




Babor bildiğimiz kadarıyla bir 
Alman markası ve tesisiniz 
adını bu markadan alıyor. 
Bize tesisiniz hakkında bilgi 
verir misiniz?

Babor Life Club, Alman cilt bakım 
devi Babor’un ürünlerini de bünyesinde 
barındıran bir sağlık yaşam merkezi. 
Şirket politikamız, misafirlerimize 
ayrıcalıklarımızı en üst düzeyde 
yaşatmaktadır. Spor merkezinin yanı 
sıra sağlıklı bir yaşam için de SPA 
bölümümüzle Çukurambar’da hizmet 
vermekteyiz.

Sağlık ve güzellik adına hizmet veren 
bir kurum Babor Club. Gelen misafirleri 
nasıl bir hizmet bekliyor ve misafirler 
nelerden faydalanabiliyor?

Misafirlerimiz her şeyden önce 
kapıdan ilk girdiklerinde güler yüzle 
karşılaşıyorlar. Bizim için en önemli 
şey, misafirlerimizin memnuniyeti. 
Üyelerimiz için; yarı olimpik yüzme 
havuzumuz, fitness ve serbest ağırlık 
alanlarımız, grup derslerimiz, tuz 
sauna, kuru sauna, ve fin hamamı, 
Osmanlı hamamı, sıcak taş yataklarımız, 
kafeteryamız, bilardo ve dart gibi 
oyunlarımız mevcut. 

BABOR SAĞLIKLI
YAŞAM VE SPA MERKEZİ
HEM RUHUNUZU HEM BEDENİNİZİ 

GÜZELLEŞTİRİYORUZ

SPA bölümümüz düşünen misafirlerimiz için 
Babor kalitesiyle cilt bakımımız, LPG dediğimiz 
bölgesel zayıflama ünitemiz, ozon sauna, yeşim 
taşı masajı, el ayak bakım bölümü, batık tedavisi, 
ağda, kuaför ve 26 yıllık fizyoterapistlerimizden 
masaj imkanımız mevcut. Ayrıca pasif jimnastik 
çalışmaları da merkezimizde yapılmaktadır.  
Misafirlerimiz geldiklerinde spor yapıp, keyifli 
vakit geçirebilir.

Grup derslerinden bahseder misiniz?
Spinning, pilates, zumda, oryantel, kangoo 

jumps, core workout, cardio bulunmakta. 
Ayrıca Avrupa’da yeni yaygınlaşan TRX ve TRX 
Streching de mevcut.

Peki, tesisinizdeki havuz ne saunalar nasıl?
Tesisimiz aynı zamanda Ankara’nın en temiz 

suyuna sahip; iyonizasyon yöntemiyle temizle-
niyor. Kimyasal yok denecek kadar az. Boyutları 
ve kullanım bakımından da ferah. 12.5 metre en, 
25 metre boy uzunluğuna sahip. Misafirlerimiz 
yarı olimpik havuz ortamlarından büyük havu-
zumuzda isterlerse alanında uzman antrenörle-
rimizden destek alabilirler.

Tuz sauna ise Babor Life Club ayrıcalıkların-
dan. Astım, bronşit, nefes darlığı, uyku bozuk-
lukları gibi birçok rahatsızlığa iyi geliyor, yaşam 
kalitesini arttırıyor. Bu yüzden sadece spor 
merkezi değil, sağlıklı yaşam merkeziyiz.  

Vücut ve ruh sağlığı için SPA’nın öneminden 
ve Babor’un bu konuda verdiği hizmetlerden 
bahseder misiniz?

SPA, tesisimizin en iddialı olduğu alan 
diyebiliriz. İsmimizi bile üst segment bir bakım 
markasından alıyoruz. SPA uygulamasında her 
hizmet size özel. Örneğin cilt lekelerini kristal 
elmas taşlarla ince cilt soyma işlemi ile yok 
edebiliyoruz. Antü selülit uygulamaları yapa-
biliyoruz. Bölgesel kilo sorununuzu LPG ile yok 
ediyoruz. Spordan sonra fönünüzü çektirip gö-
rüşmelerinize gidebilirsiniz. Bölünmeden, başka 
yere uğramak zorunda kalmadan tesisimizden 
ayrılabilirsiniz. BABOR BEAUTY SPA WELLNESS’ın 
ayrıcalıklı etkinliklerinden faydalanırken ço-
cuklarınız deneyimli personellerimiz ile çocuk 
kulübünde hem eğlenip hem öğrenir. Fizyote-
rapistlerimizden medikal ağırlıklı masaj hizmeti 
alabilirsiniz. Lokal, klasik ve fizik tedavi amaçlı 
masaj yapabiliyoruz. Hem ruhunuzu hem be-
deninizi güzelleştiriyoruz. Sağlıkla mutluluğun 
birleştiği Babor Club’a sizleri de bekliyoruz.

BaBor Sağlıklı Yaşam 
ve SPa merkezi
1470. Sokak 
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Projesi devam eden Oyuncak 
Müzesi, Terazi ve Tartı Müzesi, 
Akeo (Medeniyetler Müzesi) ve 
Soba Müzesi de yakın zamanda 
hizmete açılacak olan Müzeler 
arasında. Çamlıdere’yi Türkiye’nin 
ve dünyanın kültürel çekim noktası 
haline getirmeye çalışıyoruz. 
Sempozyumlar, etkinlikler 
düzenliyoruz.

Müze demişken Kültür Evinden 
de bahseder misiniz?

Çamlıdere kültürünü 
geçmişten günümüze taşıyan ve 
yaşam biçimini sergileyen kültür 
evi müzesini hayata geçirdik. 
Çamlıdere Kültür evi ilçenin yaşam 
tarzını, beşikten mezara gelenek ve 
kültürünü anlatan çok değerli bir 
müze olma özelliğini taşıyor. Kültür 
evi müzesi tarihi mimari yapısıyla, 
orijinal tavan süslemeleri ve yapı 
şekli orjinal’ine uygun bir şekilde 
restore edilerek hizmete açıldı. 
Çamlıdere insanının gelenek ve 
kültürünü yansıtan müze içerisinde 
günlük yaşamdan esintiler 
sunuluyor. Müze ziyaretçilerine taş 
plaktan yükselen Türk Sanat Müziği 
eşliğinde bir gezinti sunarken 
geçmişe yolculuk yapmanın da 
keyfini sunuyor. Son olarak doğal 
turizmi hakkında ne söylersiniz?

Doğamız, yaylarımız Ankara 
halkı için bir nefes alma durağı 

oluyor. Çamlıdere doğa turizmi 
açısından da bir değer. İlçemiz, 
ender bulunur ilginç yapısı ile 
turizmin her türlüsüne müsait bir 
görüntü arz ediyor. Dinlenmek, spor 
ve av yapmak, sessiz ve temiz bir 
ortamda iyi vakit geçirerek sağlam 
bir ruh yapısı kazanmak amacı ile 
Aluçdağı Millî Parkı, Çamkoru Milli 
Parkı ve bunların yanında Kirazlı, 
Kapaklı, Tepebaş, Yağlıcaaluç yaylası, 
Alakoç Yaylası, Benli Yaylası, Bakırlı 
yaylası, Buğralar yaylası, Yediören 
yaylası ve   Dağları üzerindeki 
alanı tabii güzellikler açısından 
görülmeye değer yerler olup 
Kırsal ve yayla  Turizmi açısından 
mükemmel imkânlar sağlıyor.

Son zamanlarda oldukça rağbet 
gören dağ turizmi, doğa turları 
için ideal mekânlarımız, yaz-kış 
turların ilk seçeneği haline gelmiştir. 
Trekking (Doğa Yürüyüşü ) için 
her mevsim ideal cazibe merkezi 
olma yolunda emin adımlar 
atan Çamlıdere bu alanda yeni 
olmasına rağmen 17 farklı rotası 
ile Türkiye’nin en ilginç Trekking 
rotalarına sahiptir.

Bölgemizde termal su var. 
Termal turizmin hızlanması için de 
çalışmalarımız var. 

Tüm Ankara’yı, Çamlıdere’yi ve 
Çamlıdere’nin değerlerini görmeleri 
için ziyarete bekleriz. 

ÇAMLIDERE BELEDiYE BAŞKANI
HAZIM CANER CAN: 

ÇAMLIDERE TÜRKiYE’NiN 
YÜKSELEN DEĞERi

Ankara Çamlıdere 
Belediye Başkanı 
Sayın Hazım Caner 
Can ile Çamlıdere’nin 
doğasını, kültürünü, 

turizm açısından başkentin 
cazibe merkezi olacak çalışmaları 
konuştuk. 

Çamlıdere’de var olan kültür 
turizminin kaynağı nereden 
geliyor?

Anadolu kültürü ve geleneğiyle 
Çamlıdere’de yaşanıyor. Yaklaşık 
1000 yıl önce Orta Asya’dan gelen 
Seymenlik geleneğini devam 
ettiriyoruz. Yöresel oyunlar, tören 
yemekleri bunlardan bazıları. Ayrıca 
ilçemizde tarihi ve antik kalıntılar 

tespit edilmiştir. Geçmişten 
bugüne kalan kıyafetler, el 
sanatları, mahalli müzikler, oyunlar 
Çamlıdere’nin hazinesidir ve 
turizm potansiyelimizi geliştirecek 
değerlerdir. Türkiye’de birçok insan 
Şeyh Ali Semerkandi Hazretlerinin 
türbesini ziyaret ediyor. 

İlçemizde Büyük evliyalardan 
Hz. Ömer’in Torunlarından Şeyh 
Ali Semerkandi Hazretlerinin 
kabri bulunmaktadır. Şeyh Ali 
Semerkandi Hazretlerine ait külliye 
ve müzesi ile inanç turizminde 
önemli yol kat ettik. Türkiye’nin 
dört bir yanından Mübarek zatı 
ziyarete gelenler ilçenin diğer 
güzelliklerine de hayran kalıyor. 

BÜLTEN BÜLTEN



Pursaklar Belediyesi 
Ayyıldız Hanım Evi üye-
lerine Gazi Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Hakan Sözen ve Organ 

Nakli Koordinatörü Fadime Yaşar 
tarafından organ bağışının öne-
mi anlatıldı. Pursaklar Belediyesi 
hanım evlerinde kadınlara yönelik 
hizmetler her geçen gün artıyor. 

Eğitimden kültüre, sağlıktan spora 
birçok alanda hizmet alan Pursak-
larlı kadınlar tebessüm ediyor. Mes-
lek edindirme kursları, spor, eğitim, 
kültür sanat hizmetlerinin yanı 
sıra sağlık alanında da diyetisyen 
hizmeti alan kadınlara düzenli ara-
lıklarla sağlık seminerleri düzenle-
niyor. Bu kapsamda Ayyıldız Hanım 
Evinde yapılan Organ Bağışının 

Önemi konulu seminerde konuşan 
Gazi Üniversitesi Transplantasyon 
Merkezi Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Hakan Sözen ve Organ Nakli Koor-
dinatörü Fadime Yaşar, organ nakli 
konusunda hanımları bilgilendirdi. 
Organ bağışının önemli olduğunu 
vurgulayan konuşmacılar halk ara-
sında yanlış bilinen konular hakkın-
da aydınlatıcı bilgiler verdi. 

KADINLARA oRgAN
BAĞIŞININ öNEMi ANLATILDI

BÜLTEN
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Pursaklar Belediyesi Hüma 
Sultan Hanım Evinde 
bilgisayar ve kalıcı makyaj 

eğitimi kursuna katılan kadınlar, 
eğitimlerini başarı ile tamamlayıp 
MEB onaylı sertifikalarını aldı. 
Hüma Sultan Hanım Evi üyeleri 
kendilerini geliştirmeye ve meslek 
sahibi olmaya devam ediyor. 
Eğitimden kültüre, spordan 
sanata her alanda eğitim alan 
kadınlar, teknolojiyi daha verimli 
ve etkili kullanmak için bilgisayar 

kurslarına yoğun ilgi gösteriyor. 
Çok sayıda üyesi ile ilçede önemli 
hizmetlere imza atan Pursaklar 
Belediyesi Hüma Sultan Hanım 
Evinde bilgisayar ve kalıcı 
makyaj kursuna katılan kadınlar, 
eğitimlerini başarı ile tamamlayıp 
MEB onaylı sertifikalarını aldı. 
İngilizce, Arapça, bilgisayar, tezhip, 
iğne oyası, çocuk gelişimi gibi 
kurslara çeşitlendirilen hizmetler 
ilçe halkının takdirini kazandı. 
Sürekli yeni kurslar açan Pursaklar 

Belediyesi Hanım Evleri ile Halk 
Eğitim Merkezi Müdürlüğü meslek 
sahibi yapmaya devam ediyor.

Kadınlara bİlgİsayar ve Kalıcı
maKyaj eğİtİmİ sertİfİKası 



zahideceylan@turuncudergi com

Sevgili Turuncu Okurları

Türkiye, tarihi ve kritik bir süreçten geçiyor. 
Geçtiğimiz günlerde Zeytin Dalı Harekâtı 
başladı. Tüm dünya merakla bu harekâtı 
ve sonuçlarını bekliyor. Allah ordumuzu 
muzaffer eylesin. Devletimizin, milletimizin 

yolunu hep açık etsin inşallah.
Kadınlar olarak yükümüz ağır. Ülkemizde ve sınırın 

hemen yanında yaşanan gelişmelere kayıtsız kalamayız. 
Oğullarını askere gönderirken “vatan için sonuna dek 
mücadele et oğlum” diyen anneleri, gönüllü olarak 
Afrin’e gitmek için askerlik şubelerine başvuran kadınları, 
Kilis’te askerlerimize çorap örenleri, börek yapanları, bu 
operasyon için okunan Kur’an’ı Kerimleri, edilen duaları 
duydukça, gördükçe bu yüce gönüllü milletin bir ferdi, 
bir evladı olmaktan gurur duyuyorum.

