmemişti. Küçük kız en azından babasından bir 

hediye beklemişti ama o hediye almayı da ak-
sattığından kızına sadece sarılmış ve kuru 
sözcüklerle doğum gününü kutlamıştı. Bir 

daha da bu konu aklına dahi gelme-
mişti. Aynı doğum günü bahsi 

gibi mutlu aile resmini de 
kapatıp zihninin arka 
planlarına koyduktan 
sonra evden çıkmaya 
hazırdı. En azından 
kısa bir süreliğine öy-
le olduğunu düşündü 
çünkü şimdi de ara-

basının anahtarlarını 
bulamıyordu. Anahtarlı-

ğa, portmantoya, ceplerine 
tekrar tekrar baktı ama yoktu. 

Gerginlikle ellerini saçlarının ara-
sından geçirdi. İleri geri adımlarken ayağını evrak 

çantasına çarptı ve bir ses duydu. Anahtarları! Gelen ses 
anahtarlarının sesiydi. Çantasından anahtarları alıp evden 
çıktığı gibi arabasına koştu. Emniyet kemerini takarken 
müdüründen yiyeceği azarı düşünüyor, sunacağı bahaneleri 
hazırlıyor ama mutfak masasında unuttuğu kahve termosu 
ve kapının yanında kalan çantası aklına bile gelmiyordu. 
Aynı kahve termosu ve evrak çantası gibi; gündelik hayatı-
nın koşuşturmacası arasında, üniversitede geçirdiği yılları, 
duvarında asılı olan sosyoloji diplomaları ve kendi elleriyle 
kurduğu ailesi de onun zihninde en ufak bir yer bile kapla-
mıyordu.

Duvarda Sosyoloj i
HİKÂYE

Zeynep Şule KILIÇARSLAN
11-C
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FETHİ 
GEMUHLUOĞLU
(01.01.1920 – 05.10.1977)

“Bir tohum gerek, diyoruz. İnsanın içine düşmeli. Orada yeşermeli. Orada göğermeli. 
Orada başak tutmalı. Harmanı hasadı insanın içinde olmalı. İnsanın içinde savrulup, 
içinde ambarlanmalı... İnsan ona değirmen kesilmeli. Bu değirmen bizde çağıldamalı... 
Bu tohum bir nazardan gelmeli. Mübarek ve muazzez bir kişiden. Er bir kişiden. Bu 
merhaba bir dosttan gelmeli. Mübarek bir dosttan. Dost bir kişiden... Bu merhaba sımsıcak 
olmalı, sımsıcak. Doğru olmalı eğriye, gelişigüzele karşı. Alabildiğine geniş olmalı, uçsuz 
bucaksız; kahredici ve bunaltıcı dar’a karşı. Bu merhaba, bir tohum olmalı. Vefasızlıklara, 
avareliklere, günü birliklere, iğretilere, ihtiraslara karşı. Bu merhaba yeşermeli, göğermeli; 
ihmallere, ilgisizliklere, yalnızlıklara karşı. Başak tutmalı; hiçliklere, kayıplara, 
karanlıklara karşı”

“Dost ol kişidir ki, Yâr-ı Gâr’dır. Kucağında, mübarek bir emanet vardır. Bütün delikleri 
elbisesinden muhtelif parçalarla tıkar, son deliğe tabanını dayamıştır. Kucağındaki 
mübarek emanet, uyumayan uyanıklık içinde uyur görünmektedir. Oradan Ebu Bekr’i 
yılan sokar. Dost son deliğe tabanını, taban gibi görünen gönlünü uzatandır, gönlü ile orayı 
tıkayandır.”

RAHMETLE ANIYORUZ

ANMA
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OKULDAN HABERLER 

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI: 
FAALİYETLERİMİZ/BAŞARILARIMIZ
Sosyal Etkinlikler okulumuzun en güçlü yönlerinden birini oluşturuyor. 
Öğrencilerimizin sadece dersliklerde değil farklı sosyal etkinlilerde biz-
zat planlayarak ve katılarak gerçekleştirdikleri çalışmaların eğitimin asli 
hüviyetine hizmet ettiğini düşünüyoruz. Bir insanın hayatında unutma-
dığı hatıraları ekseriyetle bizzat içinde bulunduğu bu tür çalışmalardır. 
İnanıyoruz ki tiyatro, yarışma, sunuculuk, performans, proje çalışması 
ve her türlü sosyal faaliyet öğrencilerimiz için unutulmaz anılar olarak 
iz bırakacaktır. Okulumuzun kuruluşundan bu yana devam eden sosyal 

faaliyetlerimizde bu yıl da birbirinden renkli programlar gerçekleştirildi. 
Burada yapılan tüm faaliyetleri anlatmamız mümkün değil fakat bazı 
öne çıkan çalışmaları sizlerle paylaşmak istiyoruz.

MEVLİD KANDİLİ PROGRAMIMIZ YOĞUN 
KATILIMLA GERÇEKLEŞTİ
Okulumuz öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan Mevlid-i Nebi 
Programı, 8 Kasım Cuma akşamı Merinos AKKM Osmangazi salonun-
da gerçekleştirildi. Programa yoğun ilgi gösteren Bursalılar 2500 kişilik 
salonda yer bulmakta zorlandılar. Peygamberimizin(sav) dünyayı teşrif-
leri dolayısıyla düzenlenen programa binlerce vatandaşımızın yanı sıra 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş, EBS 1 Nolu Şube 
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Başkanı Ramazan Acar, siyasiler, STK temsilcileri, okul mü-
dürleri ve öğrenciler katıldı. Programın açılış konuşmasını 
yapan Okul Müdürü Yunus Emre Altuntaş şunları söyledi: 
“Anadolu coğrafyasının her bir karışı Peygamber sevgisinin 
nişaneleriyle doludur. Tuğrul Beyden, Sultan Alparslan’a; 
Osmangazi’den Fatih Sultan Mehmet’e; Yavuz Sultan Se-
lim’den Sultan Abdulhamid’e kadar tüm tarihimiz ‘O’nun 
kutlu sancağını yani İlayı Kelimetullah’ı yüceltmek’ üzerine 
kurulmuştur. Çanakkale’de, Filistin’de, Galiçya’da, Kafkas-
larda, Yemen’de, İstiklal Harbi’nde canları bahasına çarpı-
şan erlerimize peygamberimizin ismine hürmeten ‘Mehmet-
çik’; ordumuza da ‘Peygamber ocağı’ denilmesinin sebebi de 
bundandır. Kısacası Hz.Muhammed(sav), Allah’ın bizlere 
merhametinin bir nişanesi olarak gönderilmiştir. Allah’ın 
ayetlerini yaşayarak öğretmek, Yüce yaratıcımızın emirleri-
ni vaaz ve tebliğ etmek Allah’ın bizlere duyduğu merhame-
tini kalplere nakşetmek üzere gönderilmiştir. İmam Hatip 

Okulları ülkemizde Kur’an ve Sünnetin anlaşılması, hayata 
geçirilmesi ve bir şuur halinde kalplere yerleşmesi için vardır. 
Her bir İmam Hatip öğrencisi Kur’an-Kerim’i okumak ve 
anlamak; Peygamber Efendimizin(sav) sünnetini hayatına 
tatbik etmek için gayret gösterir. Bizler için Kuran ve sün-
net adeta etle kemik gibi varlığımızın temel taşıdır. İşte bu 
sebeple Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak 
eğitim ve öğretim faaliyetlerimizde Peygamberimizin izin-
den yürüyen ve Kuran’ı kendisine rehber edinmiş nesiller ye-
tiştirmek için çalışıyoruz. Bugün buradaki programımız da 
eğitim-öğretim faaliyetlerimizin bir parçasını teşkil ediyor.” 
Programda daha sonra öğrencilerimiz tarafından Kur’an-ı 
Kerim tilaveti, sinevizyon gösterileri, tiyatro, salâvat-ı şerif 
korosu, oratoryo, nat-ı şerif sunumları gerçekleştirildi. İz-
leyenlerin duygusal anlar yaşadığı program yapılan dua ile 
tamamlandı. Bu muhteşem gecede emeği bulunan Hocala-
rımıza, öğrencilerimize ve yoğun ilgi gösteren velilerimize 
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ve okul müdürlerimize en içten şükranlarımızı 
sunuyoruz.

GELENEKSEL AŞURE 
İKRAMIMIZ BÜYÜK İLGİ 
GÖRDÜ
Her yıl olduğu gibi bu yıl da okulumuzda ha-
yırsever velilerimizin destekleriyle 2000 kişilik 
aşure ikramı gerçekleştirildi. Yöneticilerimiz, 
öğretmenlerimiz, çalışanlarımız, öğrencileri-
miz, velilerimiz ve misafirlerimizin katıldığı 
etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.

ÖĞRENCİLERİMİZ 
TEKNOFESTE KATILDI
Dünyanın en büyük uzay ve havacılık festivali 
olan TEKNOFEST’i öğrencilerimizle birlikte 
ziyaret ettik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın da katıldığı cumartesi günü, öğren-
cilerimiz kurulan çadırları ziyaret etti, etkinlik-
lere katıldı ve havacılık sanayimizin yeni ürün-
lerini yerinde inceledi. Festivalde Solo Türk ve 
Türk Yıldızları ekibi de havacılık gösterileri 
sergiledi. Festivalde TAI(Türk Uzay ve Havacı-
lık Sanayii), ASELSAN, ROKETSAN, TÜBİ-
TAK, THY, BAYKAR, Türk Hava Kuvvetleri, 
HAVELSAN gibi pekçok kurum tarafından 
üretilen havacılık ürünleri sergileniyor. Ayrıca 
aralarında öğrencilerimizin/mezunlarımızın 
da bulunduğu 10.000 yarışmacı tarafından ge-
liştirilen roket sistemleri ve insansız araçlar da 
yarışmalarda kıyasıya yarıştı. Öğrencilerimizin 
oluşturduğu roket tasarımı içerikli standımız 
büyük ilgi gördü. 

15 TEMMUZ ANMA/KUTLAMA 
ETKİNLİKLERİMİZ
15 Temmuz Demokrasi Bayramı etkinlikleri çerçevesinde hafta boyunca 
okulumuzda pek çok program düzenlendi. Tüm sınıf ve okul panola-
rımız hafta ile ilgili görsellerle donatıldı. Tüm öğrencilerimize gruplar 
halinde 15 Temmuz gecesi yaşananları anlatan video gösterimleri yapıldı. 
15 Temmuz Gazisi Abdurrahman Kafkas öğrencilere o gece yaşananları 
ve darbe girişimi sırasında yaralanmasının ardından geçen süreci anlat-
tı. Hocalarımız ve öğrencilerimiz o geceye dair konuşmalar yaptı, şiirler 
okudu. Ömer Halisdemir’i anlatan belgeseller gösterildi. Hem öğrencile-
rimiz hem öğretmenlerimiz duygulu anlar yaşadılar. 15 Temmuz gecesi 
canlarını veren şehitlerimizi ve yaralanan gazilerimizi rahmet ve minnet-
le anıyoruz. Programlarda emeği geçen kutlama komisyonu üyesi hocala-
rımıza, öğrencilerimize, misafirlerimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkür 
ediyoruz. Allah bir daha bu Millete 15 Temmuz yaşatmasın. İmam Hatip 
nesli olarak her an göreve hazır şekilde nöbetteyiz.

BURSA TARİHİ MEKÂNLAR GEZİMİZ
Okulumuz Sosyal Bilgiler zümresinin düzenlediği etkinlik kapsamında 
ortaokul öğrencilerimizle Bursa’nın tarihi kültürel mekânlarını ziyaret 
ettik. Ziyaretlerde zümre tarafından görevlendirilen öğrencilerimiz tanı-
tımları gerçekleştirdi. Osmangazi-Orhangazi Türbeleri, Muradiye Tür-
besi, Hüdavendigar türbesi ve daha pekçok mekânı gezen öğrencilerimiz 
hem atalarını tanıdı hem de huzurlarında fatiha okudular. Öğrencileri-
miz Suriye’de savaşan Mehmetçilerimiz için de fetih suresi okuyarak dua 
ettiler.
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CAMİ BULUŞMALARIMIZ DEVAM 
EDİYOR
Mesleki tatbikat çalışmaları çerçevesinde okulumuz meslek 
dersleri zümresinin organizasyonuyla öğrencilerimiz, velile-
rimiz ve hocalarımızın katılımıyla her hafta bir camide bu-
luşuyoruz. Yatsı namazında buluşan öğrencilerimiz namaz 
kıldırıyor, ilahiler okuyor, Kur’an tilavet ediyor. Hocalarımız 
ise namaz öncesinde vaaz veriyor. Çalışmalarda emeği geçen 
değerli hocalarımıza ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz.

HAFIZLARIMIZ İCAZETİNİ ALDI
Aralarında okulumuz öğrencilerinin de bulunduğu 280 ha-
fız törenle icazetlerini aldı. Merinos AKKM Osmangazi sa-
lonunda yapılan Minik Hafızlarımızın İcazet Merasiminde 
Sayın Valimiz, Din Öğretimi Genel Müdürümüz, Büyükşe-
hir Belediye başkanımız, Milletvekillerimiz, İl Milli Eğitim 
Müdürümüz, İl Müftümüz ve tüm İl/ilçe Müdürleri ile bin-
lerce veli hazır bulundu. Devlet erkânının tam kadro törende 
hazır bulunması velilerimizi çok mutlu etti. Emeği geçen İl 
Müftülüğümüze ve Hocalarımıza teşekkür ediyoruz. 

NEVŞEHİR’DE NİZAM KARASU 
AİHL RÜZGÂRI ESTİ
Bakanlığımızın özgün projelerinden olan “Anadolu Mekte-
bi” çalışmalarına katılan öğrencilerimiz Nevşehir’de yapılan 
“Necip Fazıl” konulu sempozyumlara katılarak bildirileri-
ni sundular. Danışman Hocamız Sedat Akar koordinatör-
lüğünde bir yıldır çalışmalarını sürdüren öğrencilerimiz, 
edindikleri tecrübelerini sempozyum bildirisi haline getire-
rek Nevşehir’deki öğretmenler, Fen Lisesi ve Anadolu lise-
si öğrencileriyle paylaştılar. Sempozyumlarda sunumlarını 
gerçekleştiren öğrencilerimiz MERYEM HANDE EMİR, 
DİLARA TAÇ, ZEYNEP AĞCA, CAFER KORKMAZ’ı 
tebrik ediyoruz.

DENİZ FENERİ “İYİLİK OKULU” 
PROJEMİZ BAŞLADI
Deniz Feneri Yardım Derneği ve Bakanlığımız tarafından 
ortaklaşa planlanan “İyilik Okulu” projesinin tanıtımı yapıl-
dı. Deniz Feneri yetkilileri tarafından yapılan tanıtımlar çer-
çevesinde öğrencilerimizin yardımlaşma bilincini geliştiril-
mesi ve dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi insanlara 

yardım sağlanması amaçlanıyor. Projede emeği geçen dernek yetkilerine 
ve gönüllü öğrencilerimize teşekkür ediyoruz.

15 TEMMUZ RESİM SERGİMİZİN AÇILIŞI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Okulumuz Görsel Sanatlar Öğretmeni Tuba Paksoy’un öncülüğünde dü-
zenlenen ve yüzlerce resmin yer aldığı “15 Temmuz Kahramanlık Desta-
nı” konulu resim sergimizin açılışı gerçekleşti. Her biri öğrencilerimizin 
el emeği göz nuru çalışmalardan oluşan sergide karakalem, desen işleme, 
sulu boya, tuval, modern ve parça birleştirme teknikleriyle yapılan re-
simler yer aldı. Sergide emeği geçen değerli hocamıza ve öğrencilerimize 
teşekkür ediyoruz.

NAMAZLA DİRİLİŞ 
SEMİNERLERİMİZ BÜYÜK 
İLGİ GÖRDÜ
Okulumuz “Önce Namaz” komisyonu tarafın-
dan organize edilen Namazla Diriliş seminerle-
rinde iki gün boyunca dört ayrı oturumda yazar 
Ahmet Bulut hocamızı ağırladık. Seminerler 
çerçevesinde öğrencilerimiz Namazla Diriliş ki-
tabını okudu ve yapılan seminerleri dinleyerek 
söyleşiye katıldı. Yaklaşık 1100 öğrencimizin 
katıldığı seminerlerde öğrencilerimiz tarafın-
dan hazırlanan Kur’an tilaveti, canlandırma 
ve video sunumları da gerçekleşti. Büyük ilgi 
gören seminerlerimizin sonunda öğrencilerimiz 
Ahmet Bulut Hocamıza kitaplarını imzalat-
tılar. Değerli yazarımıza ve programda emeği 
geçen tüm hocalarımıza şükranlarımızı sunu-
yoruz.
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BİRİNCİLİK OKULUMUZUN
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Genç Sada” 
Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Bursa İl Finali Eğitim Vadi-
si Oğuz Kağan Köksal salonunda gerçekleştirildi. Yarışmada okulumuz 
öğrencisi EMİRHAN KARADAĞ BURSA İL BİRİNCİSİ olmuştur. 
Değerli öğrencimizi, ailesini, emeği geçen hocalarımızı ve yarışmayı or-
ganize eden Aliya İzzetbegoviç İHO yöneticilerini tebrik ediyoruz.

KIZLARDA DA BİRİNCİLİK OKULUMUZUN
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen kız öğrenciler 
“Genç Nida” Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma yarışmaları il finallerinde 
öğrencimiz Büşra Ediz BURSA İL BİRİNCİSİ olmuştur. Öğrencimizi, 
ailesini ve emek veren hocalarımızı tebrik ediyor başarılarının devamını 
diliyoruz. Organizasyona ev sahipliği yapan Demirtaş İ Hakkı Bursevi 
Kız İHL yönetimine teşekkür ediyoruz.

ŞAİR/YAZAR BESTAMİ YAZGAN’I 
AĞIRLADIK
Okul&Yazar Buluşmalarımızda bu ay ülkemizin en çok okunan çocuk 
yazarlarından Bestami Yazgan’ı ağırladık. Öğrencilerimizin yoğun ilgi 
gösterdiği programda Bestami Yazgan en çok sevilen şiirlerini okudu ve 
öğrencilerimizle hasbihal etti. Kendisinin de İmam Hatip mezunu oldu-
ğunu vurgulayan yazarımız öğrencilik hayatını, kitap sevgisini ve yazma 
macerasını paylaştı. Programda öğrencilerimizin sorularını da cevaplayan 
Yazgan, öğrencilerimizin kendi yazdıkları şiirleri de dinledi. Programa 
Önder Genel Başkan Yard. Tayfur Esen, Şair/Yazar Hayrullah Eraslan da 
katıldı. Program sonunda öğrencilerimize kitaplarını imzalayan Yazgan 
fotoğraf çekinmek isteyen öğrencilerimizle tek tek ilgilendi. Değerli yaza-
rımıza ve misafirlerimize okulumuza kattıkları değerden ötürü teşekkür 
ediyoruz.

TÜGVA RESİM YARIŞMASINDA 
ÖĞRENCİLERİMİZDEN BÜYÜK BAŞARI
TÜGVA tarafından düzenlenen “Çizimlerle 40 Hadis” yarışmasında ya-
rışmaya katılan 800 resim arasından öğrencilerimiz Yunus Emre Koca-
bıyık dördüncü, Nefise Rana Oruç ise beşinci oldu. Ödül törenine TÜ-
GVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu, BKM Kitap sorumlusu Kutbettin 
Bilgölbalı ve yüzlerce misafir katıldı. Yarışmada dereceye giren öğrenci-
lerimizi, danışman öğretmenleri Tuba Paksoy Hocamızı ve velilerimizi 
kutluyoruz.

ULUCAMİ BULUŞMALARIMIZ BAŞLADI
Uzun süredir devam eden mahalle camii buluşmalarımızın ardından 
Aralık ayından itibaren her ay Ulu Camiinde de sabah namazlarında 
buluşacağız. Bu ayın ilk buluşması Aralık ayının ilk pazar sabah nama-
zında gerçekleşti. Ulu Camiinde gerçekleşen sabah namazı buluşmasına 
yüzlerce veli ve öğrencimiz katıldı. Namaz sonrasında katılan öğrencilere 
“ÖNCE NAMAZ” rozetleri hediye edildi. Devamında ise Meslek ders-
leri hocamız M.Nuri Yazıcı tarafından namazın önemi konulu kısa bir 
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sohbet gerçekleştirildi. Programa iştirak eden 
velilerimize, öğrencilerimize ve emeği geçen 
hocalarımıza teşekkür ediyoruz.

YAZAR H.SALİH ZENGİN’İ 
AĞIRLADIK
Günümüz çocuk edebiyatının önemli isimle-
rinden H.Salih Zengin’i okulumuzda ağırla-
dık. Yayımlanmış kırkı aşkın kitabı bulunan 
yazarımız ile yapılan söyleşi oldukça coşkulu 
geçti. Öğrencilerimize kitap okumanın insanda 
farklılık oluşturan temel alışkanlık olduğunu 
vurgulayan yazarımız şunları söyledi; “Kitap 
okumak boş zaman işi değildir. Boş zamanla-
rınızda bilgisayara bakın, oyun oynayın ama 
kitap okumak için özel bir vakit ayırın. Çünkü 
kitap okumak boş zaman işi değildir. Şimdiden 
kitap okumaya alışırsanız üniversiteden mezun 
olduğunuzda diğer insanlardan en büyük far-
kınız okuduklarınız sayesinde gerçekleşecektir. 
Yapılan araştırmalara göre ülkemizde her on 
bin kişiden ancak sekiz kişi kitap okuyor. Bu 
düşük rakamı yükseltmemiz lazım. Sizler kitabı 
hayatınızın başköşesine taşımanız ve onunla ar-
kadaş olmanız lazım.” Programda öğrencilerin 
de sorularını cevaplayan H.Salih Zengin, yazar 
olmayı niçin tercih ettiğini renkli bir hikâye ile 
anlattı. Öğrencilerimize oyunlarla farkındalık 
da oluşturan yazarımızın programı yoğun ilgi 
sebebiyle yaklaşık 2 saat sürdü. Program sonun-
da yazarımıza okul adına hediye takdim edildi. 
Tüm öğrencilerimizin kitaplarını da imzalayan 
yazarımız öğrencilerimizle fotoğraf çekindi. 
Muhterem yazarımıza ve programda emeği ge-
çen hocalarımıza teşekkür ediyoruz.
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ŞAİR-YAZAR HÜSEYİN AKIN’I 
AĞIRLADIK
Okul & Yazar Buluşmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. 
Bu dönem yapılan etkinliğimizde yazar-şair Hüseyin Akın’ı 
ağırladık. Programın sunumunu ise yine yazar ve eğitimci 
Orhan Gazi Gökçe gerçekleştirdi. Lise öğrencilerimizin ve 
7edi Güzel Adam Topluluğu üyelerinin yoğun katılımıy-
la gerçekleşen söyleşi yaklaşık 2 saat sürdü. Hüseyin Akın 
söyleşide kendini yetiştirmenin yollarını, kitap okumanın 
hayati önemini kendi hayatından örnekler vererek anlattı. 
Programdan bazı notlar:
-Not başarısı her şey değildir, önemli olan kendine güven-
mek ve başarıyı dikkat ve rikkat ile kazanmaktır. 
-Lisede nice notu düşük gencimiz şimdilerde Türkiye’nin en 
başarılı insanlarıdır. İsmet Özel bunlardan sadece biridir.
-İnsandaki yeteneği keşfetmek. İşte eğitim budur.
-Öykü yazın, şiir yazın, deneme yazın... İnanıyorum ki içi-
nizde pek çok yetenekli yazar var.
-Ömrüm hep kitaplarla geçti. 
-Kendini yetiştiren insanın başarı peşinden gelir. İstemese 
bile gelir. 

-Sizler kalıplara hapsetmeyin kendinizi. Necip Fazıl da oku-
yun, Nazım da okuyun. Çünkü gerçek İmam Hatiplinin 
farkı budur. 
-Küçükken evimizde kütüphane yoktu. Evde sadece 3 kitap 
vardı. Yunus Emre Divanı, Niyazı Mısri Divanı ve Eşrefoğlu 
Rumi’nin kitabı. Bu üç kitabı döne dolaşa okurdum.
-Sosyal medya veya televizyon sizi kitaptan alıkoymamalı. 
Her şeyi kararında yapmak lazım.
-İnsanları sevin. Ön yargılı olmayın. Bir pergel gibi bir aya-
ğınız sağlam bassın, diğer ayağınızla dünyayı dolaşın.
Hüseyin Akın programda soruları cevaplayan ve sahnede 
kendi şiirlerini okuyan öğrencilerimize de kendi kitapla-
rından hediye etti. Söyleşinin sonunda öğrencilerimiz de 
yazarımıza sorular yöneltti. Program sonrasında yazarımız 
kitaplarını imzaladı. Öğrencilerimizle yapılan programın ar-
dından okulumuz öğretmenleriyle de sohbet eden Hüseyin 
Akın, eğitime dair düşüncelerini paylaştı ve öğretmenlerimi-
ze “Bana Öğretmenini Söyle” isimli kitabını imzaladı. Prog-
ramda emeği geçen 7edi Güzel Adam Topluluğu üyelerine, 
Mustafa Öztürk Hocamıza ve çok değerli misafirlerimize 
teşekkür ediyoruz.
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AKLIMIZI NASIL DOĞRU 
KULLANABİLİRİZ?/
KONFERANS
Okul&Yazar Buluşmalarımızda bu ay Dr.Fevzi 
Akgün’ü ağırladık. Öğrencilerimizle “Aklımızı 
Doğru Kullanmak ve Sağlığımızı Korumak” 
başlıklı bir söyleşi gerçekleştiren Akgün, konuş-
masının sonunda öğrencilerimizin de sorularını 
cevapladı. Uzun yıllar emniyet teşkilatında üs-
tün başarıyla hizmet veren Akgün, 60 yıllık tec-
rübesini bizlerle paylaştı. Programda Cumhur-
başkanlığı İHK Üyesi Mehmet Altuntaş da kısa 
bir konuşma yaptı ve söyleşinin moderatörlüğü-
nü gerçekleştirdi. Altuntaş yaptığı konuşmada 
kendisinin de bir İHL mezunu olduğunu, İHL 
mezunlarının her zaman en iyi noktalarda mil-
lete hizmet etmenin idealini yaşatması gerekti-
ğini vurguladı. Bu manada eşit ağırlık öğren-
cilerinin mutlaka Hukuk bölümlerine girmesi 
gerektiğini ve bunun yanı sıra mühendislik ve 
yazılım alanlarının da geleceğin önemli meslek-
lerinden olduğunu belirtti.
Dr. Fevzi Akgün’den Aklı geliştirmenin ve ko-
rumanın yolları, yani olmazsa olmazları:
1-Doğru ve derin nefes, yani burundan derin 
nefes alıp ağızdan vermek. Çünkü insanların 
pekçoğu nefesini kalp hizasına kadar çeker. Oy-
sa nefeslerimizi en derinden ciğerden çekmemiz 
gerekir.
2-Verimli ve yeterli uyku almak yani 23:00 ile 
05:00 arası uyumak, yani vücudu bakıma al-
mak, gece geç yatan sabah geç kalkan kişi zinde 
kalamaz.
3-Huzurlu, inançlı ve stresten uzak yaşamak, 
(Stres beyni kitler)
4-Glikoz/şeker almak, yani bir avuç çekirdekli 
siyah üzüm yemek. Yapay glikozlardan(çikola-
ta-gofret ve her tür atıştırmalık) uzak durmak. 
Vücudun glikoz/şeker ihtiyacı tabii meyveler-
den karşılanmalıdır.
Ayrıca yukarıdaki 4 maddenin geçerli olabilme-
si için:
1-Çinko=çiğ kabak, ay çekirdeği ve fındık ye-
mek, (hangisi varsa bir avuç)
2-Bir porsiyon az pişmiş keçi veya kuzu ciğeri 
yemek, (Haftada üç kez),
3-Çinko alındığında aynı anda tahıl yenmeye-
cek ve karaciğer yani demir ile de Süt ürünleri 
yenmeyecek. İki saat sonra yenebilir).
-Dengeli beslenerek her türlü gıdadan kararın-
ca/az yemek gerekir.
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-Güne aç karnına yenecek meyve ile başlanmalıdır. Daha 
sonra kahvaltı yerine kuru yemiş ve kuru üzüm karışımı ter-
cih edilmelidir.
-Günde en az 5 km yürüyüş yapmak vücudu zinde tutar.
-Dinç vücut ve zihnin sağlam çalışması için gıda rejimi çok 
önemlidir.
-Yabancı dil öğrenimi kulak ile daha kolay sağlanır. Bu se-
beple yabancı dil öğrenmek isteyen öğrenciler yabancı dilde 
yayınlanan bol miktarda belgesel veya film izleyerek kulak 
aşinalığını geliştirmelidir.
-Beynin gıdası oksijendir. Bunun için de akciğerlerimize iyi 
bakmalıyız. Sigara, alkol, kafein içeren ürünler, gazlı ürün-
ler, glikoz içerikli ürünler ve her tür atıştırmalıktan uzak 
durulmalıdır.
-Beynin en alıcı olduğu zaman dilimi seher vakti ve sabahla-

rıdır. Bu sebeple ders çalışmalarınızı bu saatlerde daha etkili 
yapabilirsiniz.
-Planlı ve programlı çalışmak esastır.
-Prensipleriniz hayatınızı belirler.
-Günde tek sağlam öğün yemek vücuda yeterlidir. Bu sağ-
lam öğünün vaktini siz belirleyebilirsiniz.
-Yemekten hemen sonra yatılmamalıdır. En az 2 saat geç-
melidir.
-İsraf insanlığın en büyük hastalığıdır. Yiyeceğimiz kadarını 
tüketmeliyiz. Sadece karnı ve beyni doyurmak değil ruhu da 
doyurmak elzemdir.
-Önemli olan ne kadar yaşadığın, hangi ünvana sahip ol-
duğun değil, bu millet için ne yaptığındır. Kendinize her 
zaman bunu sorun.
-İnanç ve ibadet ruhun en büyük ilacıdır.