Son dönemde çeşitli vesilelerle Suriye’ye gittim. 
Özellikle Azez’de ziyaret ettiğim yetimhanede gördüm 
ki, Türkiye adım attığı her noktada sevgiyle karşılanıyor. 
Gittiğimiz her yerde gönülleri fethediyoruz. Dünyada 
yaygınlaşan sömürü sistemine rağmen adım attığımız 
topraklarda umut oluyoruz. Afrin’de de kendi sınır 
güvenliğimiz ve zorla yerinden edilen, toprakları 
gasp edilen kardeşlerimiz için kara operasyonları 
düzenliyoruz. Bu zorlu süreçte Allah yardımcımız olsun.

Biliyorsunuz, şahadete koşarak giden bir milletiz. 
Afrin’de de şehitlerimiz oldu. Afrin Şehidimiz Astsubay 
Üstçavuş Musa Özalkan başta olmak üzere şahadet 
şerbetini içmiş tüm askerlerimize Allah’tan rahmet, 
ailelerine başsağlığı diliyorum.

Kalbimiz de duamız da Afrin’de…
İstiklalimiz ve istikbalimiz daim olsun inşallah.
Hepinize selamlarımı sunuyorum.
Sevgiyle kalın.

Zahide Ceylan

TURUNCU DERGİSİ ADRES
Regnum Sky Tower İşçi  Blokları Mh. 

Muhsin Yazıcıoğlu Cd. No:57 
Kat:18  Daire No:58 

ÇUKURAMBAR-ÇANKAYA/ANKARA

TEL: 0312 446 85 85

TELEFON:  0312 446 85 85
WEB:         www turuncudergi com
e-mail:       info@turuncudergi com
 editor@turuncudergi com

BASKI
ÇAĞLAYAN BASIM YAYIN A.Ş.

Sarnıç yolu No:7 Gaziemir / İzmir. 
Tel: 0232 274 2215. Fax:0232 274 2318

info@caglayanmatbaasi.com

‘TURUNCU’ Dergisi, yerel süreli aylık yayındır  
Basın yayın ilkelerine uymayı kabul eder  

Basılan ilanların tüm sorumluluğu 
ilan sahibine, yazılan yazıların 
sorumluluğu yazarlara aittir 

Kurum ve kuruluşlar için 
kargo dahil fiyatı 25 TL’dir  

TURKUVAZ DAĞITIM PAZARLAMA A Ş 
tarafından dağıtılmaktadır 

YAPIM EKİBİ PRODÜKSİYON ADINA
İMTİYAZ SAHİBİ VE 

GENEL YAYIN YÖNETMENİ
M. Zahide CEYLAN

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
M. Zahide CEYLAN

KURUCU MİMARIMIZ
Şehit Erol Olçok

YAYIN KURULU BAŞKANI
Ayşe KEŞİR

YAYIN KURULU
Ayşe KEŞİR, Ayşe ERTEM, 

Hatice BİLİCİ, Gülfidan ÇALIŞKAN, 
Ümmügülsüm TAT, Esra YEREBAKAN, 
Gaye YARDIMCI,  Aygül FAZLIOĞLU, 

Rukiye KARAKÖSE, Nuran SÖZEN
Seda ŞİŞMAN, Ayfer BALABAN, 

Zehra GÜVELİ

GÖRSEL YÖNETMEN
Şerife AKYOL KURT

BASIN DANIŞMANI
Burcu EYİSOY DALKIRAN

İSTANBUL KOORDİNATÖRÜ
Gülay KURT

0507 485 55 95

MUHABİRLER
Yunus BAYAR   Burak ÜNVERDİ



Medya Grubu

Türkİye’nİn 
İsTİklalİ ve

İsTİkbalİ İçİn
şehİT olmakTan 

korkmayan bİr mİlleTİz. 
şükürler olsun kİ 

sonunda şehadeT olan 
bİr mücadeleye gönüllü 
olarak, aşkla gİderİz... 

‘zeyTİn dalı harekaTı’ 
İle afrİn’de ulusal 

güvenlİğİmİze yönelİk 
TehdİT oluşTuran Terör 

unsurlarının eTkİsİz 
hale geTİrİlmesİ ve sınır 
güvenlİğİnİn sağlanması 
İçİn çalışan ordumuzun, 

başkomuTanımızın ve 
Türkİye cumhurİyeTİ’nİn 

yanındayız. 



İnsanoğlunu yaratan, onu bazı sorumlulukları 
yüklenme kabiliyeti ile de donatmış, ona 
kaldıramayacağı yükü yüklememiştir.

14

NURAN SÖZEN: ARAPÇA DEĞİL RAPÇA

caddedeki korna sesleri, yer yer vaazı bastırırken, vaiz hala öznesi çoğalan, 
nesnesi belirsiz, yüklemi bir türlü gelmeyen uzun cümlelerde ısrar ediyor, 
Kudüs’ün coğrafi konumunu anlatmak için yoğun bir çaba sarf ediyordu.

60

28 Şubat yakın tarihimizden derin izler bırakarak geçen
bir darbeydi. Kimileri post-modern darbe dedi 
Türkiye’nin en büyük hak ihlallerinin yapıldığı bu sürece. 

28 ŞUBAT 1997: TÜRK SİYASET
TARİHİNİN EN UZUN ŞUBATI34

26 Hâlbuki Arakan Bölgesi 1430 yılında bir İslam devleti olarak 
kuruldu. Hikâyesi ise şöyledir; “İslam’ın ülkeye girişi ilk kez 
Hicri birinci asırda Müslüman tacirler aracılığıyla oldu. 

DÜNYA ARAKAN’A DAR GELDİ

HÜSEYİN KARACA: KUDÜS

38 28 Şubat’ta zarar gören on binlerce kişinin 
zararının telafi edilmesi hatta tam olarak tespit 
edilebilmeleri bile mümkün olmadı.

HURİSER BAYKUL: DARBEDEN KALAN

40 eski Türkiye tüm gerçekliği ile yaşanıyor 
o yıllarda ve kimse kalkıp ‘Hocam siz kimden 
utanıyorsunuz?’ diyemiyor.

ŞUBAT’IN YİRMİ SEKİZİ

Fethullah gülen’in refah-Yol hükümetinin 11 aylık 
sürecinde medyayı kullanarak iç ve dış mihrakları 
“göreve çağırdığını” unutmuş değiliz.

42

AYŞE MÜZEYYEN TAŞÇI RÖPORTAJI

Yangınlar genellikle elektrik akımındaki arızalardan 
kaynaklanmakta ve birkaç dakika içinde 
tüm evi sarmaktadır. 

50

BURCU EYİGİL: YAKARIM BU GEZEGİNİ

“Akıl savaşından vazgeçmeyeceğim/ Kılıcım da 
elimde uyumayacak/ Ta ki Kudüs‘ü kurana kadar/ 
İngiltere‘nin yeşil ve tatlı toprağında”

Hiçbir şey yapamamanın çaresizliğinde bir 
serzeniştir, bir taş atmaktır, duyurmaktır hiç 
olmazsa onu bütün dünyaya… 

52
56

NAZ MELİS ZENGİN: KÜRESELLEŞME

MUSA ‘BİZ’ OLMALIYIZ

Dünyanın her yerinde bir tek yaratanın çeşit çeşit yarattığı, farklı 
coğrafyalarda, farklı iklimlerin kendi öz bakiyesinde kültürlerin 
dillerin inanışların değişik lakin fıtratın aynı olduğu vazifedarlar… 

18

ŞEYMA ÇAKIROĞLU: ARAKAN ANNELERİ

Bizim bütün hikâyemiz bundan on dört asır evvel baş-
ladı. Birlik ve beraberliğin ne demek olduğunu on dört 
asır evvel ensar ve muhacir kardeşliği ile öğrendik biz. 

22

GÜLAY KURT:  VAKTİ GELMEDİ Mİ?

DÜNYA
Artık hayatımızda yeni bir dünya var...sanal dünya...
Milyonlarca insan özelini, duygularını, şaşkınlıklarını, 
tüm duygu durumlarını bu ortamda ifade ediyor...64

Bu yıl 15. Yaşını kutlayacak olan Sürat Kargo için göreve 
geldiği günden itibaren operasyonel başarıyı artırmak için 
sürekli iyileştirme ve geliştirme odaklı çalışmalar yaptıkla-
rını anlatan  İlhami Öztürk, Turuncu Dergi’ye konuştu

46

KAYNAK HOLDİNG YÖNETİM KURULU 
BAŞKANI İLHAMİ ÖZTÜRK RÖPORTAJI

Medya tüm dünyada geçmişten bu güne nefret 
söylemini üreten ve yaygınlaştıran en etkili
araçlardan biri olmuştur. 66

DİLARA KÖKTÜRK ERDEN RÖPORTAJI

İstanbul fethedilirken, tweet atabilseydik nasıl olurdu? 
Mohaç meydan muharebesi yapılırken sosyal medyadan 
organize olup meydana gidebilseydik neler olurdu mesela... 

70

SALİHA SAĞDIÇ: SOSYAL 
MEDYA SOSYAL Mİ?

uneScO’ya göre, Qarawiyyin Üniversitesi, dünyadaki en 
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Son günlerin karmaşası içinde 
irtica sendromuna tutulan 
aklı evvellerden bazıları yine 
Türkçe ibadet meselesini 
işliyorlar. Bu mesele İslam’ın 

asil ve kutlu mührüne düşürülmeye 
çalışılan bir gölge, bir kara buluttur. 
İnsanımızın çeşitli gailelerle yıpranmış 
beynine, hislerine, inancına zaman 
zaman maksatlı olarak girmek, 
tek teselli bulduğu, aguşunda 
dinlendiği inancını bitirme davasıdır. 
Bu dava tarihin, insanlık tarihinin 
hiçbir devrinde gerçek başarıya 
ulaşamamıştır. Çünkü O’nun maliki, 
hadimi, hâkim-i mutlak olan Allah 
Celle-Celalühü’dur.

Akıl ve mantığı öne alan, 
vahyin muştusunu, derin hazzını 
duyamayan belli kafalara bazı 
göndermeler yaparsak nasipleri 
varsa akıl edebilir, tefekkür edebilirler 
belki. İnsanoğlunu yaratan, onu bazı 
sorumlulukları yüklenme kabiliyeti ile 
de donatmış, ona kaldıramayacağı 
yükü yüklememiştir. İnsanın, özellikle 
inanç değerleri anısından bir şeylerin 
kabulü, mükellefiyet fermanının altına 
imzasını atması demektir. 

NURAN 
SÖZEN
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Bu evlat olma, ebeveyn olma, eş 
olma, vatan olma, komşu olma vb. gibi 
çoğaltacağımız bir yığın sorumluluk 
zinciridir. Bütün sorumlulukların 
üzerindeki sorumluluğumuz ise ‘‘Ben 
Müslüman’ım’’ diyerek en yüksek 
merciye teslim oluşumuzdur. Bu en 
kutlu teslimiyetle artık şeksiz şüphesiz 
gözlerimizi kapar, varlığımızın hücre 
yapısına kadar her şeyi kabul ederiz. 
Hareket noktamız, hayatımızın ideali, 
ahengi, mihenk taşımız bu ise, ezeldeki 
ikrarımıza gölge düşürmemeye 
çalışırız, düşürmeyiz.

İbadet dilinin Arapça olması 
bazılarını nedense çok rahatsız ediyor. 
Oysa onların gerçek manada kul olma 
gibi bir dertleri de yoktur. Öyle olsaydı 
inanan her insanın samimiyetle, en 
basit derdi için, ona şah damarından 
yakın olan Rabbi’ne kendi öz diliyle 
yalvarıp yakaracağını bilir, itaat eder, 
bahane bulma ruhunu terk ederdi.

Bu dinin resmi dilinin Arapça değil 

Rap’ça olduğunu malum kafalara nasıl 
çakmalı bilemiyoruz.

Hani Merhum Nasrettin Hoca’ya 
karısının ismini sorduklarında, 
bilmediğini ifade edince şaşıranlara 
‘Geçinmeye niyetim yok ki, niye 
şaşırdınız bu kadar’ demesi gibi.

Bu dinle yaşamaya niyeti olmayan 
insancıklarımızın hemen hepsinin en 
az bir yabancı dil öğrenmek için ne 
tür fedakarlıklara katlandığını biliriz. 
Önümüze geçip de Müslümanlığı 
sizden mi öğreneceğiz, biz de 
Müslümansız diyenler ve bu konuda 
bayağı da iddialı olanlar bütün 
hükümleri tamamlanmış, ekmel 
dinde nereye kadar ne yapacaklarını 
bilmelerin, idraklerine sığdırmaları 
lazımdır. Büyük düşünür Shakspeare 
ne diyor biliyor musunuz? ‘Yüksek bir 
dağa çıkma güçlüğünden kaçınırsanız 
güzellikleri tam olarak göremezsiniz.’.

Ne olur hiç olmazsa onun dediğini 
hareket noktası yapsalar iddialarının 

başına ve Allah kelamının, vahyin yüce 
dilinin doruklarına çıksalar ve baksalar 
sonsuz güzelliklere… Buna yürekten 
talip olsalar, isteseler…

İmam-ı Rabbani ise ‘İstemek 
kavuşmanın müjdesidir’ buyurmuş. 
Ama ne çare bizimkiler hem imam 
hem Rabbani sıfatlarından bucak 
bucak kaçtıkları için gelemeyecekler, 
istemeyecekler. Onlara acıklı bir 
günü, din gününü hatırlatmak 
isteriz. O günün resmi dili de Rap’ça 
olacaktır. Ve onlar istemese de ‘O’ 
dili konuşacaklardır. İyisi mi yiğitlik 
kendilerinde kalsın. Sessiz sedasız 
ve de bir an evvel dinlerinin dilini 
öğrensinler. ‘Hayır’ mı diyorlar. O zaman 
zihinlerini bulandırmasınlar, yollarına 
devam edip gitsinler.

Yaradan’ın kusursuz yarattığı 
varlıklarını defolu hale getirmek için 
uğraşıyorlarsa ille de, diyecek bir şey 
bulamayız bundan başka.

Hayırlı inançlar ve hayırlı insanlar.

Bütün sorumlulukların 
üzerindeki 
sorumluluğumuz ise 
‘‘Ben Müslüman’ım’’ 
diyerek en yüksek 
merciye teslim 
oluşumuzdur. Bu en 
kutlu teslimiyetle 
artık şeksiz şüphesiz 
gözlerimizi kapar, 
varlığımızın hücre 
yapısına kadar her şeyi 
kabul ederiz. Kahramankazan Beytüşşe-

baplı çocukların bayrak 
sevgisine kayıtsız kalmadı
Kahramankazan Beledi-
yesi, Şırnak’ın Beytüşşe-

bap ilçesine bağlı Ayvalık Köyü’nde 
yaşayan bir grup çocuğun buldukları 
Türk bayrağını köy meydanında kendi 
çabalarıyla hazırladıkları direkte gön-
dere çekmelerine kayıtsız kalmadı. 
Kahramankazan Belediyesi, çocuklara 
kışlık kıyafet ve ayakkabı yardımında 
bulunurken, köylerindeki ilkokula 
bilgisayar sınıfı kurdu.

Kahramankazan Belediyesi, 
Şırnak’ın Beyştüşşebap ilçesine bağlı 
Ayvalık Köyü’nde yaşayan ve yaşları 
3 ila 15 arasında değişen bir grup 
çocuğun buldukları Türk bayrağını 
kendi imkanları ile hazırladıkları di-
rekte göndere çekmeleri sonrasında 
anlamlı bir yardımda bulundu. Kahra-
mankazan Belediyesi, Irak sınırının sıfır 
noktasında bulunan köydeki çocuk-
lara çeşitli hediyeler gönderdi. Bele-
diye kış mevsimini de göz önünde 
bulundurarak kışlık kıyafet ve ayakka-
bı hediye etti. Belediye ayrıca, köyde 
bulunan Şehit Ali Çakar İlkokulu’na da 
bir bilgisayar sınıfı kurdu. Belediyenin 
yaptığı en anlamlı yardım ise çocuk-
lara gönderilen Türk bayrakları oldu. 

Sevinçelir görülmeye değerdi
Gönderilen hediyeler Beytüşşebap 

Kaymakamı Murat Şener tarafından 
çocuklara takdim edildi. Beytüşşe-
baplı çocukların hediyeleri aldığında-
ki sevinçleri görülmeye değerdi. 
Çocuklar hediyeler ve bilgisayar sınıfı 
için Kahramankazan Belediyesi’ne 
teşekkür etti.  Kaymakam Şener ise, 
“Çocuklarımıza Kahramankazan 
Belediyesinin göndermiş olduğu 
hediyeleri dağıtma fırsatımız oldu. 
Belediye Başkanımıza çok teşekkür 
ederim” dedi.

En güzEl cEvap
Kahramankazan Belediye Başkanı 

Lokman Ertürk de, Beytüşşebaplı 
öğrencilerin bu hareketlerinin kendil-
erini çok duygulandırdığını belirterek, 
“Beytüşşebap’taki yavrularımıza tüm 
Kahramankazan ve Türk milletinin 
sevgi ve selamlarını yolluyoruz. Bu 
anlamlı hareket Türk-Kürt kökenli 
vatandaşlarımızı karşı karşıya get-
irmek isteyen karanlık güçlere en 
güzel cevaptır. Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki 
Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünemey-
eceğinin en büyük kanıtıdır. 
Tüm çocuklarımızın gözlerinden 
öpüyorum” diye konuştu. 

KahramanKazan’dan 
beyTüşşebap’a yardım eli

BÜLTEN

LOKMAN ERTÜRK
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ARAKAN’IN 
ANNELERi
Kahır çeKen, dert çeKen ama asla pes 
eTmeyen analar... Zira gelecek vaad 
edilmiş, körpe canların hâmiSidir, 
ümididir,velev ki Tek başına OlSun, 
yOkluk ve Zulüm alTında OlSun, 
eğilemeZ baş O’nun, kırılamaZ şevk O’nun, 
bükülmeZ bilek O’nun Olmalıdır.

Kadın yaratılışının hasleti; annelik.
Kadim tarihte yüzyıllarca kutsal 

sayılmış bereketin, ebediyetin misali.
Yaratanın kendi şefkatinin zerre 

miktarınca hamuruna lütfettiği 
şefkatin merhametin kutsal taşıyıcısı varisi. 
Cennetin ayaklarının altında olduğu vadedilmiş 
makama kaim, Rızayı İlahi yolunda en büyük 
mihenk taşı.

Anne,  önce tek vücutta iki ayrı ruh, 
sonrasında iki ayrı bedende tek yürek olan, 
yekpare kalabilen, parçayı bütünden, özden, 
mukaddes sayan sahiplenen muhafız. Beşeriyete 
dair en mühim varlığı, heyecanı, ümidi ve öteler 
için sermayesi… Canı, cananı, emaneti, O’nu 
anne kılış vesilesi; evlat.

Dünyanın her yerinde bir tek yaratanın çeşit 
çeşit yarattığı, farklı coğrafyalarda, farklı iklimlerin 
kendi öz bakiyesinde kültürlerin dillerin 
inanışların değişik lakin fıtratın aynı olduğu 
vazifedarlar… Kahır çeken dert çeken ama asla 
pes etmeyen analar. Zira gelecek vadedilmiş 
körpe canların hâmisidir, ümididir, velev ki tek 
başına olsun, yokluk ve zulüm altında olsun 
eğilemez baş O’nun, kırılamaz şevk O’nun, 
bükülmez bilek O’nun olmalıdır.

Bir anne olmak…
Yüzyılların intikam hissiyle nefretle kinle 

beslenmiş, fırsat beklemiş, gösterdiği vahşetle 
bu bir Avrupalı dedirtmede mükerrer, kendi 
öz vatanında kardeşim dediğinin en alçak 
saldırısına maruz kalan Bosnalı bir anne…

ŞEYMA ÇAKIROĞLU
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Kıtalar ötesinden, toprak 
zenginliklerini kendisinden başka 
kimselere o zenginliğin tabii sahiplerine 
bile reva göremeyen aç gözlü hasis leş 
avcılarının hedefi haline gelen ve yine 
öz yurdundan sürülen mülteci olup 
hayatını sürdürebilmek için evlatlarını 
engin denizlere kurban veren Suriyeli 
anne…

Dinler tarihinin yaşandığı tüm 
kutsalların merkezi, Selahaddin’in 
yurdu, İslam’ın ilk kıblesi, mualla taşının 
sırdaşı, Osmanlı bakiyesi Kudüs’te 
işgalcilerin ahlaka mugayir her ne 
varsa başvurduğu desiselerle her an 
teyakkuzda Kudüs’ün anneleri…

Özde yakın gözden çok uzaklarda 
imparatorluk bakiyesi ümmetin garip 
mümessilleri Arakan’ın anneleri… 

O anneler ki uzak diyarların bu 

cılız sesi işitildiğinde, yaşanması 
ihtimalinin olamayacağı, sapık 
zihniyetlerin kurgusu olduğuna 
kanaat getirilen korkunç vaziyetler. 
Değil insanlık dışı aklımıza gelen ya 
da gelmeyen her şeyin dışında bir 
gerçeklik… Muhayyilenin fevkinde. 
Şüyuu vukuundan beter, sözün 
kifayetsiz basiretsiz ifadesiz oluşu. 
Gönlümüzün dili olmasa da ne 
kadar bîzarız… Rabbim uğursuz 
gecelerin sabahı olacak elbet, sen 
kavuştur… Lakin yıkılsın bu dünya 
bitsin bu zulüm dedirten ne çok 
acı var bu fâni dünyada… İmtihanı 
Arakanlı anne olanların yardımcısı ol 
Ya Rab. Evlatlarından önce canından 
olmanın tek tasası kendinden sonra 
yavrusunun akıbetinden başka ne 
olabilir ki! Arakanlı anne olmak, ölümün 
kurtuluş olacağı firavuna nemruta 
taş çıkartan zalimin zulmü altında 
mazlum olarak can verip sabredene 
vaat edilen cennete kavuşmak… Bir 
an hayal etsek o annelerden herhangi 
birini ve bir anlığına o annenin 
kendimiz olduğunu ve dahi o küçücük 
yürekleriyle annelerinin etek ucunda 
hayata tutunan, gah çamurların 
içinde gah dalgalarla savrulan, açlıkla 
susuzlukla mücadele eden çocukları. 
Bir an düşünsek o çocuğun bizim kendi 
çocuğumuz olabilme ihtimalini. Ana 
yüreği her türlü tazyikin yaşandığı, 
ruhlarımızdaki isyan ve sığınılacak 
tek merciden “Yâ Kahhar” diye diye 
aman dileyen… Artık örs olunmuş 

hale geldiğimiz o halleri yaşayan 
analar, çocuklar mazlumlar. Bakmaya 
imtina edilen fotoğrafların fâili, 
ruhsuz vicdan yoksunu esfel-i safilin 
müsebbipler. Çocuklar analar ve illa 
çocuklar… Namına zulüm denilenin 
bile yetişemeyeceği ölçüşemeyeceği 
muamelelere mahkûm, kaderinde 
Arakanlı ana olanlar… Sırf Müslüman 
oldukları için sadece evleri değil 
bedenleri ateşe verilen insanların 
yurdu Arakan. Nirvananın talebeleri, 
çakraları açtırma üstadları, barış ve 
kardeşlik satıcısı keşişlerin eliyle yapılan 
akla ziyan, hakikat olamaz dedirten 
manzaralara montaj olması dışında 
muhtemel olamayacak fotoğraflar… 
Nerden bilinebilirdi ki katıksız 
sessizce yaşanmış sönmüş hayatların 
delilleriydiler.

Bilen için artık normal yaşanamaz 
bir hayattır ‘normal’ hayatlarımız. Buğz 
ki ta derinden her ananın yüreğinden 
semaları inletmeli. Dua dua eller 
karıncalanmalı… Elimizle düzeltemesek 
de dilimizle söylemeliyiz her daim; 
hasbinallah ve nimel vekil… Uzakların 
da yakınların da Rabbi Allah’ım! 
Hiçbir anayı evladının acısını tattırma, 
helak edilmiş nice kavimlerden ders 
çıkartmaktan aciz aynı hallerle hâllenen 
nice toplumlar, ilahi ikazları bile dikkate 
almazken, dünyalık gücün verdiği 
küstahlıkla nicelerinin imtihanı olan 
bu zalimleri Kahhar ismine havale 
ediyoruz. Şüphesiz Sen intikam 
alanların en hayırlısısın. 

Bilen için artık normal 
yaşanamaz bir hayattır 
‘normal’ hayatlarımız. 
Buğz ki ta derinden 
her ananın yüreğinden 
semaları inletmeli. 
Elimizle düzeltemesek 
de dilimizle söylemeliyiz 
her daim; Hasbinallah ve 
nimel vekil...

YAZAR

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Lovemark_(22x29,5)_Yeni.pdf   1   25.12.2017   15:58



 “Kaç hakiki Müslüman 
gördümse hep makberdedir

Müslümanlık bilmem 
amma, galiba göklerdedir…”

       

B ugünkü rakamsal 
değerlere bakılacak olursa, 
1,5 milyar Müslüman 
yaşıyor yeryüzünde. Farklı 
coğrafyalarda, farklı hayatlar 

yaşayan, ancak bir olan Allah’a iman etmiş 
olmak hususunda ortak bir paydada 
buluştuğumuz tam 1,5 milyar insan. Bu 
güzel bir şey. Fakat sayıca çokluğumuzun 
bir anlam ifade edemediği durumlar 
oluyor. Bir yerlerde yanlış yapıyoruz. 
Kimi zaman farkında olarak, kimi 
zaman hiç farkına bile varmayarak, bir 
şeyleri mütemadiyen yanlış yapıyoruz. 
Yaptığımız bu yanlışların karşılığında ise 
bedel ödemek kaçınılmaz oluyor. Peki, 
nerede yanlış yapıyoruz? Doğru olan ne?

Bugün bir dost meclisinde oturup 
dostlarımızla karşılıklı çaylarımızı 
yudumlarken sohbet etsek, birimizin 
bir diğerine soracağı ilk soru “nasılsın”, 
sorduğu soruya alacağı cevap ise “iyiyim” 
olurdu kuvvetle muhtemel. Sohbetin 
devamında biraz aşktan, geçilemeyen 
sınavlardan, o meşhur şarkıdan, son 
çıkan filmden; kısacası dünya işlerine 
dair ne varsa hepsinden biraz konuşur, 
hesabı ödedikten sonra en yakın 
zamanda tekrar görüşme ümidiyle 
ayrılırdık. Yalnızca benim, yalnızca senin 
değil. Pek çoğumuzun ahvali ne yazık ki 
bundan ibaret. Ve biz en büyük yanlışı 
burada yapıyoruz. Ekseriyetle iyiyiz. İyi 
olmamamız gereken zamanlarda dahi, 
bir hayli iyiyiz. Müslüman coğrafyalarda 
yaşanan sıkıntılar, İngiltere’de gerçekleşen 
kraliyet düğününde düşesin giydiği 
gelinlik kadar meşgul etmiyor 
gündemimizi. Bir futbol maçı esnasında 
kaçırılan gol pozisyonları kadar üzmüyor.

‘Kötü’ olmayı, hakiki dertlerle dert 
sahibi olup, sordukları vakit “kötüyüm” 
diyebilmeyi öğrenmemiz lazım evvela. 
Öyle laf olsun diye değil fakat. 
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Bizim bütün 
hikâyemiz bundan on 
dört asır evvel başladı. 
Birlik ve beraberliğin 
ne demek olduğunu 
on dört asır evvel 
ensar ve muhacir 
kardeşliği ile öğrendik 
biz. Birbirimizi 
sevmeyi, bir araya 
gelirsek neler 
yapabileceğimizi, 
kendi içimizde 
ayrılığa düşersek 
nelerle karşı karşıya 
kalabileceğimizi, 
dünyada bir eşi 
ve benzeri daha 
görülmemiş bu 
muazzam kardeşlik 
sayesinde öğrendik.