ÖĞRENCİLERİMİZDEN 
MEHMETÇİĞE BİN SELAM
Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi 
öğrencileri olarak “Barış Pınarı” harekâtına ka-
tılan Mehmetçiğimize asker selamı ile desteği-
mizi gönderdik. Yapılan törende okuduğumuz 
binlerce Fetih suresinin ve hatimlerin duası ya-
pıldı. “Söz konusu Vatansa, gerisi teferruattır” 
diyerek 1700 öğrencimizle,120 öğretmenimiz-
le her zaman her yerde ülkemizin güvenliği ve 
milletimizin huzuru için seve seve can vermeye 
hazır ÂSIMLAR olarak nöbette bekliyoruz.

ŞAİR/YAZAR MUSTAFA 
UÇURUM’U AĞIRLADIK
Okul&Yazar Buluşmalarımızda bu ay şair yazar 
Mustafa Uçurum misafirimiz oldu. Programın 
moderatörlüğünü ise Yazar Ali Bal yaptı. 2018 
yılının en iyi deneme ödülü sahibi olan Uçu-
rum, öğrencilerimize okuma macerasını, kitap-
larla başlayan dostluğunun verimlerini anlattı. 
Henüz küçük yaşlarda kitap okumayı severek 
başlayan macerasında yine küçük yaşlardaki 
yazma denemeleri de eşlik etmiş. “İyi bir yazar 
olmanın yolu iyi bir okur olmaktan geçer” di-
yen Uçurum başından geçen bazı hatıraları da 
öğrencilerimizle paylaştı. Yazar Ali Bal da To-
kat’ta Mustafa Uçurum ile olan dostluklarını, 
kitabın nasıl bir insanın dünyasını değiştire-
bileceğini anlattı. Programda öğrencilerimizin 
de sorularını cevaplayan yazarlarımız öğrenci-
lerimize kitaplarını imzaladı. Günün hatırası-
na hediye takdimini okulumuz öğretmenleri 
gerçekleştirdi. Oldukça keyifli geçen progra-
mımıza Tokat’tan katılan değerli yazarlarımıza 
ve organizasyonda emeği geçen paydaşlarımıza 
teşekkür ediyoruz.
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BU YIL GERÇEKLEŞTİRİLEN BAZI 
ETKİNLİKLERİMİZ

- Kahvaltılı Kaynaşma Programı
 (9. Sınıflar)
- Uyum Haftası Etkinlikleri
- Hezarfen Teknoloji Seminerleri
- Dr.Umut Yıldız Nasa Semineri
- Bursa Kent Müzesi Ziyaretleri
- İstanbul Kültür ve Tarih Gezisi
- Spor Şenlikleri
- Hayati İnanç Konferansı
- Prof. Dr. Faruk Soydugan Bilim 
Söyleşisi
- Anadolu Mektebi Çalışmaları
- 7edi Güzel Adam Buluşmaları
(Her Hafta)
- NK Okul ve Sinema Atölyesi 
Çalışmaları
  (Her Hafta)
- Prof.Dr. Tülin Gündüz Tübitak 
Söleşileri
- Başkana Soruyoruz/Öğrenci 
Buluşması
  (Alinur Aktaş)
- Trafik Güvenliği Simülasyonlu Eğitim 
  Haftası
- İstiklal Marşı Yarışmaları
- Mehmed Akif Anma Etkinlikleri
- 28 Şubat Farkındalık Etkinlikleri
- Kudüs Günü Etkinlikleri
- “Haydi Namaza” Etkinlikleri
- Asım’ın Nesli Gençlik Buluşması
- Doğu Türkistan Farkındalık Seminer-
leri
- Üniversite Tanıtım Günleri
- Model Uçak Seminerleri
- AFAD Afet Eğitim Merkezi Seminerleri
- Çanakkale Haftası Etkinlikleri
- İl Eğitim Tarihi Müzesi Ziyaretleri
- Mevlana Haftası Etkinlikleri
- Ağaç Dikimi Kampanyası
- Kardeş Okul Çalışmaları
- Yardım Kampanyaları(Mehmetçik 
Vakfı)
- Uzaktan Eğitim Süreci Çalışmaları
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� Hilal-Şevval Konakoğlu-Türkiye Değer Ödülleri Kısa Film Türkiye Birinciliği

� Zeynep Kurtuluş- Softbol Türkiye Şampiyonu

� Zeynep Kaya-Judo Türkiye İkinciliği

� Din Öğretimi Gen. Müdürlüğü Kts(Kalite Takip Sistemi) Bursa İl İkincisi Okul

� Azra Araz-23 Nisan Konulu Şiir Yarışması Türkiye Üçüncülüğü

� Beyaz Bayrak Alan Okul (3. Kez) /Sağlık Bakanlığı-Milli Eğitim Bakanlığı

� Beslenme Dostu Okul Ödülü/ Sağlık Bakanlığı-Milli Eğitim Bakanlığı-Tarım Bakanlığı

� Emirhan Karadağ- Erkekler Kur’an-I Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Bursa İl Birinciliği

� Büşra Ediz- Kızlar Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Bursa İl Birinciliği

� Yusuf İna- Meb Deneme Sınavı  Bursa İl Birinciliği

� Elif Zişan Eyetem-Kickboks Bursa İl Birinciliği

� Emir Çoban-Erkekler Kuran’ı Kerim’i Güzel Okuma Bursa İl İkinciliği

� Muhammed Musab Aliş-Kulüpler Arası Tekvando Müsabakaları Bursa Birinciliği

� Sudenur Sakarya - Kick Boks Kulüpler Arası Bursa İl Birinciliği

� Ebrar Altınkök- Karate Bursa İl Üçüncülüğü

� İsmail Balat-Bursa İmam Hatip Liseleri Arası Güreş Müsabakaları Bursa İl İkinciliği

� Halil Dikmen-Kulüpler Arası Tekvando Müsabakaları Bursa İl İkinciliği

� Hayrunnisa Özoğlu - Kick Boks Kulüpler Arası Bursa İl İkinciliği

� Hikmet Enes Özoğlu- Kick Boks Kulüpler Arası Bursa İl İkinciliği

* Listede sadece ilk 3’e giren öğrencilerimiz yer almaktadır. 
Bu derecelerin dışında ilk 10’a giren pek çok öğrencimiz bulunmaktadır.

YILIN
BAŞARILARI
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A. CAHİT 
ZARİFOĞLU

(1 Temmuz 1940 - 7 Haziran 1987)
Seçkin bir kimse değilim

İsmimin baş harfleri acz tutuyor
Bağışlamanı dilerim

Sana zorsa bırak yanayım
Kolaysa esirgeme

Hayat bir boş rüyaymış
Geçen ibadetler özürlü
Eski günahlar dipdiri

Seçkin bir kimse değilim
İsmimin baş harflerinde kimliğim

Bağışlanmamı dilerim
Sana zorsa yanmaya razıyım

Kolaysa affı esirgeme
Hayat boş geçti

Geri kalan korkulu
Her adımım dolu olsa
İşe yaramaz katında

Biliyorum
Bağışlanmamı diliyorum

RAHMETLE ANIYORUZ

ANMA
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“Burası dünya.  Burada her şey değişir ve gider za-
manla.” 
Çocuktum. Evdeki krallığımdan sokağa ve bahçe-
ye çıkmaya başlamıştım yeni yeni. Dış dünyanın 
her ayrıntısı başka bir hayret olup yapışıyordu mi-
miklerime. Bahçemizdeki kirazın dallarında açan 
çiçeklerin yerini minik yeşil meyvelerin aldığını 
görünce yaşadığım şaşkınlık ve üzüntüden sonra 
annem böyle söylemişti. Bazı zamanlarda çocuk-
luğumdan çıkar gelir günümün ortasına yerleşir 
annemin bu sözü. Gerçi annem neyi söylediyse 
bırakmaz hiç peşimi. Esasında yaşamak dediğimiz 
şey annelerin dün söylediklerini bugün tecrübe et-
menin adıdır biraz da.
Evet, burası dünya. Her şey katılığını yitirir ve gi-
der zamanla. Gitmeye ayarlı gelişlerin durağıdır 
burası. “Dünyaya geldim, gitmeye” diye söylemek-
ten geri duramaz yaşamına hayretle bakabilen hiç 
kimse. 
Sonucu kesin planlar, bozulmaz denilen hesaplar, 
değişmez sanılan yargılar, kanaatler, kurallar… 
Değişir ve gider hepsi.
Duruş bir başka duruşa, tavır bir başka tavra, bakış 
bir başka bakışa ulanır ve gider. Önyargılar, hırs-
lar, hevesler, ruhun gelgitleri, korkular, ümitler, 
sevinçler… Bütün yüzleriyle yaşamın kendisi dur-
maz değişir, başka bir manaya bürünür ve gider.
Takvimlerde sırasını savan günler, aylar, dünyaya 
renk katan mevsimler, ömrümüzün bakiyesi yıl-
lar… Yani zaman da gider. Dünya geçer, sen de 
gidersin. Bunca telaş, koşturmaca, renk ve ahenk...

Hepsi silinir.
Ardında bıraktığın, bir büyük suskunluk olur. Ne-
fes alırsın, verirsin nefes. Hepsi bu. Soluk soluğa 
gülümsemenin uçarı naifliği anlatılsın istersin 
peşin sıra. Oysa aldığın nefesle verdiğin arasında 
sıkışmış bir öyküdür herkese bıraktığın. Mesele 
şu ki hangi bahara tomurcuk verdin, hangi güze 
bıraktın eteğindeki taşları? Hikayen buradan göz 
kırpar sana. 
Açmayı becerememenin korkusuyla kaçırdığın ba-
harların var mıdır?
Açmayı beceremediği için güzün hüznünü kışın 
acısını bilmeyen bir tomurcuk baharın umuduna 
varabilmiş midir?
Yüreğine takındığın muşta hangisidir?
Ne çok soru var dünyada, ne çok çıkmaz, ne çok 
iç çekiş... 
Ne diyordu türkü?
“Bir insan ömrünü neye vermeli
Harcanıp gidiyor ömür dediğin.”
İnsan yaşar, insan gider. Bir yaşayıp gitme öykü-
südür ömür diye söylenen. Yaşayıp giderken durup 
soluklananlar, doğrulup gelenler varır esas öyküye.
Gelmek, elbette kendine gelmek… Kendine dışarı-
dan bakamaz insan. Kendine geldikçe gönlünü gö-
rür, okur, bilir. Yaşar, yorulur; ter kana batar yine 
yaşar. Yalnızca doğrulup gelenler bilir ki baharlar 
vardır güzleri hatırlatır. Gökyüzü vardır yorgunlu-
ğa dinginlik katar. Velhasıl, durup düşünmekten, 
koşup yorulmaktan öte nedir ki yaşamak?
Durduk düşündük. Koştuk söyledik. Yaptık ettik. 

“Bir pazartesi yeni şeylerle gelecekler
Modern ufuklar dikecekler karşımıza”
Vural Kaya
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TELAŞ 
Bulduk dedik durmadan. Bulduk, bulduk, bulduk... Kaybet-
tiklerimizin hanesine yazıldı bulduklarımız.  İsimler devşir-
dik göğün yamalı bohçalarından da bilmedik kır çiçekleri-
nin bir yanıyla dua diye okunduğunu. Canhıraş söyledik de 
şiirlerimizi sükûnetin mısralarına değmedi kelimelerimiz. 
Hayaller dedik, rüyalar, yarınlar, cümleler, sesler...
O cümleyi kurmak…
O sesi duymak…
O rüyayı görmek…
Evet, o içli rüyayı görmek için düşmedik mi dünyanın tela-
şına? Yürümedik mi ardı sıra bizi çağıran iklimlerin? Kimdi 
bizi arayışın sarp yamaçlarına savuran? Uyanmadık mı her 
sabah, yola revan olmadık mı? Dünya tüm hızıyla yarına dö-
nerken günün karmaşasında kalmadık mı? Adına yaşamak 
dedik, yaralarımıza örtü ettik yaşamakları. Yaşamak nedir, 
hesaba katmadık. Nasıldır yaşam denilen burkuntu, bileme-
dik.
Yaşamanın tek yolu değildir elbette içinden geçtiğimiz ritim. 
Yaşamanın bambaşka yolları da vardır. Olmalıdır. Peki bilir 
misin, bilir miyiz?
Hangi kuş hangi kanatlara mahkûmdur, hangi çiçek hangi 
toprağın tutsağıdır, sorar mısın?
Kimindir yağmurun açtığı yaralarda kalmış olan çocukluk?
Adım atmak tedirginliğin kapısını aralamaktır. Yolun seni 
hangi yanılgın ya da hangi iddian ile yüzleştireceğini kesti-
rememenin tedirginliğidir bu. Yola çıkmak yahut yolu yürü-
mek iddiaların ile hesaplaşmayı göze almaktır esasında. Kim 
hangi iddianın sahibi olduysa yükü o kadardır. Adım atmak 
kendinden mülhem bir hesabın görülmesine yönelmektir. Ve 
hepimiz iddialarımız kadar tökezlediğimiz adımların sahi-
biyiz.