AYŞENUR TUNCER
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Bir şükürsüzlük edasıyla hiç 
değil. Ümmet bilinciyle. Dünyanın 
bir ucunda yaşayan Müslüman 
kardeşimizin derdi, bizim için 
o şarkıdan, o filmden, magazin 
haberlerinden, tuttuğumuz takımın 
maçlarından önemli Olmalı diyorum 
kısaca. ‘Müminler birbirlerini sevmekte, 
birbirlerine acımakta ve birbirlerini 
korumakta bir vücuda benzerler’ 
demişti rahmet peygamberi de. 
‘Vücudun bir uzvu hasta olduğu 
zaman, diğer uzuvlar da bu sebeple 
uykusuzluğa ve ateşli hastalığa 
tutulurlar…’ 

Müslümanlar olarak yalnızca 
birbirimizi önemsemekle bitmeyecek 
elbet mesele. Halep’te şehit olan 
annesinin başında ağlayan bir 
öksüze denk geldiğimiz vakit bir 
haberde, tebessümümüzün içimize 
sinmeyişi yetmeyecek bir şeylerin 
değişmesi için. Arakan’da yaşanan 

vahşete tanıklık ettiğimizde, bir 
dua ile Allah’a yönelmek tek başına 
çözüm olmayacak. Yalnızca üzülmekle 
hallolmayacak hiçbir şey. Bunlar 
olmazsa olmaz evet. Ama bizim 
belki de en büyük yanlışımızdır 
diyebileceğim bir şey daha var ki, 
doğrusuyla tebdil eylemediğimiz 
müddetçe bedel ödemeye devam 
edeceğiz. Resmi dini İslamiyet olan, 
çoğu Müslümanlardan oluşan 
onlarca ülke var. Fakat bir olamıyoruz. 
En mühim meselelerde dahi birlik 
olamıyoruz. Sesimizi yükseltmemiz 
gereken zamanlarda susmayı tercih 
ediyoruz. Yakın tarihte yeniden 
gündeme gelen Kudüs mevzu 
bunun en canlı örneği ne yazık ki. 
Genç yaşında kendisini Kudüs’ü 
kurtarmaya adamış, sürekli gözyaşı 
döküp Müslümanları cihada çağıran, 
üzüntüsünün nedenini soranlara: 
“Kudüs ve Mescidi Aksa Haçlıların 

işgalinde olduğu müddetçe ben nasıl 
olurda gülebilirim, nasıl gözüme uyku 
girebilir?” diyen Selahaddin Eyyubi’nin 
iman gücüne sahip olamadığımız için 
belki. Belki de Kudüs’ü “Benim kalbimin 
yarısı Mekke, diğer yarısı Medine’dir. 
Üzerinde ise incecik bir tül gibi 
Kudüs vardır” diyen Nuri Pakdil kadar 
sevemediğimiz için bir araya gelip de 
“Kudüs bizimdir” diye haykıramadık 
tüm dünyaya. Yalnızca Kudüs’te değil, 
Müslüman coğrafyalarda yaşanan 
sıkıntılarda da beraber olup hesap 
soramadık biz. Samimi Müslümanlar 
olamadığımız için belki. Kaybettiğimiz 
ümmet bilinci yüzünden belki de, 
bilmiyorum. Hepsinin özünde yatan 
bir hakikat var. Kuranı hakkıyla idrak 
edip yaşamıyoruz biz. ”Hep birlikte 
Allah’ın ipine sımsıkı sarılın. Parçalanıp 
bölünmeyin” diyor rabbimiz. (Al-i İmran 
103) Ne yapmamız, nasıl olmamız 
gerektiğini bize ayetleriyle açıklıyor. Ne 
zaman ki evimizin değil, kalbimizin bir 
köşesinde yer verdik Kuran ayetlerine, o 
zaman yoluna girecek dünya ve ahiret 
işlerimiz.

Yahudiler ve Hristiyanlar söz konusu 
Müslümanlar olduğu her vakit birlik 
olmuşlardır, bu bir gerçek. Tarih bunun 
örnekleriyle dolu. Yüzlerce yıl önce 
Haçlı Seferlerinde, sırf Müslümanları 
mağlup etme gayesiyle Yahudiler nasıl 
Hristiyanların safında yer almışsa, bugün 
de durum bundan ibaret. Değişen bir 
şey yok. Bu durumu yine bir ayetle 
açıklamak gerekirse: ”İnkâr edenler 
birbirlerinin dostlarıdır. Eğer siz bunun 
gereğini yapmazsanız (birbirinizle dost 
olmazsanız) yeryüzünde bir karışıklık 
ve büyük bir bozulma olur” buyuruyor 
Allah (c.c) Enfal Suresi 73. ayette. O halde 
gereğini yapmamız lazım. Bu da ancak 
İslam Birliğinin sağlanmasıyla mümkün 
olacaktır şüphesiz. Müslüman devletler 
olarak; askeri, siyasi, ekonomik ve kültürel 
alanlarda işbirliği yapmamız, ortak adım 
atmamız lazım. O zaman en anlamlı şiiri 
yazar, en güzel şarkıyı besteleriz biz.

Bizim bütün hikâyemiz bundan 
on dört asır evvel başladı. Birlik ve 
beraberliğin ne demek olduğunu 
on dört asır evvel ensar ve muhacir 
kardeşliği ile öğrendik biz. Birbirimizi 
sevmeyi, bir araya gelirsek neler 

yapabileceğimizi, kendi içimizde 
ayrılığa düşersek nelerle karşı karşıya 
kalabileceğimizi, dünyada bir eşi ve 
benzeri daha görülmemiş bu muazzam 
kardeşlik sayesinde öğrendik. Onlar 
da öğrendi. Gücümüzün farkındalar. 
Pek çoğumuz bilir. İspanya’da Madrid 
şehir müzesinde sergilenen “Yahudi, 
Hıristiyan ve Müslüman” isimli bir abide 
var. Bir Yahudi, Yahudi’nin omuzlarına 
bastığı bir Hıristiyan ve en altta secde 
halinde bir Müslüman… Bir Yahudi 
bu heykeli görünce beğenmiyor. 
Yahudi’nin en üstte olduğunu söyleyip, 
neden beğenmediğini sorduklarında 
verdiği cevap ise manidar: “Evet Yahudi 
en üstte. Ama Müslüman ayağa 
kalkarsa hepsi yıkılacak!”.  Allah öyle 
büyüktür ki, Müslümanlığın şanına dair 
söylenebilecek en hakikatli cümleyi yeri 
gelir bir Yahudi’ye söyletiverir dedim 
ilk bunu görünce. Ardından dua ettim: 
“Yarabbi, Müslümanın ayağa kalkacağı 
günü göster…”

Yahudiler ve 
Hristiyanlar söz 

konusu Müslümanlar 
olduğu her vakit birlik 

olmuşlardır, bu bir 
gerçek. Yüzlerce yıl 

önce Haçlı Seferlerinde, 
sırf Müslümanları 

mağlup etme gayesiyle 
Yahudiler nasıl 

Hristiyanların safında 
yer almışsa, bugün de 
durum bundan ibaret.

Müslümanlar olarak 
yalnızca birbirimizi 
önemsemekle 
bitmeyecek elbet 
mesele. Halep’de 
şehit olan annesinin 
başında ağlayan bir 
öksüze denk geldiğimiz 
vakit bir haberde, 
tebessümümüzün 
içimize sinmeyişi 
yetmeyecek bir şeylerin 
değişmesi için.
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Dünya var olduğundan bu 
yana insanlar yaşam savaşı 
veriyor. Bazı insanların savaşı 
çok çetin şartlarda geçer-
ken bazıların ki ayağına taş 

çarpsa sıkıntı sayacak bir şekilde devam 
etmekte. Örneğin Afrika’daki çölde 
yaşayan bir insanın en büyük sıkıntısı o 
gün için bir bardak su, bir dilim ekmek 
bulmak için kilometrelerce yol yürümek 
zorunda kalması olurken Norveç’teki 
bir insanın sıkıntısı bazen güneş gör-
mediği için depresyondaki kafasını nasıl 
düzeltebileceğini düşünmek olabiliyor. 
Tıpkı bir yanda, ömrünü mensup olduğu 
milletinin bilmem kaç yıl önce uğradığı 
haksızlığın öcünü almak için her türlü 
yola başvurmaya adayan diasporalar 
varken diğer yanda yüzyıllardır oturduğu 
topraklardan sırf Müslüman olduğu için 
kıyıma katliama uğrayan bütün dünyanın 
(Türkiye hariç) sessiz kaldığı bir Arakan’ın 
var olması gibi.

Arakan Bölgesi 50 milyon nüfuslu 
Burma’nın % 15’ini oluşturuyor, geri kalan 

ise Budist.  Azınlık olmak dünyanın her 
tarafında zordur. Ama Arakan’da Müslü-
man olarak yaşamak neredeyse imkânsız 
olmuş artık. Dünya tarihinde görülmemiş 
bir katliamla karşı karşıya olan Arakan 
Müslümanlarına ülkede yaşayan ırkçı 
Müslüman düşmanı Budistler tarafından 
hiçbir yaşam hakkı tanınmıyor. Ola ki 
Müslüman bir kişi bir Budist’e karşı bir 
suç işlese karşılığında yüzlerce Müslü-
man vahşi bir şekilde katliama uğruyor, 
tecavüze uğruyor, yerlerinden ediliyor. 
Üstelik Müslümanları büyük bir tehdit 
olarak gösteren bu Budist zihniyet güya 
bir solucana dahi zarar verilmemesini 
öğretisini savunurken yapıyor bunu!

Hâlbuki Arakan Bölgesi 1430 yılında 
bir İslam devleti olarak kuruldu. Hikâyesi 
ise şöyledir; “İslam’ın ülkeye girişi ilk kez 
Hicri birinci asırda Müslüman tacirler 
aracılığıyla oldu. Allah Resulü’nün (s.a.v) 
sahabelerinden Vakkas bin Malik (r.a) 
ve bir grup arkadaşı bu ülkeye ilk ayak 
basan Müslüman tacirlerdir. Daha sonra 
Müslümanların bu ülke ile ticaretleri 
artmıştır. Hicri ikinci asırda Müslüman ta-
cirlere ait bir gemi Arakan’a yakın Bengal 
Körfezinde batmış ve gemideki onlarca 
Müslüman karaya çıktıktan sonra bir daha 
ülkelerine dönmemişlerdir.

Arakan İslam Devleti’nin ilk sultanı ise 
Süleyman Şah’tır. Arakan İslam Devleti 
1784 yılına kadar bölgeye hükmetti. 
Bu dönemde Arakan bir ticaret ve ilim 
merkezi oldu. 

dÜnya araKan’a 
dar geldİ

YÜKSEK MİMAR
gulaykurt@turuncudergi.com

GÜLAY
KURT

YAZAR

ArAkAn’dA MüslüMAn olArAk yAşAMAk 
neredeyse iMkânsız olMuş Artık. dünyA 
tArihinde görülMeMiş bir kAtliAMlA kArşı 
kArşıyA olAn ArAkAn MüslüMAnlArınA ülkede 
yAşAyAn ırkçı MüslüMAn düşMAnı budistler 
tArAfındAn hiçbir yAşAM hAkkı tAnınMıyor. 
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Fakir dahi olsa sade-
ce canını kurtarmak 
için kaçan bu zavallı 
insanları küçük bir sınır 
bölgesinde tutması 
ayrıca Müslümanların 
oturup düşünmesi 
gereken bir konudur. 
Türkiye’nin girişimleri 
sonucu sınırda iste-
meyerek de olsa sa-
dece tampon bir bölge 
oluşturmasına karar 
veren Bangladeş hü-
kümetinin bu tavrı da 
utanç vericidir. 

RÖPORTAJ

Portekizliler, Hollandalılar uzun yıllar 
Arakan ile ticaret yaptılar ve Arakan, 
ekonomik olarak güçlü bir hale geldi. 
Burma Sultanlığı, Arakan İslam Devle-
ti’ni yıksa da bölgeye tam olarak hâkim 
olamadı. 19. yüzyılda Arakan’ı  işgal 
eden yeni sömürgeci güç İngiltere’ydi. 
Arakan’ı iliklerine kadar sömüren ve 
Arakanlı Müslümanları maden ocakla-
rında zorla köle olarak çalıştıran İngil-
tere, 1948 yılında bölgeden ayrılırken, 
Arakan’ı Burma Sultanlığı’na bıraktı. 
İngiltere, Ortadoğu’da oynadığı oyunun 
aynısını bu sefer Asya’da oynadı.1784 
yılında Müslümanların siyasi iktidarı 
kaybetmelerinden hemen sonra Bur-
malı Budistler, Müslümanları ezmeye, 
fiziksel olarak imha etmeye yönelik bir 
politika uyguladılar. Ülke Müslümanları, 
1938 yılında kısmi bir bağımsızlık elde 
etmiş olsalar da iktidarı ele geçiren 
cunta, Müslümanlara büyük eziyetlerde 
bulundu. Arakan Halkı, İslam Devleti’nin 
yıkılmasının ardından Budistler tara-
fından sürekli olarak din değiştirmeye 
zorlandı. Fakat Arakanlı Müslümanlar 
her ne pahasına olursa  olsun dinlerini 
terk etmediler. Bunun üzerine Burmalı 
Budistler, askerlerden aldıkları destekle 
Arakan’lı Müslümanlara yönelik büyük 
bir katliama giriştiler.” (1)

İşte böyle bir geçmişe sahip olan 
Arakanlılar bir İngiliz oyunun neticesi 
olarak eski adıyla Burma yeni adıyla 
Myanmar’ın 7 eyaletinden biri olmak 

zorunda kalmıştır. Budist zulmünün 
altında günümüzde de hala inlemekte-
dir. Üstelik yanı başında olan Müslüman 
ama çok fakir. Bangladeş de onları 
ülkesine sokmamak için elinden geleni 
yapmaktadır. Fakir dahi olsa sadece 
canını kurtarmak için kaçan bu zavallı 
insanları küçük bir sınır bölgesinde 
tutması ayrıca Müslümanların oturup 
düşünmesi gereken bir konudur.  Türki-
ye’nin girişimleri sonucu sınırda isteme-
yerek de olsa sadece tampon bir bölge 
oluşturmasına karar veren Bangladeş 
hükümetinin bu tavrı da utanç vericidir. 

Güneydoğu Asya’nın en büyük ikinci 
ülkesi olan Myanmar kendi ülkesinin 
toprakları yetmemiş olacak ki bir avuç 
Müslümanın yaşamasına izin vermiyor! 
Hâlbuki hem gıda olarak hem yerleşim 
olarak hiçbir şeye ihtiyacı yokken bu 
katliamları yapan Myanmarlı Budistler 
bütün dünyaya karşı yaptıkları zulmü 
inkâr etmekle kalmayıp katliama hala 
devam etmekteler.  İnsanın gözünü 
hırs bürümeye görsün nasıl da şeytan-
dan beter olabiliyor. Bir araştırmaya 
göre dünyadaki bütün yerler insanlara 
yerleşim yeri ihtiyacını, bütün gıdalar da 
yiyecek ihtiyacını karşılamaya yetecek 
kadar mevcut. Ama israf gıdanın dağılı-
mını, ırkçılık, açgözlülük vs. gibi sebep-
ler de toprak savaşına insanları maruz 
bırakıyor. Yani binlerce kilometrekare 
alana sahip olan Myanmar küçücük 
Arakan bölgesini ismi gibi “arada kana 
buluyor”.

Bu durum bütün Müslümanların 
imtihanıdır. Yani bizim… Ne dünya 
hepimize yeter diyen barış yanlısı 
görünen Batı’nın, ne zalim şeytandan 
beter Budist rahiplerin imtihanı bu. 
Çünkü onlar zaten kaybetmiş. Bu bizim 
imtihanımız. Biz bu zulüm karşısında ne 
yapacağız neler yapmamız gerekiyor 
bunu konuşmalıyız. Ortada büyük bir 
zulüm varken elimiz neye yetiyorsa onu 
yapmak bizim inancımızın gereği ve bu 
dünyadan göç etmeden önce sorumlu 
olduğumuz imtihanın bir parçası bu. 
İnşallah Müslüman olarak bu imtiha-
nı veririz. Yoksa ne evimizde rahatça 
kıldığımız namazlar, ne bol yemeklerle 
açtığımız oruçlar, ne de beş yıldızlı 
otellerde yaptığımız haclar ve umreler 
kurtarır bizi. (1) http://www.islamveih-
san.com/arakan-tarihi.html

Turuncu Dergİ / Şubat 2018



RÖPORTAJRÖPORTAJRÖPORTAJ

 DÜNYANIN NERESiNE 
giDERSEK giDELiM 

TÜRKiYE’Yi TANIYoR VE 
SEVgi iLE KARŞILIYoRLAR 

ZULÜM KUŞAĞINDA BİR ZORUNLU GÖÇ 
FOTOĞRAFÇISI…  ABDULLAH KİBRİTÇİ:

SöMÜRÜnÜn vE KölElİğİn uğRAMAdığı MÜSlÜMAnlAR topluluKlAR Az. 
SöMÜRÜYE MARuz KAlAnlARın İSE YEnİdEn AYAğA KAlKıp KARşı KoYMA

REflEKSlERİ KöRElMİş duRuMdA. Bu AşılMAYı BEKlEYEn En BÜYÜK SoRun.
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Abdullah Kibritçi… Nam-ı 
diğer Âlemin Renkleri… 
Gerçekten de âlemin 
renklerini fotoğraflıyor 
Abdullah Bey. Birçoğumu-

zun yalnızca sosyal medyadan baktığı 
gördüğü fotoğrafların perde arkasına 
dokunuyor, dünyanın zulüm kuşağını 
geziyor ve ‘işte’ diyor ‘buraya bakmadan 
geçme’… Abdullah Kibritçi ile Arakan’ı, 
insani krizleri, vicdanı, çocukları, zorunlu 
göçü… Zulüm kuşağında Müslümanların 
yaşadıklarını konuştuk. Buyrunuz… 

Medyada Arakan’ı doğru   
kaynaklardan doğru haber alıp   
bize gerçekten anlatıyor mu?

Arakan’da katliamlar her başladığında 
basın yayın kuruluşlarının konuya ilgisi 
artıyor. Ancak Arakan bölgesine girip 
çatışmaların olduğu alanlardan sağlıklı 

bilgi aktarmaları mümkün değil. Çünkü 
Myanmar hükumeti Arakan bölgesinde 
bu tür faaliyetlerin yapılmasını engelliyor 
ve girişlere izin vermiyor. Bağımsız göz-
lemci heyetler bile çatışmaların olmadığı 
zamanlarda dahi Arakan topraklarında 
kısıtlı erişime sahip, ancak görece iyi 
durumdaki BM kamplarına ulaşabiliyorlar. 
Haliyle yayınların neredeyse hepsi Ara-
kanlıların kaçıp sığındıkları Bangladeş’teki 
sığınmacı kamplarından yapılıyor. Yaşa-
nanları olduğu gibi kaydetmek mümkün 
olmadığı için şahitliklere başvuruluyor 
ve vahşetin ancak bir kısmı gözler önüne 
serilebiliyor. Yine de nadir ve kısıtlı da 
olsa Arakan bölgesine girip Müslüman 
köylerin devlet destekli budist çetelerce 
yakıldığını kanıtlayan gazeteciler oldu. 
Bütün zorluklara rağmen İHH ve benzeri 
yardım kuruluşları Arakan bölgesinde 
yardım çalışmaları yapıyor.

RÖPORTAJ: BETÜL TAT
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Birçok ülkeye gittiniz, çatışma ve  
insani kriz gördünüz. Sizi en çok  
neresi, hangi olay etkiledi?

Savaş durumundaki Suriye toprakla-
rında İHH adına insani yardım faaliyetle-
rimiz devam ediyor. Yaşanan afetlerden 
sonra Haiti ve Açe bölgelerine de gittim. 
Ancak Arakan’daki kadar insanların 
umudunu kaybettiği bir yer görmedim. 
Arakanlı erkekler çaresizlikten ağlıyor. 
Kendi çocuklarını ve kadınlarını koruya-
mamanın verdiği acizlikle yaşamak on-
ların belini bükmüş. Zaten BM’ye göre 
de Arakanlı Müslümanlar dünyanın en 
çok zulüm gören topluluğu. Güçlü bir 
diasporanın olmayışı, akil insanların 
çocuğunun öldürülmüş veya hapsedil-
miş olması, diğer devletlerin konuyla 
yeterince ilgilenmeyişi Arakanlıları 
yapayalnız ve çaresiz bırakmış durumda. 
Arakan’a ilk 2014 yılında, ikinci defa ise 
2017 yılında gittim. O günden bu güne 
durumlarında iyileşme olmadı hatta bir 
yıl içinde yarım milyon insan daha yaşa-
dığı yeri terk edip Bangladeş’e sığındı.

Küresel sistem Müslüman avından  
bir gün vazgeçecek mi? Ya da   
Müslümanlar birlik olmayı becerip 
avcıyı kapana kıstıracak mı?

Sömürünün ve köleliğin uğramadığı 
Müslümanlar topluluklar az. Sömürüye 
maruz kalanların ise yeniden ayağa kal-

kıp karşı koyma refleksleri körelmiş du-
rumda. Bu aşılmayı bekleyen en büyük 
sorun. Uzun bir sömürü dönemi geçiren 
ve hala kısmen sömürülen Afrika bunun 
en belirgin örneği. Türkiye gibi mevcut 
sisteme gücü yettiğince başkaldıran 
veya bu imkânı elde eden çok fazla ülke 
yok. Ancak her yıl hem Asya’dan hem Af-
rika’dan binlerce öğrenci Türkiye’ye veya 
diğer Müslüman ülkelere eğitim için 
gidiyor. Sömürünün izlerinden kurtula-
bilmek, yeniden ayağa kalkma refleksi 
gösterecek duruma gelmek için bunun 
önemli olduğunu düşünüyorum. Belki 
on belki yirmi yıl sonra bu gençlerin ara-
sından kendi toplumlarını dönüştürecek 
liderlerin çıkması muhtemel. Ümmetin 
geleceğini dert edinenlerin, bu gençleri 
hem maddi hem manevi olarak destek-
lemeleri çok önemli. Türkiyeli hayırsever-
ler insani yardım çalışmaları kadar eğitim 
faaliyetlerine de önem vermeli.

Çocuklar… Gittiğiniz ülkelerden  
çocukların tebessüm dolu fotoğrafları-
nı paylaşıyorsunuz. Çatışma   
bölgelerindeki çocuklar gülümsemeyi 
nasıl öğreniyor, devam ettiriyor?

Bir sığınmacı kampına gittiğim 
zaman ilk çocuklara bakıyorum. Eğer 
yetişkinler ürkek ancak çocuklar neşeli 
oyunlar oynamaya, kamp alanını oyun 
parkına çevirmeye başlamışlarsa bura-

nın nispeten yeni bir kamp olduğunu 
anlıyorum. Çünkü kamplardaki zorlu 
yaşama en çabuk çocuklar adapte 
oluyor. Eğer yetişkinlerin suratları da 
gülmeye başlamışsa, yolculuktan sonra 
aylar geçtiğini, kampın iyice oturduğu-
nu, burada yeni bir hayatın başladığını 
anlayabiliyorsunuz. Ancak savaş veya 
afetler insanları sadece evlerinden 
yurtlarından etmiyor. Bazen ağır travma 
yaşayan çocuklar hayattan da kopuyor. 
Onların yeniden gülebilmesi için özel 
çalışmalar yapmak gerekiyor. Bunun için 
kurulmuş olan Yetim Vakfı da sadece 
bu konuya odaklanarak çalışıyor. Bazen 
kaybedilen bir ülke, bazen terk etmek 
zorunda kalınan bir toprak parçası; 
ancak yeniden o toprakları ihya edecek 
olanlar şimdinin çocukları. Eğer bu nesil 
kaybedilirse, gelecekten ne bekleyebi-
liriz? Bu sebeple afet ve savaşın izlerini 
çocuklardan silmeye çalışmak, onları 
yeni bir geleceğe hazırlamak, en değerli 
şeylerden biri. Suriye’yi kurtarmaya gü-
cünüz yetmemiş olabilir ancak binlerce 
milyonlarca çocuğa dokunabilirsiniz. 
Onlar için elinizden mutlaka bir şey 
gelecektir.

Zorunlu göç size ne anlatıyor?  
Aklınıza ilk ne geliyor?

Avrupa’ya göçlerin çok yoğun ya-
şandığı günlerde Makedonya - Sırbistan 
sınırındaydım. Her gün yaklaşık dört 
bin kişi sınırı geçip Avrupa’ya doğru 
gitmeye çalışıyordu. Orada çok kişiyle 
tanıştım, hikayelerini dinledim. Bazıları 
Suriye’den yola çıkmışlardı, bazıları 
Bangladeş’ten, bazıları da Afrika’nın 
herhangi bir ülkesinden. Çoğunlukla 
ailecek yolculuk yapıyorlardı ama tek 
başına yola çıkan gençler de vardı. Artık 
yürümeye takati kalmamış yaşlı insanlar, 
hastalar gördüm. Kucağında bebeğiyle 
20 gündür perişan halde yolculuk ya-
pan anneler gördüm. Gelen çocukların 
nerdeyse hepsi hastaydı. Çok tehlikeli 
yollardan geçiyor ve yol boyunca gıda 
sıkıntısı çekiyorlardı. Bazılarının yolculu-
ğu iki ayı buluyordu. Orada uzun uzun 
düşündüm. Kendi çocuğumu kucağıma 
alıp, bilmediğim ülkelerde, adım atacak 
yer kalmayana kadar dolan trenlerde 
binlerce kişiyle seyahat ettiğimi düşün-
düm. Sınırlardan geçtiğimi, günlerce 
yürüdüğümü, ailemin açlığına çare 
bulamadığımı düşündüm. Eğer bir gün 
göçmen olarak yollara düşerseniz, yaşa-
yacaklarınız en hafif haliyle böyle şeyler.

Türkiye’den gidenleri görünce ‘geldiniz 
mi?’ bakışı, sorusu… O an ne hissedi-
yorsunuz?

İnsan mahcup oluyor. Biz ne yaptık 
ki, diye düşünüyorsunuz ister istemez. 
Yani onların hayatını tümden iyileştire-
medik, elimizden geleni yaptık sadece. 
Ama dünyanın neresine gidersek gide-
lim, bizi tanıyor ve sevgiyle karşılıyorlar.

Yeryüzünde bu kadar insanı krizin var-
lığını bilirken, görürken yaşamak, nefes 
almak nasıl bir şey? Günlük hayata nasıl 
dönüyorsunuz?