İddia biriktirmeden, yalın ve münzevi bir hayatı kendine 
yoldaş edinmiş dervişlerin sükunetle yoğrulmuş; toprağı, 
çiçeği, taşı incitmeyen afili adımları bize de nasip olur mu 
bilinmez. Ama sen yine de kalbine yaslan. Şarkını söyle. 
Ağaca, kuşa, taşa kulak ver. Gökyüzünde dem bulmuş keli-
melerle yüklü bir heybeyi sırtlasın omuzların. Rikkatle yak-
laş ruhuna. Tasavvurun, idrakin, şuurun kapılarını her daim 
açık tut ki dünyanın halleri yormasın seni. 
Dünya bu hep tuhaftır.
Dünya bu hep telaştır.
Dünya bu hep sızıdır.
Dünya bu hep zıtlıktır.
Dünya bu hep yarımdır.
Dünya bu hep geçer. 
Tuhaflıkla geçer, telaşla geçer. Sızılarıyla, zıtlıklarıyla, yara-
larıyla geçer. Yarımlıklar bırakır ardında, durmadan geçer.
Sen de geçersin.
Bir geçiciliğin bitimsiz tefsiridir gönlüne düşen tüm sorular. 
Ağırdır geçer, ezer geçer, sarsar geçer.
Dünya işte ağladığın yerde saklar kimi zaman en uçarı gü-
lümsemelerini.
Koşarsın taş olur takılır ayaklarına. Düştüğün yerden kal-
dırır tozu dumanı. Aynalara yönelirsin, yaralarını yüzüne 
vurur. Kalbine direnirsin, aklını başından alır.
Dünya işte hep düşersin.
Dünya çünkü hep düşülür.
Uçtuğunu sandığın anda başlar tüm düşmeler.
Sarılırsın durmadan gidersin duramadan.
Sahi; içtiğin su, yediğin aş, tutunduğun aşk, sarındığın
kumaş…
Sahi, hangisidir seni dünyaya aşina kılan telaş?
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Çekilir kan dudaklarından mosmor olur
Kopar dalından süzülür havada yavaş yavaş
Yılan cennetin kapısında bahtiyâr olur
Varmaz ayakları sürüyerek gider yavaş yavaş

Yağmur yağar ıslanır derbeder olur
Gece sessizce çöker üzerine yavaş yavaş
Gözü görmez hilal ile hemhâl olur
Soğuk sert bir rüzgar eser yavaş yavaş

Mislini ister okur okur âlim olur
Dinler dinler şarkı olur yavaş yavaş
Tohum alır, toprağa eker adem olur
Toplar onla dağı aşar yavaş yavaş 

Dürûğ-u nimhanden fâide etmez bana
Aşktan yana cahilem de’v etme beni

Didegânım behtere etmez bana
Göre göre sırtımdan hançerleme beni

Bakamam aval olurum müskirsin bana
Dildüzdüm mest etme beni

Me’yûsum, bîçareyim, be’s etme bana
Kapanır ebsârım salarım kendimi ikâz etme beni

Armanî’yim sana kandım yoktur felahım
Dilgüdâzım felaketimsin hark etme beni

ŞİİR

 FERFECİR

HARK ETME BENİ

Armanî

Armanî

11-F

11-F

Gerçeklerden kaçıp bulutlarda yaşa
Kendini kandır neşe saç etrafa
Böyle olmak neye yarar?
Kalırsın yine tek başına

Yıkık dökük dünyamda
Sönmeyen umutlarım küllenmiş bir nokta
Olmuşuz tek tabanca
Artık kimin umrunda 
Sen olmadıktan sonra

Belki de yanlış hisler buldu beni
Ama yine getirdi seni bana
Yapboz olan ben
Sen bir parça
Tamamlardık birbirimizi böyle kolayca
Eksiğimiz yoktu aslında 

 Eksik
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Kulakları sağır eden bir vapur düdüğü,
Göç var yüreklerden ırak diyarlara.
El sallayan yalnız bedenlere 
Ruhlarına veda etmek ağır geliyor.
Gözyaşları,
Yükseliyor göğe yüreklerden
Yer çekimi, ibaret “kanun” sözcüğünden.

Çocuklar neşe içinde. Karşılarında
Kâğıt gemilerinin gelişmiş hali.
Onların gülücükleri yükseliyor gökyüzüne
El sallarken umarsızca mutlular.

Bir direğin yanına sinmiş yavru kedi
Düdüğün sesi onu korkutmuş olacak
Ve başında, ağlayan tek çocuğun küçük eli.
Usulca sarılıyor;
Çocuk ve kedi
Seslerden ürkmüş ve ağlarcasına bedenleri.
Anlamadan uzak, hissiyata bırakılmış tüm hücreleri.

HİSSİYAT

Feyza AÇIKBAŞ 
11-B

ŞİİR

Lodoslu bir akşamüstünde 
Kimsesiz karanlığın derinliğinde 

Bir adamın ayak sesleri 
Yürüyor adam, uğultu eşliğinde 

Nedir bu karmaşa?
Kediler miyavlıyor, yapraklar telaşlı 

Adam sessiz, kendinden habersiz 
Savruluyor bir sağa bir sola 

Loş ışık sarmış etrafı 
Tüm sokak başlarını 
Adam arıyor, bulamıyor 
İçine gömülmüş çığlıklarını...

KARMAŞA

Gizem KARASU 
10-C 

ŞİİR
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Özgür kuşlar gibi olmak,
Kanatlanıp uçmak.
Bir kafes gibidir dünya,
Dışarısında hayat yok derler.

Uçamazsın, ölürsün nefes alamazsın
Bense, bedenen olmayı değil orada
Ruhumla yaşamayı tercih ederim.
İnsanlar ölmez, ruhları her daim oradadır.

Özgür Kuşlar

İrem Nur KAPICI
7-F

ŞİİR

Gün ağarmadı henüz
Mehmetçik uyumakta
Aklında hep sevdası
Gönlünde vatan aşkıyla

Şehadete ermedi henüz
Mehmetçik savaşmakta
Palaskasında kasaturası
Kalbinde hak aşkıyla

İçtima başlamadı henüz
Mehmetçik uyumakta
Onbaşının bağırması
Son sayı beş saymakta

Şehadete erdi Mehmetçik
Ruhu arşa çıkmakta
Ardından anası, babası
Bir vatan ağlamakta

SON SAYI
BEŞ
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Ruhum firarda bu gece de
Karanlığın en kör kuyusunda hem de
Kimsenin bulamayacağı, el değmemiş köşelerde
Kayboldum, bırakın, bulmayın beni

Sessizlik sardı dört bir yanı
Dakikalar ise aldı götürdü anıları
Kapattım umuda açılan kapıları
Kayboldum, bırakın, dokunmayın bana

Savruluyorum yaşam denen dört duvarda
Bilmiyorum, neredeyim, nasıl olacak bu zamanda
Çocuk gözyaşının gizlendiği coğrafyada
Kayboldum, bırakın yanınıza almayın beni

Kalpler köreldi, vicdanlar ise sağır
Biz duymuyoruz ama sen yine de bağır
Çokça çekildi zaten çocuğun kalbinde kahır
Kayboldum, bırakın, bulmayın beni

BULMAYIN
BENi

M
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Kaderimin en tepesinden
Gözükürler birer birer.
Sanki bir karanlık ordusu gibiler
Ama ne bir bağırış ne bir ses
Ortalık zifiri aydınlıksa son nefes,
Çareler meçhul yoluna çıkmış,
Gidiyorlar
Giderken bir zerre umut bile bırakmıyorlar.
Karanlık hâkim yine her yere,
Oyunu yine o oynuyor.
Galip gelen o 
bitap olan ben.
Ee zalim karanlık yetmedi mi?
Üstünlüğün artık!
Mutlu olan sen esir olan ben.
Göremiyorum önümü, ufkumu ve kendimi.
Nasılım acaba, yaram hala derin mi?
Kalp işte bu bir öldürür bir susar,
Bazen de böyle karanlığa dalar.
Karanlıktayken arar böyle elzemi su gibi,
O ararken elzemi ben yine meçhul.

KARANLIK
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Güler yüzümde saklıyorum acımı
Hatır soranlara iyiyim diyorum
Hâlbuki duygularımla savaşıyorum

Kalbimde yaşıyorum anılarımı
Tek başıma ve sensiz soluyorum
İçimde hapsolmuş çocukluğumun havasını

Gözlerimle savaşıyor gözyaşım
Ağlayıp, sensizliğe içimi dökmek istiyorum
Göz pınarlarım kurudu, başaramıyorum

Bir gün buralardan alıp başımı
Ta uzaklara gitmeyi düşünüyorum
Terk etmek istiyorum dünyanın her taşını

Duygularım
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Anne gözlerine baktım dün
Yine şefkat dokundu ruhuma 
Yine sardın beni umutlarına
İlk gün gibi kundak edasıyla

Beni gördüğün, yüreğine gömdüğün 
Kucağına verdiklerinde 
Suskun suskun...
Gözyaşlarını döktüğün yaştayım

Büyüdüm sanacak olsam 
Sana gidiyor aklım
Sen benim yaşımdasın
Ben senin kucağında 

Ben çok küçüğüm anne 
Sen de küçüktün o halde 
Senin beni büyüttüğün
Benim çocuk kaldığım 
Senin kucağında çocukla kaldığın yaştayım...

SENİN
OLDUĞUN 
YAŞTAYIM
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NE BU 
DÜNYANIN
HALİ?

El
if

 C
EY

LA
N

9-
C

Neden bir çocuk yalnız?
Neden bir insan mutsuz?
Neden insanlar kötü?
Ne bu dünyanın hâli?

Bir çocuk mutlu olamaz mı?
Seven, sevdiğine kavuşamaz mı?
Tüm insanlar iyi olamaz mı?
Ne bu dünyanın hâli?

Umutlar tükeniyor, 
Hayaller yıkılıyor, 
İçler kan ağlıyor
Ne bu dünyanın hâli?

Tüm insanlar mutlu olsa,
Sevenler sevdiklerine kavuşsa,
Tüm insanlar iyi olsa,
Dünya böyle olamaz mı?

ŞİİR

Her şeyim olsa da
Bir şeyim yok sanıyorum
Daha kim olduğumu bilmesem de
Mutluluğu yok sayıyorum   

Hata nedir bilmeden
Kendimi ateşe atıyorum
Bu yangın sönsün mü
Gerçekten bilmiyorum

Hep mutsuz kalmak mı
Yoksa sadece bir an mutlu olmak mı?
Mutsuz mutluluklardan
Uzak kalmaya çalışmıyorum

Peki ya gerçekler
Yalanlar, doğrular, kararlar
Bunların var olduğuna
İnanmak istemiyorum

Hayatımdan geriye
Tek bir şey kalsa da
Öldürmeye değil
Yaşatmaya çalışıyorum

Üzüntüden ölüyorum
Keşke mutluluk olsa
Şımarıklıktan değil
Hüznümden dövünüyorum

Varlık nedir bilmeden
Yoksulluk çekiyorum
Bu sevincin varlığını
Her şeyden çok biliyorum

Annemi babamı değil
Başkalarını dinliyorum
Seni, beni, onu değil
Kendi çocukluğumu dövüyorum
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Her hadisenin meçhul yanı bir ukde olarak kaldı içimde
Ben hiçbir münasebetsiz elin uzanamayacağı saat 
Tik tak tik tak tik tak...
Yürüdüm zamanı azık belledim
Boz bulanık günleri geride bırakmaya namzet yürüdüm
Sırtıma bir İngiliz kerseyi attım
Sulu sepkenin altında 
Ne kadar vuslat idiysek o kadar firak

Bölüğünden ayrı düşen bir kumandanın kanı gürüldüyor 
damarlarımda
Ölüyorum birer ikişer
Yuyucular ve su koyucular beraberinde
Tik tak tik tak...
Tüm küstah güzelliğinle üzerime gel
Yıkılayım omuzlarının ezici üstünlüğünden

Yıkıldığım yer gerildiğim yerdi
Lastik yüreğim direndikçe gerildi
Yay sıçramasına bırakarak kendini
Tik tak
Öten kuş
Zamanın izafi mefkûresinin en saydam ölüsüydü
Öldüm asırlara sığmak maksadımla
Sana

ZAMANA DOĞRU VE 
KANSIZ MUHAREBE

Yusuf EKDEMİR
Mezun Öğrenci

ŞİİR

Aç gözünü bak cihana
Kimi dost kimi ağyar
Çeviriyorlar etrafını dört bir yandan
Varsın sarsın etrafını düşmanlar

Sen, bir an bile tereddüt etme!
Hak bildiğin yoldan
Herkesten önce sen atıl meydana
Ben varım diye haykır batılın karşısında!

Durma, çalış tüm cihan ayaklarının altında!
Unutma sen Muhammed’in ümmetisin
Yapılan zulümleri durdur imanınla
Mazlumun yanında yer al, zalimin karşısında

Dik dur Türkiye’m eğilme korkuyorlar bizden
Doğacak güneşten, yeşerecek gençlerimizden
Korkuyorlar İslam’ın son kalesinden, üç kıtaya hüküm süren 
Süleyman’ın neslinden
Biliyorlar mefkûremizden asla vazgeçmeyeceğimizden
Gerekiyorsa Hak yolunda öleceğimizden!