Bazen çatışmaların olduğu böl-
gelerde, bazen ıssız çöllerde yolculuk 
yapıyoruz. Her kıtanın her coğrafyanın 
havası, suyu, insanı farklı. Ben gittiğim 
bölgelere çok hızlı adapte oluyor, onlar 
gibi yiyip, onlara ayak uydurmaya 
başlıyorum. Bu konuyla ilgili bir sorun 
yok. Sorun Türkiye’ye geri döndüğümde 
başlıyor. Bir kaç gün kendime gelemiyo-
rum. Yollar, otobüsler, metrolar, insanlar, 
konuşulanlar, tartışılanlar, üzüldüğümüz 
ve sevindiğimiz şeyler, ekranlar, haber 
bültenleri, tekdüze hayatlar, tekrar eden 
işlemler; her şey bana bir süre çok garip 
geliyor. En son Çad’a gitmiş ve yaklaşık 
on gün çöl kumları üzerinde yatmıştım. 
Döndüğümde yatak bile bana garip 
geldi. Bunların dışında şahit olduğunuz 
olayların ağırlığı sizi elbette bırakmıyor. 
Ben de bu ağırlıkları yazarak insanlarla 
paylaşıyorum. Yolculuklarda gördükleri-
mi, o insanların hikâyelerini anlatıyorum.
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Kucağında bebeğiyle 
20 gündür perişan halde 
yolculuk yapan anneler 
gördüm. Çok tehlikeli 
yollardan geçiyor ve yol 
boyunca gıda sıkıntısı 
çekiyorlardı. Orada uzun 
uzun düşündüm. Kendi 
çocuğumu kucağıma 
alıp, sınırlardan geçtiği-
mi, günlerce yürüdüğü-
mü, ailemin açlığına 
çare bulamadığımı 
düşündüm.

Eğer bu nesil 
kaybedilirse, 

gelecekten ne 
bekleyebiliriz? Bu 

sebeple afet ve savaşın 
izlerini çocuklardan 
silmeye çalışmak, 

onları yeni bir geleceğe 
hazırlamak, en değerli 

şeylerden biri. Suriye’yi 
kurtarmaya gücünüz 

yetmemiş olabilir ancak 
binlerce milyonlarca 

çocuğa dokunabilirsiniz.
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şubaT 1997
TÜRK SiYASET 
TARiHiNiN 
EN UZUN ŞUBATI

28 Şubat yakın tarihimizden 
derin izler bırakarak geçen 
bir darbeydi. Kimileri  
post-modern darbe dedi 
Türkiye’nin en büyük hak 

ihlallerinin yapıldığı bu sürece. Yarayı 
biraz daha hafifletmek belki biraz 
daha ‘normalleştirmek’ adına. 

KAPAK KAPAK



38 Turuncu Dergİ / Şubat 2018 turuncudergi.com

Darbeler ‘normalleşebilirmiş’ gibi. 
Oysa 28 Şubatta yaşananlar gerçek 
anlamda bir darbeydi. O gün malum 
medyada yazan çizen birçok yazar  bu 
darbeye destek oldu mesela. Birçok 
sivil toplum kuruluşu, birçok akademis-
yen, birçok yönetici…

28 Şubat belli bir gruba ya da 
zümreye değil tam anlamıyla halka 
yapılmış bir darbeydi. Bu darbenin 
medya ayağı, siyaset ayağı, ekonomi 
ayağı, sivil toplum ayağı profesyonel 
bir şekilde kurgulanmıştı. 

Televoleci, imam hatiplileri ölü 
yıkayıcısı zanneden, başörtülülere 
ulu orta hakaret edebilen bir nesil 
yetiştirmekti hedefleri. Hiçbir kaydı 
olmadan yapılan gözaltılar, işkenceler 
dindarları Türkiye’de yalnızlaştırma 
projesinin bir parçasıydı. Cami önünde 

tespih satan çocuklardan, imam hatip 
lisesi öğrencilerinden, tıp fakültesinde 
okuyan kızlardan, başörtüsüne direnen 
akademisyenlere, esnafa, iş adamlarına, 
milletvekillerine uzanan ‘sakıncalı va-
tandaş’ listeleri hazırlandı. Başörtülüler 
bu ülkeden gitsin denildi, halkın oyları 
ile seçilmiş bir milletvekili meclisten 
kovuldu, 28 Şubat 1000 yıl sürecek diye 
algı yönetimleri yapıldı.
Şimdilerde ise yeni bir hikayeye inan-
dırmaya çalışıyorlar bize. 28 Şubat’ı 
öyle bir anlatıyorlar ki sanki sadece 
kamusal alan yasakları yaşandı. Banka-
ların içi boşaltılmamış, ekonomi ağır 
darbe almamış, IMF’li Kemal Derviş’li 
günlere zemin hazırlanmamış gibi. Ha-
tırlar mısınız Türkiye’nin tek umuduydu 
Kemal Derviş. 28 Şubat öncesinde 
dinamizmi yakalayan Türkiye’yi yorgun 

KAPAK KAPAK

ve hasta bir Başbakan’a terk edip IMF’yi 
umut olarak kapımıza diktiler.  28 Şubat’ın 
en unutulmaz karakterlerinden biri de 
FETÖ elebaşı Gülen’di. Medya aracılığı ile 
‘yapamadınız’ gidin diyordu hükümete. 
Sözde dini bir grubun ve aslında silahlı 
terör örgütünün lideri demokrasiye ayar 
veriyor, başörtüleri açın emirleri yağdırı-
yor, militanlarına kamuda yer açılsın diye 
28 Şubat mağdurlarının sayısını arttırıyor-
lardı.
“ı. Cami önünde tespih satan çocuklar-
dan, imam hatip lisesi öğrencilerinden, 
tıp fakültesinde okuyan kızlardan,  başör-
tüsüne direnen akademisyenlere, esnafa, 
iş adamlarına, milletvekillerine uzanan 
‘sakıncalı vatandaş’ listeleri hazırlandı. Ben 
bir abdest alayım gelir seni yine döverim’ 
diyerek 15 yaşındaki çocuklara işkence 
eden FETÖ’cü  emniyet mensuplaından 

bahsetmiyoruz bile... 28 Şubat bir darbey-
di. Bugün darbeyi kamusal alan yasak-
larına sıkıştırmaya çalışanlar bilerek ya 
da bilmeyerek darbeyi aklıyor. 28 Şubat 
demokrasiye ve Türkiye’ye vurulmuş bir 
hançerdi. Bugün ‘Ama 28 Şubatta…’ diye 
konuşmaya başlayanlar 15 Temmuz’da 
işin aslını gördü. 28 Şubat’ta Sincan’da 
yürütülen tanklara ses çıkartmayanlar 15 
Temmuz’da meclis bombalanınca anladı 
milli iradenin aslında olduğunu.

28 Şubat kansız ama şiddet, işkence 
dolu ve demokrasiye set vuran büyük bir 
darbeydi. Vesayet sisteminin milli iradeyi 
yerle bir etme planıydı. Hamd olsun ki 
başaramadılar.

28 Şubat’ı sistematik olarak  
unutturmak istiyorlar ama Türk siyaset 
tarihinin en uzun Şubat’ını unutmadık, 
unutmayacağız. 

Cami önünde tespih 
satan çocuklardan, 
imam hatip lisesi 
öğrencilerinden, 
tıp fakültesinde 
okuyan kızlardan, 
başörtüsüne direnen 
akademisyenlere, 
esnafa, iş adamlarına, 
milletvekillerine uzanan 
‘sakıncalı vatandaş’ 
listeleri hazırlandı. 

28 Şubat kansız 
ama şiddet, işkence 
dolu ve demokrasiye 

set vuran büyük bir 
darbeydi. Vesayet 

sisteminin milli 
iradeyi yerle bir 

etme planıydı. 
Hamd olsun ki 
başaramadılar.
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K
ötü zamanlar 
hakkında 
konuşmak ya 
da yazmak 
esasında her 
daim kaçındığım 
bir durum için 
doğrusuda 

bugüne dek konuşmayı da yazmayı 
da seçmiş değilim. Ancak yeni nesiller 
için fikir vermesi açısından hatırladığım 
kadarıyla paylaşmaya çalışacağım. 
1998 yılında İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 
bölümünde öğrenciydim. Okulu 
kazanana kadar ki süreç benim tüm 
öğrenciler gibi çalışarak ve gelecek için 
umut taşıyarak geçmişti. Yedi çocuklu 
bir ailenin en büyük evladı olarak 
sadece kendimin değil onların da 
umutları motivasyonumdu. 

Okul hayatım dersler, finaller, 
vizeler ve arkadaşlarla hoş sohbetler 
yaptığımız fakülte bahçesinde 
içtiğimiz çaylar eşliğinde sürerken 
okul kapısında artık okula 
giremeyeceğimizin söylenmesi ile 
sonlandı. Hayatıma hızlı, acıtıcı bir 
makas atılarak birden bire en başa 
hatta başlangıç bile olmayacak belirsiz 
bir alana fırlatılmış oldu. Elimden 
kayıp giden okul hayatım, kazandığım 
imtihanlardan öte geleceğe dair 
umutlarımdı esasında. “Şimdi ne 
olacaktı?” yakıcı soru buydu. Tüm 
ülke üzerinde öyle ağır, öyle karanlık 
bir tablo vardı ki bu sorunun hiçbir 
cevabı yoktu. Bilinmez bir karanlığın 
içinde benim gibi binlerce genç kız bu 
soruyla cebelleşiyordu.

Okulu bıraktım. Ailem başka bir 
şehirdeydi. İlk zamanlar durumun 
değişebilme ihtimaline karşı geri 
dönme planları yapmadım. O dönem 
farklı işlere girerek hayatımı devam 
ettirmeye çalıştım. Fakat okul kapısında 
girişe engel olan başörtüsü sorun 
olarak sık sık karşıma çıktı. Bir dizi 
haksızlık hayatımı törpüleye törpüleye 
yaşandı ne yazık ki! Zor zamanlarda 
ailem her daim desteğim oldu. Erkek 
kardeşimin İstanbul’a gelerek burada 

çalışmaya başlamasıyla bir dönem 
burada yaşamam kolaylaştı. Fakat tüm 
çözümler geçici ve istikrarsızdı. 

İşin doğrusu zihnim bugünleri 
tamamen silmiş durumda. Her 
yıl 28 Şubatın yıldönümünde bir 
hüzün dolanıp gidiyor ruhumda. O 
dönem aynı süreci yaşayan pek çok 
arkadaşımda geçmişi hatırlamak 
istemiyor.  İlerleyen yıllarda çıkan aflar, 
tekrar meslek icra edebileceğimiz 
alanlar açıldı evet fakat ne yazık 
ki artık iş işten geçmiş ve gençlik 
enerjimiz bir darbenin dişlileri arasında 
kaybolmuştu. Bazı arkadaşlarım 
ilerleyen yaşına, birkaç çocuğuna 
rağmen okullarını bitirip kırklı yaşlarda 
hala bir işe girmek için mücadele 
ediyor. Benim böyle bir enerjim de 
kalmadı doğrusu. 

İlk zamanlar af çıktığında hala 
başörtüsü yasaktı ve tekrar aynı stresi 
yaşamak istemedim. Daha sonraki 
yıllarda yasak tamamen kalkınca 
okulu bitirdim. Fakat bu kez bizim 
zamanımızda olmayan KPSS sınavı 
vardı. Üstelik bir de yaş sınırı vardı. 
Dolayısıyla denemedim. Bu günlerde 
artık tüm bu sorunlar ortadan kalktı 
ama artık çocuklarımla meşgul olan bir 
anneyim. Şimdi umudum çocuklarımın 
güzel günler görmesi ve vatana 
ümmete hayırlı işler yapacak kişiler 
olarak yetişmeleri. Adil, yardımsever 
ve sevgi dolu. Bizim neslimiz şiddetli 
bir nefrete maruz kaldı. Bu nedenle 
merhamet ve sevgi inşa ederek 
geçmişin yaralarını kapatmayı 
umuyorum. 

28 Şubat’ta zarar gören on binlerce 
kişinin zararının telafi edilmesi hatta 
tam olarak tespit edilebilmeleri bile 
mümkün olmadı. Darbe yapanların 
devam eden dava sürecinde sanık 
sandalyesinden sıklıkla “intikam hissi” 
taşıdığımızı ifade ettiklerini işitiyorum. 
Hayır. Zaten kaybımız telafi edilemez. 
Onların alacağı hiç bir cezada 
yaşananlara karşılık olamaz. Fakat 
onlardan sorulacak hesabın da benzer 
kötü niyetlerin, teşebbüslerin önüne 
geçeceğini umuyorum. Vesselam.

DARBEDEN 
KALAN

Aynı sürecİ yaşayan pek çok arkadaşım da 
geçmİşİ hatırlamak İstemİyor.  İlerleyen yıllarda çıkan aflar, 
tekrar meslek İcra edebİleceğİmİz alanlar açıldı evet fakat 

ne yazık kİ artık İş İşten geçmİş ve gençlİk enerjİmvz 
bİr darbenİn dİşlİlerİ arasında kaybolmuştu.

HURİSER BAYKUL
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Orta Doğu Teknik 
Üniversitesinde sıradan 
bir gün, sıradan bir 
İngilizce dersi… Farklı 
fakültelerden yaklaşık 

20 öğrenci aynı derslikte İngilizce 
bir metin okuyor. Konu; kadınların 
ve erkeklerin mesleklerine dair 
toplumdaki genellemeler. Okuma 
faslı bittiğinde öğretmen metindeki 
gramer hatalarını soruyor. Sırayla 
herkes bir hatayı düzeltiyor. Derken aklı 
ve öngörüsü ‘çok yüksek’ olan İngilizce 
öğretmeni kadınların ve erkeklerin 
özgür seçimlerinden, sevmediğin bir 

mesleği yapmanın zorluklarından, 
özellikle kadınların ‘erkeklerin’ yaptığı 
her işi yapabileceğinden bahsediyor. 
Konuşmanın tam da burasında Orta 
Asya’daki Türk Cumhuriyetlerinden 
gelen bir çocuk takılıyor Öğretmenin 
gözüne. 

Sovyetler döneminin çöp toplayan, 
inşaatta çalışan kadın işçilerini ve 
toplumun buna bakışını soruyor. 
Çocuk kısa ve net cevaplarla anlatıyor 
durumu. Sonra Öğretmen kısık bir 
sesle ‘Peki bir şey soracağım sizde 
türbanlı var mı?’ diyor. Çocuk bu soru 
karşısında şaşırsa da ‘Evet var’ deyip 

geçiyor. Öğretmen çok utanmış bir 
edayla ‘Biliyorsun değil mi bizde de 
var onlardan’ diyor. Oysa sınıfta iki tane 
aslında başörtülü ama okulda başını 
açan öğrenci var. Öğrenciler durumun 
farkında derin bir sessizlik kaplıyor 
dersliği. Eski Türkiye tüm gerçekliği ile 
yaşanıyor o yıllarda ve kimse kalkıp 
‘Hocam siz kimden utanıyorsunuz?’ 
diyemiyor. Bir sonraki okuma metnine 
geçiyor herkes. Bir sonraki sayfaya… 
Oysa hafıza yeni bir sayfa açınca 
eskilerin unutulduğu bir kodlama ile 
çalışmıyor. Bazı şeyler dönüp dönüp 
hatırlanıyor. 
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15 Temmuz’un akTörleri aynı zamanda 28 ŞubaT’ın organizaTörleridir. keza, bunlardan 
biri medya, diğeri gülen harekeTidir. FeThullah gülen’in reFahyol hükümeTinin 11 aylık 
sürecinde medyayı kullanarak iç ve dıŞ mihrakları “göreve çağırdığını” unuTmuŞ değiliz.

ayŞe müzeyyen TaŞçı: Ayşe Müzeyyen Taşçı 
ile 21. yüzyılı, Arakan’ı, 
Suud’ları, Türkiye’de 
yaşanan gelişmeleri 
konuştuk. Türk siyasi 

tarihinin en uzun Şubat’ına söz gelince 
Ayşe Müzeyyen Hanım son 20 yılın 
darbeler tarihini anlattı. Yeni dünya 
düzenini, FETÖ’yü, gezi olaylarını 28 
Şubat medyasını hatırlattı. Kamusal 
alan başlığına sıkıştırılmak istenen 28 
Şubat’ın darbe olduğunun altını çizdi.  
Keyifli ve kıymetli bir söyleşiyi sizler 
için hazırladık. 

Biliyorsunuz gündem yoğun... 
Bir yanda Arakan’da yaşananlar 
diğer yanda Kudüs... Türkiye’nin 
omuzlarındaki yük çok mu ağır? 

Evet,100 yıldır devam eden 
Kudüs meselesi, Arakan ve hemen 
yanı başımızda süren Suriye 
savaşı… Türkiye coğrafyalarımızın 
problemleriyle yakinen ilgilenen 
kadim bir medeniyettir şüphesiz. 
Gerek tarihi bağları ve gerekse 
ecdadımızdan almış olduğu mirasın 
bir gereği olarak etrafında yaşananlara 
karşı ilgisiz kalamayacak bir misyona 
sahiptir. Dolaysısı ile kendisinden 
beklentilerin de bu anlamda oldukça 
ağır olduğunu ifade edebiliriz.

Ümmet 21. yüzyılda yenildi mi? 

Yenildi demeyelim de ağır 
imtihanlardan geçti ve geçmeye 
devam ediyor dersek daha isabetli 
olur. Bunun sebeplerinin geniş 
çerçevede ele alınması gerekir elbette. 
Ancak şu kadarını ifade etmeliyiz ki; 
Medeniyet değerlerimizin etkisini 
kaybetmesi coğrafyalarımızı çok çeşitli 
kargaşa ve entrikaların hedefi haline 
getirmiştir. Malum olduğu üzere Allah 
Resulü (s.a.v) Medine Medeniyeti 
gibi muazzam bir hukuk devletini 
inşa etmiştir… Saadet asrında inşa 
edilen bu medeniyetin temellerini 
adalet ve maruf teşkil etmiştir. 
Tarihte “birlikte yaşama” becerisini 
örnekleyen tek medeniyet İslam 
medeniyetidir. Sahabe efendilerimiz 
ve ardından gelen ümmetin her bir 
ferdi bu muhteşem medeniyetin 
bütün dünyaya yayılmasına, her bir 
coğrafyada inşa edilmesine ömürlerini 

vermişlerdir… İnsanlığı kuşatan, adalet 
ve şefkatle ören bu medeniyetin son 
temsilcisi olan Osmanlı’nın çöküşü 
ile beraber coğrafyalarımız batıdan 
esen seküler rüzgârlarının etkisi ile 
savrulmuş ve sömürge düzenin 
merkezinde yer almıştır. İslam 
medeniyetinin etkisinin azalması 
coğrafyalarımızı birbirinden koparmış 
ve sömürgecilerin beslendiği alan 
haline dönüştürmüştür. Özetle asrı 
saadetin kaybı 21. yüzyılda ümmetin 
kaybı olmuştur. Dolayısı ile hali 
hazırda devam eden söz konusu 
imtihanlarımız bu gerçek üzerinden 
değerlendirilmelidir kanaatindeyim.

Batı, ABD, Küresel güçler... Herkes 
eleştiriyor, fakat çözüm noktasında ne 
yapılması dendiğinde “ama sistem...” 
cevabını alıyoruz. Sistem derken neyi 
kastediyoruz? Ayağımıza pranga 
vuruyor sanki sistem... 

Esasen batılıların sistem dediği 
şey küresel güçlerin çalışma alanına 
meşruiyet kazandıran bir kılıftır ve 
aynı zamanda “Yeni dünya düzenine” 
dair tampon görevi görmektedir. 
Yeni dünya düzeni projesi dünyada 
haritaların yeniden çizildiği bir 
sistemdir. Bize dayatılan sistem de 
işte bu ”sisteme” hizmet etmektedir. 
Yeniden çizilen haritaların ana hattını 
da Kur’anı Kerimin işaret buyurduğu 
gibi “tek millet olan küfür” tek ümmet 
olamayan Müslüman coğrafyalar 
üzerinde gerçekleştirmektedir. 
Bakınız binlerce yıllık medeniyete 
sahip olan Doğu Türkistan, Filistin 
dünya haritasında yok ama İngiliz 
sömürgesinden türemiş bir Amerika 
var. Keza Batının dayattığı sisteme 
katkılarımız çok bu anlamda çok 
aşikârdır.

Cumhurbaşkanımız İslam İşbirliği 
Zirvesinde “ABD’nin arabuluculuk 
vasfı bitti” dedi. Hala ABD’den medet 
umacak mıyız? Sorunlara ABD’de 
çözüm arama alışkanlığımız nasıl 
bitecek? 

Az önce de ifade ettiğim gibi ABD 
geçmişi, herhangi bir medeniyet 
değerleri olmayan, tamamen 
İngiltere’nin gayrimeşru çocuğu 
niteliğinde olan bir ”ülke”dir.

28 ŞUBAT’IN BAŞ MiMARLARI gEZiCiLERi 
SoKAKLARA DöKÜP,  BU ÜLKENiN 

ASKER VE SiLAHINI YiNE 

BU ÜLKENiN EVLATLARINA

ÇEVİRDİLER 

RÖPORTAJ: ZEHRA GÜVELİ

Esasen batılıların sistem 
dediği şey küresel 

güçlerin çalışma alanına 
meşruiyet kazandıran bir 

kılıftır ve aynı zamanda 
“Yeni dünya düzenine” 

dair tampon görevi 
görmektedir. Yeni dünya 
düzeni projesi dünyada 

haritaların yeniden 
çizildiği bir sistemdir. 
Bize dayatılan sistem 
de işte bu ”sisteme” 

hizmet etmektedir. 
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 İsrail’in kurucusu, dünya üzerindeki 
tüm sömürgelerin mimarı olan 
İngiltere artı İsrail artı Amerika’dan 
nasıl bir çözüm beklentimiz olabilir ki. 
Bu bağlamda sorunun kendisi ABD ve 
işbirlikçileri değil midir zaten.

Dünya Müslümanları ile aramıza 
100 yıllık mesafe girdi bu açığı nasıl 
kapatacağız?

Evet, ne yazık ki bu son derece 
yerinde bir tespittir… Yukarda bahsi 
geçen sebeplerden dolayı dünya 

Müslümanlarının 100 belki 150 yılı 
aşan bir dağınıklığı söz konusudur… 
Bunun tek çözümü yeniden ümmet 
bilincini tesis etmek ve coğrafyalarımız 
arasında kardeşlik köprüleri kurarak 
medeniyet değerlerimizi yeniden inşa 
etmekle mümkün olacaktır. Başka 
bir deyişle, İslam birliğine giden yolu 
açmakla mümkünün olacaktır. 

İslam İşbirliği Teşkilatının Kudüs 
konulu zirvesine Suud’ların 
katılmayışına ne diyorsunuz? 

Doğrusu bu hiç şaştırtıcı değil. 
Zira açık söylemek gerekirse bu gün 
Suud bir anlamda işgal altındadır. 
Şeriat varmış gibi görünen fakat 
ABD tarafından yönetilen kukla bir 
devlettir. Özellikle son yıllarda ABD ve 
Batı ülkeleri ile iş birliği halinde olan, 
bedenen yakın olduğu Kâbe şuuruna 
kalben uzak olan bir anlayışa sahiptir.

Ümmetin erkekleri bir araya zor geliyor 
peki ya ümmetin kadınları? 

Ümmetin kadınları da erkekleri 
de bir araya zor geliyor. Top yekun 
olarak travmatik bir dünyevileşmenin 
kuşatması altındayız ne yazık 
ki. Sekülerleşmenin bir sonucu 
olarak bireysel, bencil diğergamlığı 

kaybolmuş bireylere dönüştük. Öte 
yandan yeni dünya düzeninin en 
etkili stratejisi “İslam’a karşı İslam, 
Müslüman’a karşı Müslüman” tezidir. 
Mezhep ihtilafları etnik çatışmalar gibi 
pek çok konuda tekfirci bir yaklaşımın 
içerisine itilen ümmet, bu arada 
farkında olmadan kendini tüketiyor.
Kendi kutsallarından sıyrılamadığı 
için “ümmetin kutsal davasına” sahip 
çıkamıyor ne yazık ki.

Yurt dışında kadın STK’larla görüşüyor 
musunuz? Olaylara bakış açıları nasıl? 

Sorun şu ki; Kafkasya, Asya 
ve Balkanlar neredeyse 50-60 yıl 
süren katı bir komünist rejimin 
çarkında öğütülmüş durumdadır 
adeta. Ortadoğu ve Afrika ise 
İngiliz sömürgesinden fiili olarak 
çıksa bile fikri ve siyasi olarak 
kurtulamamıştır. Tüm bunlar göz 
önünde bulundurulduğunda 
kendi gerçeklerini tam olarak 
kavrayabilmiş ve sivil hareketi etkin 
hale getirebilmeyi henüz tam 
anlamıyla başarabilmiş değiller. 
Ancak bu anlamda coğrafyamızda /
kadınlarımızda dâhil/ ciddi mesafe 
katledilme çabası içerisinde 
olunduğunu ifade edebiliriz.

Aynı anda hem Arakan’a hem Kudüs’e 
dertlenmek her millete nasip olmuyor. 
İçimizdeki sevgiyi medya aracılığı ile 
dönem dönem öldürmek istiyorlar. 
Onu nasıl koruyacağız? 

Ümmet olmak en uzaktaki 
mü’minin derdini kendi derdimiz 
saymaktır.Bu gerçekten hareketle 
ümmet olma bilincimizi üst seviyeye 
taşıyabildiğimiz sürece hiçbir etken 
bizim “dert ve duruş” sahibi olmamıza 
engel olamaz… Sağlam bir şuur 
her türlü muhalif rüzgarı etkisiz kılar 
düşüncesindeyim şahsen..

28 Şubat deyince aklınıza ilk olarak ne 
geliyor?

Kaos, kargaşa, itibarsızlaştırma, 
tanklar, savrulup giden hayatlar, kâbus 
dolu günler

1000 yıl sürecek demişlerdi. Geniş 
açıdan bakıldığında etkileri bitti mi?

1000 yıl sürmeyecek elbette, ancak 
bu gün 20 yıl sonra geriye dönüp 
baktığımızda etkilerinin hala devam 
ettiğini söyleyebiliriz.

28 Şubata giden yolu hazırlayan 
Fadime Şahin gibi karakterler dindar 
kadın/dindar erkek imajında nasıl bir 
hasara yol açtı?

Tabi ki, büyük bir hasara 
yol açmıştır. Tamamen kötü bir 
senaryonun ürünü olan Fadime 
Şahin olayı ile dindar insanlar 
üzerinde gayr-ı ahlaki bir kimlik algısı 
oluşturulmuştur. Sokaklarda ardımız 
sıra “hey Fadime Şahin” diye seslenilişi 
hala kulaklarımdadır. Öte yandan 
tarikat, hoca, tasavvuf kavramları da 
bu yolla itibarsızlaştırılmıştır. Bu algı 
hemen her alanda olumsuz bir veri 
olarak kullanılmıştır. Fakat çok şükür 
ki, toplumsal yaşamda etkisi çok uzun 
süreli olmadı.

O dönem gözaltılar, tutuklamalar 
yaşandı, şiddet vardı. Fakat kamusal 
alan yasakları dışında sanki hiçbir 
şey yaşanmamış gibi konuşuluyor. Bu 
algıya neden müsaade ediyoruz?

Bu soru için çok teşekkür ederim. 
Hakikaten mühim bir soru bu, zira bu 
gün sanki 28 Şubatın bütün argümanı 
başörtüsü ve kamusal alan yasağı 
gibi algılanıyor. Oysa 28 Şubat sivil ve 

siyasi inisiyatife yapılmış post-modern 
bir darbedir. Yaşamın hemen her 
alanına olumsuz anlamda etki etmiş, 
halkımıza psikolojik ve fiili şiddet 
uygulanmış, bireyler ve kurumlar linç 
edilmiştir. Söz gelimi bu gün sebepsiz 
yere keyfi olarak tutuklanmış yüzlerce 
çocuk-genç içerde ömür çürütmeye 
devam etmektedir. Dolayısı ile 28 
Şubat mağduriyetlerine top yekûn 
bir hassasiyet ile bakmamız gerekir. 
Mahkemelerde “kamusal alanla” ilgili 
mağduriyetler için sürdürülen adalet 
arayışı, yaşamları bir hiç uğruna 
heba edilmiş mağdurlar içinde 
sürdürülmelidir. Nitekim adalet her 
birerimize lazımdır, olacaktır. Sözün 
özü şu ki, adalet tam anlamıyla tesis 
edilmediği sürece hiçbir kavramın 
anlamı olamaz.