CiHAN
SENi BEKLER
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Biz ki harbin yaralı çocukları
Bu bedbaht dünyanın alnı açıkları
Onlarca ihtilalin kanlı savaşçıları
Soyumuzun onurlu torunları

Düştü yine bir şehit elime
Artık dayanamaz bu nurlu hilal bile
Bu milletin şehidiyle kanlanmamış bir 
karış toprağı bile
Yetiyor vicdanını sızlatmaya askerinin

Duyuluyor Allah sesleri uzaklardan
Cenaptan diliyor alnı semada, hür 
yaşam
Aşıyor dalgalar kendi heybetini
Özlüyor semayı yansıtan rengini

Bize yetiyor duamızın en ufak tesiri
Şu milletin kazanılacak yüce zaferi
Reva mı görülen sefillik hali
Ölümden farkı yok oturup beklemenin

Geçiyor Mehmed’imin kanı açılan güle
Önünde eğiliyor en ufak mahlûk bile
Ağlıyor seneler sonra okuyan bile
Ne yüce ızdıraptır mücadelemiz

ŞİİR Hava bulutluydu. Bulutların arasından güneşi 
görebilecek minicik bir boşluk bile yoktu. Gök-
yüzü bembeyazdı. Hayır hayır aslında biraz gri. 
Uzaklarda dağın eteklerinin yükseldiği yerde 
bulutlar birikmişti. Bense, karmaşık duygular 
içerisinde kendimi sokağa atıp biraz hava al-
mak istemiştim. Ağır adımlarla yürüyordum. 
Bir durağın önündeyken nereye gittiğini bil-
mediğim bir otobüs, çamurlu suları yara yara 
durağa yanaştı. Sanki duygularım beni otobüse 
binmeye zorluyordu. Duygularıma engel ola-
mamıştım. Otobüsteydim. Otobüsün camları 
buğulu ve ıslaktı. Otobüs oldukça da sıkışıktı. 
Oturanlar sabah yorgunluğuyla bitkin ve hafif 
bir uyku sersemliği içerisindeydi. Ayaktaki-
lerse baygın bakışlarla etrafı izliyordu. Birkaç 
durak sonra otobüsün kalabalığı biraz azal-
mıştı. Oturdum. Buğulu camdan dolayı yolu 
seçemiyordum. Nerede olduğumu ve nereye 
gittiğimi bilmiyordum. Sanki aklım ve duy-
gularım kendi aralarında anlaşarak gideceğim 
yeri belirlemişti. Resmen bunu benden saklı-
yorlardı. Meraklanmakla beraber biraz da he-
yecanlanmıştım. Sanki hiç görmediğim biriyle 
ilk defa buluşacakmışım gibi hissediyordum. 
Heyecanım git gide artıyordu. Yerimde dura-
mıyordum. Birden kalktım ve otobüsten indim. 
Heyecandan ne yapacağımı bilmiyordum. İçim 
içime sığmıyordu. Hızlı adımlarla yürüyordum, 
buluşmaya geç kalmışım gibi. Artık gerçekten 
delirdiğimi düşünmeye başlamıştım. Adımla-
rım git gide yavaşlıyordu. Sanırım gideceğim 
yere gelmiştim.  Birkaç adım sonra durdum. 
Şöyle bir etrafıma baktım nerede olduğumu an-
layabilmek için. Arkama döndüm. Gözlerime 
inanamıyordum. Yıllar önce kaybettiğim yol 
arkadaşım,  güzeller güzeli karım, capcanlı kar-
şımdaydı. Kollarını açmış beni bekliyordu. Ko-
şarak ona sarılmak istedim. Tam kavuşacaktık 
ki rüyamdan uyandım. Ne kadar rüyama geri 
dönmek istesem de olmuyordu. Onu ne kadar 
çok özlediğimi bir kere daha anlamıştım. Onu 
yıllar önce kaybetmeme rağmen hala dün kay-
betmişim gibi içim acıyordu. Yataktan kalktım 
onun en sevdiği takımımı giyindim ve çıktım. 
Sokağın köşesindeki çiçekçiden onun en sevdiği 
çiçeklerden bir demet aldım ve mezarlığa git-
tim. Ona bir an önce kavuşabilmek için Rabbi-
me dua ettim ve işime gittim.
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Hayatı boyunca bulunduğu onca savaş, iç karışık-
lık, ayaklanma ve ihtilallerden sonra Shao Bing 
yeteri kadar tecrübe edindiğine ve emeklilik vak-
tinin geldiğine inanır. Mütevazı bir törenin ardın-
dan birkaç ıvır zıvır hatıra ve kayda değer emekli 
ikramiyesinin dışında Çin ordusunun gözden çı-
kardığı bir arazinin tapusu da verilir. Ordu için 
önemsiz olan bu arazi Shao için emeklilik sonrası 
hayalindeki çiftlik ve münzevi hayat için biçilmez 
kaftandı. Hatır için isteksizce yaptığı veda görüş-
melerinden sonra üç beş parça kıyafetini alıp sakin 
bir hayatın başlangıcı olacağını düşündüğü çiftlik 
yapacağı araziye doğru yola çıkar.
Kesintisiz yolculuğunun üçüncü gecesi artık atı-
nın da adım atmaya gücü kalmadığını anlamıştı 
ki arazisinin de içinde bulunduğu köy olduğunu 
düşündüğü birkaç ışık gördü. Köyde rastladığı ilk 
ışığa misafir olmak için attı kendini. Sabah arazisi-
ne bakmak için erkenden uyanmıştı. Evin yaşlı be-
yini de alıp beraber yola doğru gittiler. Köylü adam 
köyü, arazisini anlatıp tanıttıktan sonra ne zaman 
yardıma ihtiyacı olursa çekinmeden söyleyebile-
ceğini belirterek oradan ayrıldı. Shao’nun arazisi 
devasa boyutlarda tarlaların arasında iki katlı kü-
çük bir evden ibaretti. Evin ufak tefek tadilatlar 
dışında büyük bir sıkıntısı yoktu ki onları da öğ-
len olmadan bitirmişti bile. Araziye iyi bakılmıştı, 
belliydi. O an merak etti. Ne arazi verilirken ne 
de köye geldiğinde kimseye arazisinin eski sahibini 
sormamıştı. İçerde eşyaları bile duruyordu ama bu 
eşyalar günlük malzemelerdi. Sade yaşayan biri ol-
duğu belliydi eski sahibinin.
İşi bittiğinde etrafa göz atmak için dışarı çıktı. Çok 
uzakta depo olduğunu düşündüğü büyük yapıya 
doğru yollandı hemen. Depoya vardığında kapının 
sağlam kilitlere ve zincirlere sahip olduğunu gördü. 
Belli ki burayı korumak istiyormuş burayı kulla-

nan. Uzun uğraşlar sonucu kilitten kurtulan Shao 
kapıyı açmasına rağmen giriş dışında her yer hala 
karanlıktı. Eliyle yoklayarak bulduğu feneri yak-
tığında gördüğü manzara onu önce şa-
şırtmış sonra ise tedirgin etmişti. 
Deponun ortasında kendi bo-
yunun iki katı bir şey vardı 
ama üstü örtüyle kaplan-
mıştı. Kapının yanındaki 
masada ise hiç bir arada 
görmediği kadar kâğıt 
vardı. Kâğıtları ince-
lediğinde anlamıştı 
ki buranın eski sa-
hibi Bao-zhi’ydi. 
Bao-zhi orduda 
adını duydu-
ğu çok zeki 
bir adamdı. 
Ordu nu n 
onu barut-
lu silahları 
gel i şt irmesi 
için işe aldığını ve 
kullandıkları silahların 
onun aklının ürünü olduğu-
nu biliyordu. Ama Bao-zhi kötü bir 
şöhrete sahipti. Duyduklarına göre yanına veri-
len yardımcılar onun yanından birer birer ayrılıyor 
ve adamın deli, kaçık, çıldırmış olduğunu söylü-
yorlardı.
Çizimlerden anlayabildiği üç buçuk metre uzun-
luğa ve 2 metre genişliğe sahip yanında kuşkana-
dına benzer uzantıları olan bu şey bir Bao-zhi’nin 
çılgınlıklarından biriydi. Ama çizimlere bakmaya 
devam ettiğinde bu makinenin uçmaya yaradığı-
nı gördü. Günlükten anladığıysa ihtiyar kaçık bu 
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Özgür Ruh makineyi deneyecek gücü kalmadığı gibi kendine yardım 
edecek kimseyi de bulamamış. Shao masadan kafasını kal-
dırdığında gece olmuştu bile. Ama umursamadı incelemeye 
devam etti. Sabahın ışıkları ve horozların sesi sabah oldu-
ğunu anlamasını sağladığında o karar vermişti bile. Bu aleti 
uçurmayı deneyecekti. Hem zaten uçmazsa hepsi çöptü.
Bütün zamanını depoda geçiriyor, yemek yemiyor, uyumu-
yordu. Ama makineyi çalıştırmak için yaptığı tüm deneme-
ler sonuçsuz kalmıştı. Uğraşlarının boşa olduğunu düşündü. 
Hem zaten buraya gelme sebebi sakin bir hayat yaşamaktı. 
Uçan bir makine mi? Saçmaydı tabii ki. Nihayet evine gidip 
uyumuştu. 
Gündelik işlerini yaparken depoyu da boşalt-
ması gerektiğini hatırladı. Depoyu top-
larken Bao-zhi’nin ve kendinin verdiği 
emekleri düşünerek hiçbir parçayı zarar 
görmeyecek şekilde topladı. Sıra makineye 
gelmişti. Bu kocaman aleti ne yapacaktı. 
Koltuğuna oturmuş ne yapabileceğini 
düşünürken sanki içine doğmuşçasına 
düğmeyi çevirir. Makine büyük gürültüler çıkarmaya baş-
lamıştı. Shao patlayacağını düşünüp ellerini başının arası-
na almıştı ki birden pervane dönmeye başladı. Shao büyük 
bir heyecan ve istekle makineyi dışarı itti. Koltuğa oturup 
kolu ittirdiğinde makine hareket etmeye başladı. Her şey 
Bao-zhi’nin anlatımlarına uygun şekilde oluyordu. Birkaç 
metre gitmişti ki makinenin tekerleri yerden kesildi. İnana-
mıyordu gerçekten havadaydı. Yerden bir adam boyu mesafe 
yüksekteydi. Ama arazisi bitmek üzereydi ve arazinin biti-
mindeki ağaçları düşündü. Yükselmesi gerekiyordu. Kolu 
çekerken ‘’Yüksel! Yüksel!’’ diye bağırdı. Yeterli yükseklikte 
değildi hâlâ. Dönmeyi deniyordu ama kontrolü sağlamak 
zordu. Arazisine doğru döndüğünde ise hâlâ kontrolü sağ-
layamamış ve evine doğru yol almaktaydı. Korktuğu başına 
geldi. Evin ikinci katına girmişti. Ama üzülmedi bile. Uç-
muştu, kuşlar gibi. Uçabilmek mümkündü. Sadece makine-
yi kontrol edip geliştirmeliydi.
Emekliliğinin 10. yılının ilk günleriydi. Yardımcısı Yifan o 
günün haberleriyle dönmüştü. ‘’Usta yine burada uyumuş-
sun. O yüzden kahvaltını buraya hazırladım. Köylü hâlâ seni 
konuşuyor. He bir de yeni bir şey var. Arazinin lanetli oldu-
ğunu oradaki herkesin delirdiğini düşünüyorlar. Gece gelen 
sesler de ruhların sesiymiş.’’ Shao sadece güldü. Makineyi 
gizli tutuyordu. Sadece geceleri deniyor ama hâlâ arazisinin 
dışına çıkacak cesareti kendinde bulamıyordu. Yaşlanıyor-
du. Sonunun Bao-zhi gibi olmasından korktu. Uçuramadan 

ölmekten. Deneyecekti. Ne olursa olsun denemeliydi.
Sabah yardımcısını bile beklemeden makineyi dışarı çıkar-
mıştı. O gün gelmişti. İlk defa gündüz uçacak ve arazinin 
dışına çıkacaktı. Makineyi çalıştırdı. Hareket etmeye baş-
ladığında ise korktu. Neden korkmuştu yüzlerce kez dene-
diği şeyi bir kez daha yapacaktı. Kendi kendine bu soruları 
sorarken çoktan köyün üstüne gelmişti bile. ‘’O kadar da 
zor değilmiş.’’ dedi kendi kendine. Kafesinden kurtulmuş 
bir kuş gibi daha bir istekli çalışıyordu sanki makine. Artık 
özgürdü. Asırların icadını bulmuştu. “Bao-zhi görse kim bi-
lir ne düşünecek?” dedi. Saçlarına ak düşmüş, hayatını cid-
diyetle geçirmiş emekli asker yeni oyuncağı olmuş çocuklar 
gibi mutluydu. Uçak gittikçe yükseldi. O sırada Yifan geldi. 
Genç adam ustasını bu hâlde görünce şoka girdi. Sadece 

“Vay canına!” diyebildi. Kendine gelmesi kısa sürdü 
ve ustasına bağırdı:
 -Usta! Sonunda başardın, makine uçuyor!

 -Evet, Yifan, yaptım. 
Gerçekten yapmıştı. Hayatının son yıllarını heba ettiği bu 
demir yığını artık uçan bir makineydi. Ne yazık ki ihtiya-
rın sevinci daha fazla sürmedi. Bir anda gökyüzü bulutlarla 
kaplandı. Çok geçmeden anlık bir ışık patlaması ardındansa 
yeri göğü inleten o kükreme geldi. Shao’nun aklının ucun-
dan bile geçmeyen bu şey maalesef bir kasırgaydı. Biraz ön-
ce sadece kuş cıvıltılarının olduğu o güzelim arazi bir anda 
insanların bütün korkularıyla donatılmıştı sanki. Basık bir 
hava kapladı her yanı. Shao korkuyordu. Ölmekten değil, 
yıllarını verdiği emeğini kaybetmekten korkuyordu. Bir 
kükreme daha geldi. Bu seferki Shao’nun kontrolünü kay-
bettirecek cinstendi. Bir an önce inmeliydi. Kontrolünü 
çoktan kaybetmişti. Düzgünce inebilmek bir yana istediği 
yere bile yönlendiremiyordu. Tam o anda büyük gürültü da-
ha geldi. Ama bu seferki makineden gelmişti. Makineden 
dumanlar çıkıyordu. Gittikçe yükseklik kaybetmeye başla-
dı. Kontrolsüz şekilde de olsa arazisine inmeyi başarmıştı. 
Yifan yardım için hemen yanına koştu. “Usta iyi misin?” 
demesine kalmadan Shao’nun göğsüne uçaktan kopmuş bir 
parçanın saplandığını gördü:
 -Dayan Usta, köyden yardım getireceğim. Yaşaya-
caksın.
Shao ne kadar canını teslim etmek üzere olsa da son cümle-
lerini söyledi:
 -Yifan, benim zamanım artık bitti. Hep yanımda 
oldun. Ne yaptıysam gördün. Gün gelecek bu  makine dün-
yanın bir ucundan diğer ucuna insan taşıyacak ve sende bu 
gelişimin  öncülerinden olacaksın. Sana güveniyorum.
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Gecenin karanlığında yıldızlar gökyüzünü aydın-
latırken, genç bir kız yatağında camdan bu şaheseri 
seyrediyordu. Aklından geçiriyordu; acaba büyü-
düğümde ne olsam, gelecekteki çocuklarım beni 
sever mi? Keşke ben de yıldız olsam yukarıdan in-
sanları izlesem onlara yol göstersem, hayaller kur-
dururdum, karanlığa aydınlık olurdum. Genç kız 
böyle düşüncelere dalmışken aniden bir ses duydu. 
Başlangıçta anlayamadı çok korktu ancak hep ce-
surdu. Yavaşça cama doğru yürüdü ancak bir şey 
göremedi. Bir süre sonra ses tekrar duyuldu.
 -Anne, annemi istiyorum!
Küçük bir çocuğun sesiydi. Genç kız, çocuğa bir 
şey olmasından korktu. Tüm cesaretini topladı ve 
koşarak sokağa çıktı. Sokaktaki çocuğu tanımıştı, 
zaten küçük bir köydü hemen hemen herkes birbi-
rini tanırdı. Komşuları Hanife teyzenin çocuğu-
nun elini tuttu. Çocuk hala ağlıyordu.
 -Annemi istiyorum! Anneme götür beni, dedi kü-
çük çocuk.
Kız sakinleştirmek istedi ve çocuğu kucağına aldı,
 -Ben seni annene götüreceğim bak beni tanıdın 
mı? Şu yanınızdaki evde oturuyorum. Hemen  
şimdi gidiyoruz annenin yanına yeter ki ağlama, 
dedi genç kız.
Çocuk ağlamayı kesmişti fakat hala annesini sa-

yıklıyordu. Kız, çocuğa sarıldı ve evlerinin kapısı-
na doğru yürüdü. Kapı kapalıydı belli ki çocuk dı-
şarı çıktığında rüzgar kapatmıştı. Evde birilerinin 
olduğunu kontrol etmek için zili çaldı daha sonra 
kapıya vurdu. Zaten birilerinin olmasını beklemi-
yordu. Çocuğu kucağından indirdi ve elini tuttu. 
Düşünmeye başladı, annesi nereye gidebilirdi kü-
çücük çocuğu yalnız bırakıp. Birden aklına Hani-
fe teyzenin en yakın arkadaşı Aynur Hanım geldi. 
Evleri alt sokaktaydı. Genç kız tam küçük çocu-
ğu götürecekken gelen jandarma arabasını gördü. 
Araba durdu içinden iki iri yarı adam çıkageldi. 
Kız korkmaya başladı ancak bir suç işlemediğini 
biliyordu. Kendine güvendi ve başını dik tuttu. 
Adamlar, kızın önünde dikildi ve kızı 
sert bir biçimde sorguya çektiler.
 -Bu çocukla ne yapıyorsun gecenin bir 
vakti, hırlı mısın hırsız mısın, alıp götü-
rüyorsun küçücük  çocuğu? dedi adamlar.
Genç kız,
 -Hayır ağabey, bu çocuk bizim komşu-
muz Hanife Teyze’nin oğludur. Gece 
yarısı evde herkes  uyurken bir ses 
duydum. Merak edip indim. Yavrucak 
uyurken, annesi arkadaşına gitmiş.  Çocukta 
annesini bulamayınca korkmuş. Bende onu an-
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nesine götürüyordum, dedi kız.
Adamlar biraz düşündü ve kızın samimiyetine inandı. An-
cak yine de emin olmalıydılar,
 -Tamam biz de seninle geleceğiz, dediler.
Kız onaylarcasına başını salladı. Jandarma arabasına bindi-
ler ve çocuğu annesine teslim etmek üzere yola koyuldular. 
Genç kız yolu tarif etti ve sonunda Hanife teyzenin arkadaşı 
Aynur hanımın evine geldiler. Tam da kızın tahmin ettiği 
gibi Hanife teyze oradaydı. Küçük çocuk annesini görünce 
tekrar ağlamaya başladı ve annesinin kucağına koştu.
 -Anneeee…, diye haykırdı çocuk.
Hanife Hanım çok şaşırmıştı çocuğuna sarılarak,
 -Oğlum… ağlama yavrum annen burada, dedi.
Jandarma Hanife Hanım ile konuştu. Neyse ki hafif bir para 
cezasıyla atlatmıştı. Hanife Hanım genç kızın yanına gitti 
ve elini tutarak;
 -Sana ne kadar teşekkür etsem az kızım Allah senden razı 
olsun, dedi.
Genç kız,
 -Estağfurullah Hanife teyzeciğim de sen nasıl bu küçücük 
çocuğu evde yalnız bırakırsın, hiç mi  düşünmezsin dışarı 
çıkar, yola atlar başına bir şey gelir etraf hırsız kaynıyor zaten 
ya çocuğu  kaçırsalar o zaman ne yaparız, dedi genç kız.
Hanife Teyze gözleri dolarak,
 -Doğru söylüyorsun kızım yaptık bir hata Allah affetsin bir 
daha ayrılmam yavrumun  yanından, dedi.

Genç kız saatin geç olduğunu fark etti ve
 -Görüşüz Hanife teyze hayırlı geceler, diyerek evinin yolunu 
tuttu.
Sabah olduğunda kızın içi rahattı iyi ki dedi iyi ki gece dışa-
rı çıkmışım yoksa bu kadar rahat uyuyabilir miydim? Diye 
düşündü kız. Kalkıp annesine kahvaltı için yardım etmeye 
gitti. Annesine dün gece olanları anlatmadı ancak anlatmak 
da istiyordu. Öğleden sonra kapı çaldı. Gelen Hanife hanım 
ve diğer komşulardı, annesi kapıyı açtığında çok şaşırmıştı 
böyle bir ziyaret beklemiyordu. Komşuların elleri doluydu 
çeşit çeşit yemek getirmişlerdi. Annesi sordu,
 -Hayırdır inşallah Hanife hanım bunlar da ne böyle?
 -Fatma hanımcığım bu yaptıklarımız senin kızının yaptık-
larının yanında pek bir şey olmasa da  teşekkür etmek iste-
dik, dedi Hanife hanım.
Fatma Hanım kızına sorarcasına baktı. Herkes içeri geçip 
oturduğunda Genç kız her şeyi baştan itibaren annesine an-
lattı. Annesi kızına sarılarak,
 -Aferin kızım senden de böyle beklerdim, dedi.
İçeride komşular çocuğun bağırışlarını duyduklarını söyle-
diklerinde belliydi ki onlar da duymuşlardı. Ancak camdan 
bakmaya bile tenezzül etmemişlerdi. Herkes kızı bu cesur ve 
erdemli davranışından dolayı tebrik etmişti. Her ne kadar 
genç kız bundan pek hoşnut olmasa da herkes duymuştu bir 
kere artık. Bir yıldız olamasa bile o da küçük bir çocuğa ışık 
olmuştu. 
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Kışın o soğuk fırtınasında her yer karlarla kaplıyken karı delip geçen o bembeyaz, güzel, narin bir 
o kadar da güçlü kardelen çiçeği gibiydi Ayşe. Bütün çiçekler baharın güneşli ve ılık rüzgârında 
açarken, kardelen kışın açardı. Ayşe de öyle farklıydı. Kimseye benzemezdi. Çok şefkatli bir o kadar 
da içtendi. O gülünce sanki güneş de güler, kalpleri ısıtırdı. Annesini hiç kırmaz ona değer verirdi. 
Onun en iyi dostu, zaman buldukça eline aldığı, içinde hep bir çiçek kuruttuğu, onları okudukça 
mutlu olduğu kitaplardı. Öyle ki okumaya başlayınca sanki kaybolurdu sayfalar arasında. Okuyunca 
kendisini kaybeder, etrafındakilerin ona seslendiğini bile duymazdı. Ayşe’nin evinde televizyon yok-
tu, bilgisayar yoktu yalnız eski bir radyo, bir de bütün ailenin başında toplandığı o sıcacık soba vardı. 
Zorluklar yaşansa da çok fazla çalışarak kazanılsa da para, yaşamak zor olsa da yaşamaya değerdi. Ara 
sıra annesi evden çıkınca işlerini bitirip hemen radyonun önüne kurulurdu. Basardı düğmeye bu defa 
radyodan hikâye dinlerdi. Yalnız bunlarla kalmaz yemek de yapardı, dikiş de dikerdi. O günlerinin 

kıymetini bilirdi. Kitapları çok sevse de okuyamamıştı. Şimdi okusaydı belki yazar olurdu, bel-
ki öğretmen belki de çok özendiği hemşireler. Ama olamamıştı. Sonra gel zaman git zaman 
Ayşe evlendi. Çok mutluydu çünkü gerçekten eşini çok sevmişti. O sadece eşi değil, arka-
daşı, dostu ve hep yanında olan canından bir parçaydı. Zaman geçti, mevsimler birbirini 
kovaladı. Ayşe’nin bir kızı oldu. Kucağına alınca, ona sanki dünyaları verdiler. Sanki durdu 

zaman sanki sadece o ve kızı vardı. Kucağına alıp öpmeye kıyamadı, kokladı, kokladı... Bir 
daha hiç unutmamak üzere çekti kokusunu. Tıpkı bir rüya gibiydi. Acaba ne zaman 

uyanacaktı? Ama hiç istemiyordu uyanmayı, yalnız anı yaşamak istiyor-
du. Günler akıp gidiyordu zamanın farkına varamadan. Ve Ayşe’nin 
daha dün kucağında kokusunu çektiği o minik bebeği simdi genç bir 

kız olmuştu. Ne zaman gülmüş, ne zaman koşmuş ne 
zaman konuşmuştu.  Anlam veremiyordu. Kızının 

telefonu vardı, televizyonları vardı ama o eski 
soba yerinde yoktu. Kendi okuyamadı-

ğı için kızını okutmuş. Ona bir oda 
vermiş, kitaplık yaptırmıştı. Eskiden 

olduğu gibi yine içinde çiçek kuru-
turdu kitaplarının arasında. Kızı 
bir hediye paketiyle geldi bir gün 
karşısına. Ayşe açtı paketi. Bir 
defter vardı. Ayşe’nin bugüne 
kadar okuduğu kitapların ara-
sında kuruttuğu tüm çiçekleri 
kızı tek tek her sayfaya yapıştır-

mıştı. Papatya, gül menekşe... 
Sayfanın en sonunda ise 

beyaz bir kardelen.

DENEME

Beyaz Kardelen
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Ormanlar kralı demiş ki:
“Yetti artık bu dertler, biraz kafa dinlemeli.”

Lakin onun yokluğunda yerine biri geçmeli,
Düşünmüş kurt olmaz düzen gider

Düşünmüş tilki olmaz millet birbirini yer
Düşünmüş fil olmaz orman elden gider

“En iyisi, demiş tavşan geçsin yerime.”
Toplamış ahaliyi de

“Vekilim tavşandır, bu böyle biline.”
Ertesi sabah tavşan başlamış ormanı gezmeye

Bakmış karşıdan kurt gelmekte,
Hemen söylenmiş “Ne öyle dik dik yürürsün?” diye

Kurt düşünmüş;
“Ben bu cılızı yerim de, aslanla hasım olmaya değer mi?”

Duymazdan gelmiş yoluna gitmiş.
Tavşan ilerlemiş bakmış karşısında tilki,

Demiş “Sakın ola arkamdan iş çevirme.”
Tilki düşünmüş;

“Ben bunu parçalarım da, hele aslan gelsin öyle”
Planlar kura kura gitmiş.
Tavşan ilerlemiş bakmış karşısında fil,
Demiş “Senin o hortumunu kravat niyetine bağlarım.”
Tavşan ilerlemiş bakmış karşıdan ayı gelmekte,
“Öyle pençelerin var diye,
İki ayaküstündesin diye bana mı diklenirsin?“
Ayı anlamamış vurmuş tavşanı yerden yere
Tavşan demiş kan revan içinde
“Ayı oğlu ayı bir kere de toplantıya katıl be.”

Senanur  AY
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Bundan iki yıl kadar önce kanser hastası olduğunu 
öğrenmişti. Ailesi bi vakit ondan saklamış bunu fa-
kat hastalığı daha çok ilerleyince söylemeye karar 
vermişlerdi. Aslına bakılırsa çok fazla üzülmedi. 
Eninde sonunda kanseri yeneceğini biliyordu. Çok 
uzun bir sürece başlamıştı. Saçlarını en başında kes-
tirmeye karar vermişti. Sonrasında kesilen parçaları 
kendine peruk yaptırmıştı. Tedaviye başlamıştı her 
şey güzel gidiyordu. En azından o hâlâ mutluydu. 
Sonra öğrendi ki yolunda gitmeyen bir şeyler varmış. 
Hastalığı yüzünden okulunu dondurmak zorunda 
kalmıştı. Onu tanıyan, seven arkadaşlarından çok 
güzel mektuplar alıyordu. Hiçbir zaman ümitsizliğe 
kapılmamıştı. Aradan birkaç ay geçmişti. Doktor 
odasına gelip “Hastalığın gerilemek yerine daha çok 
ilerlemeye başladı, artık yapabileceğimiz fazla bir 
şey yok.” deyince anında bütün hayat enerjisi san-
ki bir süpürge gibi alınmıştı içinden. Hiçbir şeyden 
memnun kalmamaya başladı. Arkadaşları, yanında 
olmasa bile ona destek verici güzel notlar, mesajlar 
yolluyorlardı. Gün içinde sadece buna mutlu olu-
yordu.
Aradan haftalar geçti. Yemek yemiyordu yüzü iyi-
ce solgunlaşmıştı. Normalin altında bir kiloya 
düşmüştü. Saçlarını özlüyordu, arkadaşlarını özlü-
yordu, hatta o yıllarca gitmek istemediği okulunu 
bile çok özlemişti. Fakat bir doktorun gelip onun 
hayatını kurtaracağını bilmiyordu. Bir gün odasın-
da yatarken bir doktorun yanına geldiğini gördü. 
Doktor;
- Senin adın ne bakayım?
- Sevgül
- Anladım Sevgül. Tanıştığıma memnun oldum. 
Senin hakkında birkaç şey öğrendim. Gerçekten 
hastalığını yenemeyeceğini mi düşünüyorsun?
- Aslına bakarsanız evet. İlk başlarda bunun kötü 
olacağını tahmin etmiyordum. Ama ilerleyen za-
manlarda doktorumun gelip bana daha da kötüleşe-
ceğimi söylediğinde karnıma ağrılar girmişti. Anla-
mıştım işin sonunda kaybedenin ben olacağımı 
Bunları doktora direkt söylediğine rahatlamış mıy-
dı? Çünkü içinde tuttuklarını ailesine bile söyle-
memişti. Bir an rahatladığını düşündü. O bunları 
düşünürken doktor ağzını araladı. 
- Şimdi sana söz veriyorum. Bu hastaneden sağlık-

lı şekilde çıkacaksın. Azıcıkta bardağın dolu tara-
fından bakalım değil mi? Ama senin de bana söz 
vermeni istiyorum. Hiçbir zaman ümidini yitir-
meyeceksin. Ben bu süreç boyunca daima yanında 
olacağım. 
Belki haftalar sonra ilk defa güldüğünü hissetti. 
Genç doktora elini uzattı ve anlaşmış oldular. Söy-
lediklerine gerçekten inanmıştı. Belki de içindeki 
ümit tekrar ortaya çıkacaktı. Günler çabuk geçiyor 
genç doktor daima Sevgül’ün yanında oluyordu. Bu 
sırada genç doktorun adını öğrenmişti. İsmi Ha-
san’dı. Doktor ona abi demesine bile izin vermişti. 
Doktor yanındayken sürekli gülüyordu. Ailesi Sev-
gül’deki değişikliklerin Doktor Hasan sayesinde 
olduğunu bildikleri için genç doktora minnettarlık 
duyuyorlardı. Fakat ailesine hâlâ güvenmiyor onlar-
la doğru düzgün konuşmuyordu. Odasında yatar-
ken Doktor Hasan içeri girdi. 
- Nasıl gidiyor bakalım?
- Gayet iyi. Son günlerde kendimi daha iyi hissedi-
yorum. Senin sayende doktor abi teşekkür ederim.
- Ne demek. Seninle aramızda geçen konuşmayı ha-
tırlıyorsun değil mi? Sana söylemiştim iyi olacağını 
Sevgül ne zaman iyileşeceğini merak ediyordu. 
Tedavi bitmek üzereydi. Saçları yavaştan uzamaya 
başlamıştı. Aynı zamanda zayıflamıştı. Aynaya bak-
tığında artık yeni kendini görüyordu. Sanırım bu 
halini daha çok sevmişti
Artık arkadaşlarıyla çok fazla yan yana durmamak 
şartıyla görüşebiliyordu. Hastaneden eve geçmişti. 
Hastaneye gitmediği sürece Doktor Hasan’ı göre-
meyeceği için üzülüyordu. Yavaş yavaş annesi ve 
babasıyla da eski hâline dönüyordu. Eski hayatına 
neredeyse dönmek üzereydi. Tabi ki istediği zaman 
istediğini yapamıyordu bir de azıcıkta saçı kısaydı 
ama uzayacağını biliyordu. Zamanla her şeyin geçe-
ceğini de biliyordu. 
Aradan iki ay civarı bir zaman geçmişti. Sevgül ta-
mamen iyileşmişti. Eski hayatına döndüğü için, ar-
kadaşlarıyla tekrardan oynayabildiği için, okuluna 
döndüğü için çok mutluydu. Okula kaldığı yerden 
devam etmeye başlamıştı. Şuan tek sorunu dersler-
den geri kalmasıydı. Bunu sorun etmiyordu çünkü 
hastalığını yenmiş ve hayatına geri dönmüştü.
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Büyük bir patlama sesi... Kulakları sağır edebilecek bir ses. Sokaklarda çığlık 
çığlığa bir koşuşturmaca... Silah ve ağlama sesleri birbirine karışıyor. Küçük 
çocuk endişe ve şaşkınlıkla yatağından fırlıyor. Aralanmış perdenin arkasından 
koyu kırmızı renkli bulutlar gözüküyor. Etraf toz duman olmuş gibi. Havadaki 
gerginlik çocuğu daha da endişelendiriyor. Hemen sonra kapı tekmelenerek 
açılıyor. Koyu yeşil üniformalı, ellerinde kocaman tüfekler taşıyan ve sadece 
birilerini öldürmek için kullandıkları bu vahşi makinelerin kendisini de öl-
dürmesinden korkuyor. Yatağının duvara dayanan köşesine doğru saklanıp 
ağlamaya başlıyor. Babasının bağırışları, annesinin çığlıkları ve daha küçük 

bir bebek olan kardeşinin ağlama sesleri kulağına kadar geliyor. Ardından 
iki üç kurşun sesi ve ölüm sessizliği... Daha fazla dayanamayan çocuk 
nedense yatağından kalkıyor. Odasının kapısını açtığı gibi yerde ailesinin 
kanlı vücutları ile karşılaşıyor. Kafasını kaldırdığında ise, işte o korktuğu 
adamla göz göze geliyor. Elindeki silahı çocuğun alnına dayıyor. Çok 
soğuk... Ve bir patlama daha...

Gözleri yuvalarından fırlarmışçasına açılıyor ve hala ıslaklar. Kalbi 
hala aynı hızda atıyor. Gördüğünün rüya olduğunu anlayıp bilincini 
toplaması biraz zaman alıyor. Ardından kalkıp yatak odasına ko-

şuyor. Annesi ve babası uyuyor, kardeşinin nefesini duyabiliyor. 
O an içini bir huzur kaplıyor ve tekrar yatağına dönüp uykuya 

dalıyor.
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SİNEMA

Film endüstrisinde parametreler değişiyor. Artık filmler 
sadece salonlarda izlenen bir eğlence olarak değil bundan 
çok daha fazla şekliyle internet üzerinden yayın yapan 
platformlarla evlerimize giriyor. Bu durum ister istemez 
denetimsizlik sorununu beraberinde getiriyor. Çünkü 
salonlarda yapılan gösterimler bir elemeden geçirilip filt-
relenebiliyorken maalesef internet üzerinden yapılan ya-
yınlarda bu denetim sağlıklı şekilde gerçekleşemiyor. Son 
yıllarda internet sağlayıcı firmaların “çocuk ve ebeveyn” 
filtrelerini bir seçenek olarak sunduğunu biliyoruz. Fakat 
günümüz gençliği VPN sınırlamalarını nasıl aşacakları 
bilgisine de sahipler. Bu sebeple de genç nesil BTK (Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kurumu) tarafından çeşitli ge-
rekçelerle engellenen pek çok siteye VPN ayarlarını değiş-
tirerek girebiliyorlar. Artık 4 yaşındaki çocukların dahi 
elinde tabletler var. Çocuklar küçük yaşlardan itibaren 
internet denilen sanal ortamla tanışarak fiziksel ve psiko-
lojik gelişimlerinin çok öncesinde cinsellikle tanışıyorlar. 
Bu durum ister istemez ergenlik dönemini öne çektiği gi-
bi istenmeyen ruhi bunalımlara da sebebiyet veriyor. Ku-
şaklar arasında derin bir fay hattı oluşmaya devam edi-
yor. Bunun neticelerini sanıyorum önümüzdeki elli yıl 
içerisinde yoğun olarak göreceğiz. Geleneksel aile yapısı, 
toplumsal değerler, ahlak ve kültür anlayışı temelinden 
sarsılıyor. Tabi ki tüm bu gelişmeleri tek başına internet 
üzerinden yapılan bu yayınlara yüklemek doğru olmaz. 
Fakat yeni neslin bakış açısını empoze eden en önemli 
kaynağın internet olduğunu da vurgulamak durumun-
dayız. Günümüzde cep telefonlarına kadar giren bu 
kontrolsüz platformlar yoğun görsellik/cinsellik/sapkın-
lık/absürtlük ile gençlerin dimağını tabiri caizse hallaç 
pamuğuna çeviriyor. Netflix, TikTok, Facebook, Instag-
ram, Snapchat, Puhu Tv ve tüm dizi/sinema platformları 
aynı ortak amaca hizmet ediyor. Bu kanalları organize 
eden isimlere bakıldığında tüm yolların Bağdat’a çıktığı 
gibi aynı isimlere ulaştığını görebiliriz. Büyük çoğunlu-
ğunu Yahudi/Siyonist isimlerin oluşturduğu bu bir avuç 
multi milyarder aslı itibariyle planlı bir programı uygu-
luyor. Bu plan temel olarak kapitalist yayılmayı kültür 
boyutuyla ele alarak batının derin ahlaksızlık sendromu-
nu kapalı toplumlara ve özellikle de İslam coğrafyasına 
taşımayı amaçlıyor. Bu sayede hem ceplerini dolduruyor-
lar hem de bizleri yutulacak hazır lokma kıvamına ge-
tirerek; pasifize ederek; düşünce ve yaşam biçimlerimizi 
şekillendirerek sömürgeleştiriyorlar. Tüm bu platformları 

incelediğimizde temel olarak şu sorunlarla karşılaşıyoruz:
1- Gençleri düşünmeye değil taklite yönlendiren günü-
birlik hevesleri teşvik eden içeriğe sahip olmaları.
2- Yoğun görsellikle gençleri bireyci, bencil ve tamamen 
gösterişe yönlendirmeleri.
3- “Dünya bir köy, yaşam ise kısa, bırak başkalarını haya-
tını yaşa” düşüncesini empoze etmeleri. Bu sayede genç-
lerde milli duygular, tarihsel bağlar, dini ve toplumsal 
değerler yerine günübirlik zevkler ve hedonist bir ahlak 
alıyor. Bu durum uzun vadede ulusal karakteri olan mil-
letleri veya kültürleri kapitalist düzenin bir parçası haline 
getiriyor.
4- Aile kurma yaşı gittikçe uzuyor ve gençler ailenin öne-
minden bihaber yalnız bireyler haline dönüşüyorlar. Bu 
durum özellikle geleneksel doğu toplumlarını derin bir 
ahlaki bunalıma iterek batılılaşmaya sevk ediyor.
5- Bu sanal ortamlar insanların ahlaki önceliklerini de-
ğiştirerek doğrudan toplumsal yapıyı tehdit ediyor.
6- Fuhuş, kumar, içki, şans oyunları bir veba misali top-
lumlara yayılarak insanları kötürüm bireyler haline ge-
tiriyor.
7- Bilginin anlık olarak iletilmesi dünya çapındaki zu-
lümlerin, işgallerin, katliamların kanıksanmasına yar-
dımcı oluyor. İnsanlar burunlarının dibindeki katliam-
lara dahi duyarsız hale dönüştürülüyor.
8- Psikolojik sorunlar klinik vakalar haline dönüşerek 
toplumsal anomi boyutuna ulaşıyor. Günümüzde her 2 
kişiden birinin anti depresan kullanıyor olması bunun 
göstergelerinden sadece biridir. Ruhsal hastalıklar kaosu 
tetikleyerek insanlığı terörize ediyor. Hastalıklı beyinler 
nefret sarmalına kapılarak hiçbir manevi değere kayıtlı 
olmaksızın hem kendilerini hem de çevrelerini uçuruma 
sürüklüyor.
9- Evlilik dışı ilişkiler aile kurumunu temelinden sarsı-
yor. Boşanma oranları tarihin en yüksek oranlarına çık-
mış olması, Avrupa’da her 3 çocuktan birinin babasını 
bilmeden büyüyor olması bu tehlikenin göstergelerinden 
sadece biridir.
10- Sürekli tüketimi teşvik eden bu sanal platformlar her 
türlü paylaşma duygusunu yerle bir ettiği gibi yeryüzü-
nün kaynaklarını geri dönülemeyecek şekilde sömürü-
yor. Bu hızla devam edilirse önümüzdeki yüzyıla başta 
su kaynakları olmak üzere gıda ve iklim konusunda derin 
sıkıntılar yaşanacağı bilimsel verilerle sürekli ortaya ko-
nuyor. 

İNTERNETPLATFORMLARI

NE KADAR GÜVENİLİR?

Peki, ne yapmalı? Bunu düşünmemiz ve bu noktada acil 
çözümler üretmemiz gerekiyor. Sinema bir sanattır. Fakat 
batılı zihinler ekseriyetle bunu bir araç olarak değerlendi-
riyor ve insanlarımızı dönüştürmek için kullanıyorlar. Bu 
sebeple de bizim acilen kendi kültürümüze, değerlerimize ve 
toplum yapımıza uygun alternatif platformlarla cevap ver-
memiz gerekiyor. Mevcut olan gerçekliği reddetmek sadece 
kafamızı kuma gömmek anlamını taşır. Cebren getirilen 
yasaklamalar da soruna geçici çözümler getirebilir. Bunun 
yerine okullarda ve tüm ortak platformlarda bilinçli internet 
kullanımını teşvik etmemiz, bunun eğitimini etkili şekilde 
vermemiz gerekiyor. Bu noktada en büyük görev hiç şüphe-
siz anne/babalara düşüyor. Çocuklarının ellerine verdikleri 
cep telefonlarının, tabletlerin, kapalı kapılar ardında çocuk-
larının saatlerce bilgisayar başında kalıyor olmalarının ne 
kadar büyük bir tehlikeyi çağırdığını bilmeleri gerekiyor. 
Mümkünse 16 yaşından önce çocukların ellerine internet 
erişimi olan akıllı cep telefonu verilmemelidir. Evde bilgi-
sayar kullanan çocuklarımızın görünür bir konumda sitelere 
girişi takip edilmelidir. Kullandığımız internet sağlayıcı fir-
manın çocuk filtresini aktif haline getirmesi sağlanmalıdır. 
Bu önlemler hiç olmazsa gelecek tehditleri kısıtlayacaktır. 
En önemli tedbir ise anne/babaların çocuklarına hergün 
vakit ayırmaları ve toplumsal değerlerimizi yaşayarak öğ-
retmeleridir. Çocuklarımızın elinden tutup camiye gitmek, 
bayram namazlarına gitmek, akraba ziyaretleri gerçekleştir-
mek, çocuklarımıza sorumluluk vermek ve öğretmenleriyle 
düzenli olarak görüşmek bu anlamda yapılacak en önemli 
görevlerdir. Bu noktadan sonra sinemayı tıpkı kapitalist zih-
niyetin kullandığı gibi kendi amaçlarımız için bir araca dö-
nüştürmek yeni nesillere verilecek en önemli ödev olsa gerek. 
Tüm bu olumsuzluklara rağmen “sinema” denilen gerçekliği 
reddetmek zorunda değiliz. Önemli olan seçici davranmak, 
bize mesaj verecek ve bizleri olumlu yönde kanalize edecek 
seçimler yapmaktır. Çünkü dünya sinema/film endüstri-
sinin büyük çoğunluğu kapitalizme hizmet ediyor olsa da 
aralarında bu duruma karşı bir cevap niteliği taşıyan filmler 
de var. Kimi yönetmenler batının ahlakını ve içine düştüğü 
bunalımı ele alan filmlere imza atıyor. Hem yerli hem de 
yabancı film sektöründe sanata, iyiliğe ve güzelliğe hizmet 
eden bu yönetmenleri bulup ayıklamamız gerekiyor. Çünkü 
sinema/film sektörü sadece bir araçtır. Onu ne şekilde kul-
lanacağımıza biz karar verebilirsek elbette faydasını görü-
rüz. Bunun yolu da ilk olarak mevcut tercihlerimizi eleyerek 
belirlemekten ve kendi ideallerimizi, değerlerimizi yaşatan 
yönetmenleri yetiştirmekten geçiyor. Yazımızı izleyebilece-
ğiniz film önerileri ile bitirmek istiyorum.

-Ahlat Ağacı (2018)
-The Call of the Wild/Vahşetin Çağrısı (2020)
-Kefernahum (2018)
-1917 Sam Mendes (2019)
-Mahallede Güzel Bir Gün/A Beautiful Day in the Neigh-
borhood (2019)
-Togo (2019)
-Jojo Rabbit/Tavşan Jojo (2019)
-Çernobil/Mini Dizi (2019)
-Joker (2019)
-Just Mercy (2019)
-Deli ve Dahi/The Professor and the Madman (2019)
-Karanlık Sular/Dark Waters(2019)
-Kutsal Günah/Deliver Us from Evil (2006)
-Yağmuru Bile/Even The Rain (2011)
-Seven Worlds, One Planet (2019)
-Gizli Bir Yaşam/A Hidden Life (2019)
-The Elephant Queen (2019)
-My Neighbor Totoro/Kom-
şum Totoro (1988)
-Hotel Rwanda/Otel Ruanda 
(2004)
-The Biggest Little Farm 
(2018)
-Ip Man (2019)
-The Song Of Sparrows/Serçele-
rin Şarkısı (2008)
-Küçük Deniz Kızı Ponyo/Gake no 
ue no Ponyo (2008)
-Rüzgâr Yükseliyor/Kaze Tachinu 
(2013)
-When They See Us(2019)

Enes M. Çiğdem
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İZLENESİ FİLMLER
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NURİ PAKDİL 
(1934-2019)

”Kudüs’süz ve İstanbul’suz Aşk 
yoktur…” 
“Yasa batmış Kudüs bu! 
Elinizi uzatınız; zincirleri mi 
kıracaksınız? Yurtsuz kalan 
Filistinlilerin direniş ateşinin 
çıngıları göklere saçılır ve İstanbul 
gecelerinde toplarsınız bunları.”
“Sevdiklerinizi, yüreklerinden 
sımsıkı tutun. Yarın, geç olmakla 
meşhurdur.”
“Bilirim ve bildiririm ki; İnsan, 
vicdanıyla sürekli hesaplaşıyorsa, 
genç kalır, tığ gibi.”
“Çağ ancak, bilinçle sorumluluk 
yüklenenlerin yüzüne güler.”
“Bildiğim her şeyden sorumlu 
olmazsam, nasıl hak edebilirim 
yaşamayı?”

RAHMETLE ANIYORUZ

ANMA
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OKULDAN HABERLER 

MEZUNLAR DERNEĞİMİZ 
NİZAMDER FAALİYETLERİNE 
BAŞLADI
Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezunları 
ve Mensupları Derneği (NİZAMDER) okul yönetimi-
mizin öncülüğünde, Meslek Dersleri hocamız Hüseyin 
KÜÇÜKÇİFTÇİ’nin danışmanlığında 7 mezunun bir 
araya gelmesi ile Ağustos 2019’da kuruldu.
Derneğimiz, Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Li-
sesi mezunları ve mensupları arasında birlikteliği tesis 
etmek, manevi bağları devam ettirmek, okulumuzda 
eğitim öğretim gören öğrencilerimize maddi ve mane-
vi yardımda bulunmak, toplumsal gelişmelerine katkı 
sağlamak için kurulmuştur.
Okulumuzun eğitim-öğretim hayatına başlamasından 
bugüne kadar, gerek sıralama-taban puan olarak, ge-
rekse de toplum nezdinde yükselişinin farkındaydık. 
Başta okul müdürümüz olmak üzere öğretmenlerimi-

zin, öğrencilerimizin ve velilerimizin gayretleriyle olu-
şan NKAİHL marka değerine biz de mezunlar olarak 
katkı sunmak istedik.
Kadim kültürümüzde yer alan bir ve beraber olma, 
oba/topluluk oluşturma, kitlesel hareket etme arzusu 
ile İmam Hatiplilik şuurunun verdiği vefa ve gelişme 
duygusunun birleşerek bizde cereyan etmesi böyle bir 
yola çıkmamıza vesile oldu. Biz bu oluşumu çift kanat 
misali gördük. Bir kanadımızda duygusal bağımız yani 
okulumuza, öğretmenlerimize ve arkadaşlarımıza olan 
vefa duygumuz, diğer kanadımızda ise resmi bir çatı 
altında toplanma, yeri yurdu belli olan bir yapı oluş-
turma isteğimiz vardı.
Bu gaye ile gerekli evrakları tamamlayarak NİZAM-
DER’in kuruluşu için başvuru yaptık. Ardından hız 
kesmeden üye kayıt faaliyetlerimize başladık. Birçok 
mezunumuzun rağbet göstererek imzaladığı üye kayıt 
formları derneğimizin benimsendiğinin önemli bir 
göstergesiydi. Kısa zamanda yoğun ilgiyle karşılaşmak 
dernek yönetimimizi oldukça heyecanlandırdı ve mut-
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“BİZİM YUNUS”
Yüzyıllar ve çağlar ötesinden, Türkçeyi azı 

dişleriyle konuşup günümüze kadar ya-
şatan büyük mutasavvıftır Yunus Emre. 
Onu sözlerle anlatmak mümkün değil. 
Öyle ya Yunus’u anlamanın anlamı za-
ten anlatamamak. O halde Necip Fa-

zıl’dan, Tapduk Emre’den geçip “Bizim 
Yunus’u” aramak amacımız olsun. Zaten 

insan dediğin nedir ki bir arayış hikâyesinden 
başka. Biz Yunus’u ararız Yunus onu. Her dem 
beynimizde nükseden bu arayışı sonlandırmak 
isteriz oysa bu arayışın sonu yoktur. Bu öyle bir 
denizdir ki içine giren şevkinden kendini kay-
beder, tıpkı Yunus Emre gibi. Geride kalanlara 
ise onun bulduğu şeylere talip olmak kalır. Öyle 
ki Necip Fazıl bir şiirinde bu talebini şöyle dile 
getirir;
Rüzgâra bir koku ver ki hırkandan,
Geleyim izine doğru arkandan.
Bırakmam tutmuşum artık yakandan,
Medet ey dervişim, Yunus’um medet.
Ve kendisini Cahit Zarifoğlu şu sözüyle tasdik 
eder. “Bir Yunus Emre olmak isterdim.” Böyle-
likle her iki yazarımız da Yunus Emre’ye olan 
muhabbetini hem de halet-i ruhiyesine talebini 
dile getirirler. Ona göre bir garip Yunus’tur. Şa-
irler kocası Yunus, Tapduk Emre’nin dergâhın-
da kırk yıl odun taşıyan Yunus ve odundur onu 
aşkın sırrına erdiren öyle ya odun od’la yanma-
ya razıydı ve elif gibi dimdikti. Yunus da Allah 
aşkıyla yanmaya razıydı. O bu aşka öyle talipti 
ki bu uğurda kendini bildi ve “Bizim Yunus” 
diye dirildi. Aşkın sırrına, hakikatin sonucunda 
marifete ermişti. “Şüphesiz ancak kendini bi-
lenler Allah’ı bilebilirler.” (Nahl suresi) O bunu 
bilmişti. Odun olmak o ocakta pişip hamdım, 
piştim, yandım olmaktı. Ona göre kişi neyden 
besleniyorsa ona âşıktı. Aşkın kelime manasıy-
sa sarmaşıktı. İşte o, o sarmaşığa sarıldı. Kırk 
yıl dergâhının kapısından eğri odun sokmayan 
gönül aşkın sırrına ermişti. Böylelikle onu nice 
Yunuslar takip etmişti. Aynı kökten büyüyen 

dallar yapraklar gibi yeni Yunuslar çıktı karşı-
mıza. Erzurum’dan, Üsküp’ten Bursa’dan nice 
Yunuslar. Tabi Necip Fazıl’ında dediği gibi, 
bütün Yunus’lar bizim Yunus’tu ama Yunus bir 
başka bizimdi. Bu kadar sevilmesine rağmen 
Yunus günümüzde hala meşhur meçhuller ara-
sında ve bu devirde Yunus’u bilmeye de ihti-
yacımız çok onun boyasıyla boyanmaya da. O 
ümmiliğiyle tanınmıştı daha doğrusu öyle ta-
nıtmıştı kendini. Onun ümmiliği bilmemekte 
değildi bilmek sırrına ermekteydi. Bunu da en 
iyi Fuzûli şu beytiyle anlatır;
Hikmeti dünya vü mâfiha bilen ârif değil,
Ârif oldur bilmeye dünya vü mâfiha nedir.
Dünya ve içindekilerin hikmetini bilmek değil 
bilgelik
Bilge o kişidir ki dünyayı da dünyadakileri de 
bilmeye
Her yerdeydi bizim Yunus hayatında da vefatın-
da da. Dilim varmıyor ona öldü demeye çünkü 
o hala kalplerde yaşıyor. Hala yanımızda yö-
remizde bir yerlerde. Biz onunla öyle hem hâl 
olmuşuz ki ayrılmamız mümkün değildir. Ebu 
Said Ebulhayr bunu ne de güzel anlatmış:
Ger der yemeni çu bâ meni piş-i meni,
Ger piş-i meni çu bâ meni der yemeni
Men bâtu çenanem ey nigar-ı hoteni 
Hod der galatem ki men tu’em yâ tu meni 
Sen benim gönlümde oldukça, Yemen’de de ol-
san benim yanımda sayılırsın,
Eğer sen benim gönlümde değilsen, yanımda da 
olsan yemende sayılırsın,
Ben seninle öyleyim ki ey Yemenli güzel, 
Şaşırıyorum! Ben mi seninim sen mi benimsin. 
O derviş Yunus’tu. Bir aşık kocası Yunus. Bü-
tün sayıları silip BİR’e yönelen Yunus. Toprakta 
devrilip, göğe çömelen Yunus. Onun izinden 
gitmek, yürüdüğü yollara ayak basmak her yi-
ğidin harcı değildi belki ama her yiğidin umu-
duydu. Ve o bize öyle güzel bir yol sevdirdi ki 
yürüdük, yürüdükçe kaybolduk ve kaybolmuş-
luğumuzla dirildik.

DENEMEMAKALE
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lu etti.
Sonrasında ise Genel Kurul Toplantısını gerçekleştirdik. 
Bu toplantıda mezunlarımızla buluşma fırsatı elde ederken 
derneğimizin ilk tanıtım toplantısını da bu vesileyle gerçek-
leştirmiş olduk. Toplantımızı okul müdürümüzün, müdür 
yardımcımızın, öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin, me-
zunlarımız ile İmam Hatip camiasının önde gelen STK’la-
rından BİHMED ve ENSAR Vakfı yöneticilerinin de ka-
tılımıyla Şubat 2020’de gerçekleştirerek kurucu Yönetim 
Kurulu yerine yeni Yönetim Kurulu’nu hep beraber seçmiş 
olduk.
Kurucu Yönetim Kurulu: Abdülkerim Yüksel, Ahmet Buğra 
Kara, Esra Nur Küçük, Emre Güngör, Yusuf Kuru, Hatice 
Sena Dülger, Muhammed Ömer Şengül.
Yeni Yönetim Kurulu: Abdülkerim Yüksel, Ahmet Buğra 
Kara, Salih Yahşi, Burak Çakır, Esra Nur Küçük, Saliha Öz-
kan, Muhammed Ömer Şengül.
Yeni yönetim olarak öncelikli hedeflerimiz şunlardır:
Mezunlarımızın okula aidiyet duygusunun oluşmasını sağ-
layacağız.
İlişkimizi güçlendirmek için periyodik olarak mezunlar bu-
luşması etkinlikleri düzenleyeceğiz.
Okulumuzda eğitim gören öğrenci kardeşlerimize ve mezun 
olup üniversiteye giden kardeşlerimize destek sağlayacağız.
Okulumuzun eğitim kalitesini artırmak için gayret göstere-
ceğiz. 

Hedeflerimize, düşüncelerimize katkınız bizim için önemli-

dir. Faaliyetlerimizi gerçekleştirmek ve geliştirmek için sos-
yal medya hesaplarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Sizlerden 
soru/destek olarak geri dönüşler rica ediyoruz. Bundan sonra 
da aşağıda belirteceğimiz hesaplardan sizlere gereken zaman-
larda anket yapıp fikir danışacağız ve bu sayede derneğimize 
hep beraber yol aldırmış olacağız. Evet, resmi bir yönetim 
kurulu var lakin biz istiyoruz ki süreci beraber yönetelim.
Dernek odamız okul ana binamızın giriş katındadır ve sü-
rekli olarak sizlere açıktır. Arzu ediyoruz ki fırsat buldukça 
gelin. Hoşsohbet bir ortam oluşturalım, dostluklarımızı can-
landıralım. Bizlerle görüşmek istediğiniz zaman ise sosyal 
medya hesaplarımızdan ulaşarak görüşme gerçekleştirmemiz 
bizi çok memnun edecektir. Çay-kahve bizden :)
Okulda bize bir oda tahsis eden okul müdürümüz Sayın Yu-
nus Emre Altuntaş’a ve Kurucu Yönetim Kurulunda olup da 
yeni Yönetim Kurulunda yer almayan arkadaşlarımız Hatice 
Sena Dülger’e, Yusuf Kuru’ya ve Emre Güngör’e gayretleri 
için; fikren yanımızda olan ve derneği kurma fikrini gün yü-
züne çıkaran Hüseyin Küçükçiftçi hocamıza destekleri için 
teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

BU YOLDA SEN DE ARAMIZDA OL, 
NİZAMDER’İ KUCAKLA!         

İntagram >> nizam_der            
Twitter >> dernizam   
Facebook >> dernizam
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