28 Şubat’ın bir de medya ayağı vardı. 
O gün darbeye alkışlayanlar bu gün 
hala benzer şeyleri alkış tutuyor. Bu 
durma dair gözlemleriniz nelerdir.

28 Şubatın iç ve dış mihrakları 
olduğu herkesçe malumdur. 15 
Temmuz’un aktörleri aynı zamanda 
28 Şubatın organizatörleridir. Keza, 
bunlardan biri medya diğeri gülen 
hareketidir. Fethullah Gülen’in Refah-
Yol hükümetinin 11 aylık sürecinde 
medyayı kullanarak iç ve dış mihrakları 
“göreve çağırdığını” unutmuş 
değiliz. Açıkça ifade ediyorum ki, 
bir kısım medya ve Gülen darbenin 
gerçekleşmesinde önemli bir rol 
oynamıştır. Dolayısı ile “gezicileri 
sokaklara döken, bu ülkenin asker ve 
silahını yine bu ülkenin evlatlarına 
çevirenler 28 Şubatın baş mimarlarıdır. 
Ve taşıdıkları “misyonu” hala devam 
ettiriyor olduklarını da ifadeye gerek 
yok sanırım. Lakin bir hususa özellikle 
temas etmek isterim. Darbecilerin 
dün olduğu gibi bu günde benzer 
hususları alkışlamasına rağmen, bir 
etkisi olmadığı vakıadır. Söz gelimi 28 
Şubat’ı Erbakan Hocanın hatası olarak 
gören ve “hak ettiğini” savunan pek 
çok kesimin 15 Temmuzda sokaklara 
çıkması söz konusu oyunlara karşı artık 
algılarımızın geliştiğini göstermesi 
bakımından son derece önemlidir.

Bu keyifli söyleşi için teşekkür ederiz.

Ben teşekkür ederim.

28 Şubatın iç ve dış 
mihrakları olduğu 

herkesçe malumdur. 
15 Temmuz’un 

aktörleri aynı 
zamanda 28 Şubatın 

organizatörleridir. 
Keza, bunlardan biri 
medya diğeri gülen 

hareketidir.

Sorun şu ki; Kafkasya, 
Asya ve Balkanlar 
neredeyse 50-60 yıl 
süren katı bir komünist 
rejimin çarkında öğütülmüş 
durumdadır adeta. Ortadoğu 
ve Afrika ise İngiliz 
sömürgesinden fiili olarak 
çıksa bile fikri ve siyasi 
olarak kurtulamamıştır.
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2016 yılının sonunda 
Kaynak Holding 
A.Ş bünyesindeki 
şirketlerin yönetim 
idaresinin TMSF 
tarafından atanan 
profesyonel 
yönetim kurulu 

üyelerinin yönetimi ile birlikte 
ivme kazanan yerli ve milli 
Sürat Kargo, hızla yükselmeye 
devam ediyor.  Adil ve Şeffaf 
Yönetim politikaları sayesinde 
Sürat Kargo’ yu Türkiye’ nin Milli 
kargo şirketi yapılmasını sağlayan 
Yönetim Kurulu Başkanı Sn. 
İlhami Öztürk ile Sürat Kargo’ nun 
2017 yılı faaliyetlerini ve 2018 yılı 
hedeflerini konuştuk. 
Bulunduğunuz sektörün 
büyüklüğünden, gelişiminden 
bahseder misiniz? Sektörün daha 
iyi şartlara ulaşması için neler 
yapılmalı?

Son yıllarda kargo, kurye 
ve lojistik hizmeti veren 

şirketler; insan kaynağını 
geliştirmeye, teknoloji alt yapısını 
güçlendirmeye,  hız ve güven 
artırıcı yeni hizmetler sunmaya 
kaynak ayırmaya başladı. 

Bu yatırımlar rekabetçi bir 
ortamın katkısı ile hızla gelişerek 
tüketiciye kaliteli hizmet olarak 
geri dönüşlerini vermeye başladı. 
Artık, sektör olarak dünya ile 
rekabet edebilecek boyutlara 
ulaştığımıza inanıyorum. 

Ulaşılan bu kalite ve kapasiteyi 
düşürmemek için kargo ve 
lojistik sektörünün daha kalifiye 
ve alanında uzmanlaşmış 
kişileri istihdam ederek mevcut 
hizmetlerini çeşitlendirmeleri 
gerekli. Bununla birlikte sektörde 
zaman ve tasarruf kazandıracak 
otomasyon teknolojilerine 
yatırımların yapılmasının, bu 
teknolojik alt yapıyı destekleyecek 
nitelikli personel imkânlarının 
oluşturulmasının gerekliliğine 
inanıyorum. 

KAYNAK HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI

2018 yılında 15. yılını 
kutlayacak olan 
Sürat kargo İÇİn göreve 
geldİĞİ günden İtİbaren 
operaSyonel başarıyı 
artırmak İÇİn Süreklİ 
İyİleştİrme ve gelİştİrme 
odaklı Çalışmalar 
yaptıklarını anlatan
 İlHamİ öZtürk, turuncu 
dergİ’ye konuştu:  
“2017 yılında elde 
ettİĞİmİZ %25 lİk 
büyüme İle de 
ÇabalarımıZın 
Sonucunu alıyoruZ. 

RÖPORTAJ

İlHAMİ ÖZTÜRK:
        SÜRAT KARGO 
YERLİ VE MİLLİ
BİR ANLAYIŞLA 
İVME KAZANIYOR
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Sürat Kargo’ nun güçlü 
ve tecrübeli yeni yönetim 
kadrosu ile birlikte 2018 

yılında yüzde 25’lik büyüme 
bekliyor ve kargo sektöründeki 

pazar payını yükselterek, 
yılsonunda sektördeki ilk 3 

kargo şirketinden biri olmayı 
hedefliyoruz. yeni şube ve 

acente açılışlarımızla 
oluşacak kapasite 

artışıyla birlikte 5 binin 
üzerindeki istihdam

 sayımızı da artıracağız.
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 EvdE çıkacak olan büyük 

ya da küçük çapta bir yangın 

tEcrübEsi EvdE yaşayan hErkEs 

için travmatik duygusal vE 

fiziksEl sonuçlar doğurabilir. 

ÖzElliklE çocukların 

hatıralarında yıkıcı bazı izlEr 

bırakabilir. bu sEbEplE bÖylE bir 

olayı yaşamışsanız bir uzman 

dEstEği ilE olumsuz duyguların  

EtkilErindEn kurtulmak faydalı 

olacaktır.

52 5353

izler bırakabilir bu sebeple böyle bir 
olayı yaşamışsanız bir uzman desteği 
ile olumsuz duyguların etkilerinden 
kurtulmak faydalı olacaktır. Peki, 
çocuklarımızı onların hata yapma 
hakkını ellerinden almadan nasıl 
koruyabiliriz? 

Anne ve babalar çocuklarının 
okullarda ve bulundukları diğer 
kamusal ortamlarda güvenliğini 
daha fazla önemsiyorlar. Bu 
güvenlik bilincinin ev ortamı için 
de geliştirilebilmesi için öncelikle 
yangının güvenliğinin sağlanmasına 
yönelik tedbirleri gözden geçirmek 
önemlidir. 

Yangınlar genellikle elektrik 
akımındaki arızalardan kaynaklanmakta 
ve birkaç dakika içinde tüm evi 
sarmaktadır. Bu nedenle; elektrik 
tesisatının güvenli olup olmadığının 
gözden geçirilmesi, uzatma 
kablolarına veya duvar prizlerine aşırı 
yükleme yapılmaması faydalı olacaktır. 
Evde soba veya şömine varsa bunlara 
yakın yerlere kolayca tutuşabilecek 
malzemeler bırakmamalısınız. Yemek 
pişirirken ocaktan uzaklaşmak yanıcı 
maddelerin ocağa yakın olduğu 
durumlarda sıçrayan küçük bir alevin 
yangına dönüşmesine neden olabilir. 

Dekoratif veya ihtiyaca binaen 
kullanılan mumlar da küçük çocukların 
minicik bir hareketiyle halıları, perdeleri 
tutuşturabilir, yangına veya onların 
yaralanmalarına neden olabilir. Yine 
kibrit veya çakmakların da çocukların 
kolay ulaşabilecekleri yerlerden uzak 
tutulması gerekir. Her çocuk meraktan 
bunu bir kez tutuşturmak isteyecektir. 

Yangın söndürme aletlerinin 
pişirici veya ısıtıcılara yakın yerlerde 
bulundurulması da olası bir tehlike 
durumunda hayatınızı kurtaracaktır. 
Çocuklarınızı güvende tutmanın en 
iyi yolu, ilk etapta ev yangınlarının 
oluşmasını önlemektir. Bu nedenle 
alacağınız basit ve temel bazı önlemler 
yangın güvenliği açısından büyük 
adımlar olacaktır.  

Peki, çocuklarımızın kendi kendisini 
yangından koruması konusunda 
bilinçlendirilmesi için neler yapabiliriz? 

Öncelikle çocuklara ateşin bir 
oyuncak olmadığını söyleyerek işe 
başlayabiliriz. Eğer görebileceği bir 

yerde kibrit veya çakmak varsa bunu 
evdeki bir yetişkine söylemesini 
öğretebilirsiniz. Çocukların yine 
yanlarında bir yetişkin olmadan ateşe 
veya ısı kaynaklarına yaklaşmamasını 
da söyleyebiliriz. Bir çok ülkede yangın 
güvenliği okul öncesinden itibaren 
eğitim müfredatına dahil edilmiştir. 
Henüz okula başlamayan çocuklar için 
internette birlikte inceleyebileceğiniz 
KeepKidsFireSafe.org, sparky.org gibi 
siteler çocuklara eğlenceli oyunlarla 
yangın anında yapabileceklerini 
öğretmektedir. Ailelere de çocuklarını 
korumaya yönelik öneriler 
sunmaktadır. Bazı öğretiler çocukların 
doğası gereği meraklı olduklarından 
ateşi nasıl doğru kullanabileceğinin 
öğretilmesi gerektiğini savunurken 
bazıları da özellikle küçük çocukların 
bilişsel gelişimlerini tamamlamadıkları 
için ateşin tehlikeli olduğunun 
anlatılmasının yeterli olduğunu 
savunmaktadır. Açıkçası her iki görüş 
de değerlidir ve çocuğun karakter 
özelliğine göre bu yöntemlerden biri 
mutlaka olumlu sonuç verecektir. Ama 
biz şimdilik çocuklara ateşin tehlikeli 
olduğundan yola çıkarak kendilerini 
nasıl koruyabileceklerini öğretme 
seçeneğini değerlendirebiliriz. 

Dilsel becerilerini henüz 
tamamlamamış küçük çocuklara 
yönelik Ülkemizde de şarkılar, 
boyama kitapları, oyun materyalleri 
ve müfredatın geliştirilmesi ve 
güncellenmesi faydalı olacaktır. 
Özellikle tehlike anında yapılacakları 
bir hafta sonu etkinliğine dönüştürerek 
evde çocuklarınızla yapacağınız 
yangın tatbikatı çocukta da güvenlik 
bilincini destekleyecektir. Gözler 
kapalı ve karanlık bir ortamda güvenli 
çıkışın bulunması, telefonda gerektiği 
durumlarda 110’u aramalarını 
öğretmek, tehlikelerin bulunduğu 
yerlerin işaretlenmesi gibi etkinlikler 
çocuklarda bu bilincin oluşmasına 
katkıda bulunacaktır. 

Çevrenizde itfaiye varsa randevu 
alarak kısa bir ziyaret de yapabilirsiniz. 
Böylece tehlikeli bir durumda onlardan 
yardım alabileceklerini bilmelerini 
sağlamış olursunuz. Bu etkinliklerin 
sonunda onlarla deneyimleri 
üzerine konuşarak, sorularını 

yanıtlayarak endişelenmeden 
daha bilinçli olarak tehlikelerden 
korunmayı öğretebilirsiniz. Eğer 
konuşamıyorsa deneyimlerini bir 
resimle anlatmalarına yardımcı 
olabilirsiniz. Yapmış olduğunuz 
etkinlikte çocuğun kazandığı her 
doğru davranışı övgüleyerek bunları 
pekiştirebilirsiniz. Bütün bu etkinliğin 
kaygı ve korku yaratmadan sakin ve 
dikkatlice yapılması onların da tehlike 
anında sakin ve dikkatli davranmalarını 
sağlayacaktır. 

En sonunda birbirinize sarılmak ve 
sevginizi ifade etmek de onlara kendini 
güvende hissettirecektir. Sağlıklı ve 
güvenli bir yaşam dilerim. 

YAZAR YAZAR

YAKARIM BU
GEZEGENİ
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siyaset bilimci ve eğitim uzmanı

burcueyisoy@yahoo.com

BURCU EYİSOY
DALKIRAN

Evde olmak çocuğu dışarıdan 
gelebilecek tehlikelere karşı 
koruyabilir peki ya evdeki 
tehlikeler? 

Çocuklar meraklıdır 
ve bu merak oyunlarının da bir 
parçasıdır. Bazen merak ve oyun 
birleştiğinde tehlikeli sonuçlar da 

doğurabilir. Özellikle de 5 yaşından 
küçük çocuklar henüz okul öncesi 
eğitime de başlamadıklarında 
ciddi risk altındadırlar çünkü 
tehlikelerin ne olduğu ve bunlarla 
nasıl başa çıkabileceklerini henüz 
öğrenmemişlerdir. Deprem, sel felaketi 
veya yangın tehlikesi gibi konularda 
farkındalık sahibi olmayabilirler. Bu 
noktada onlara bakım veren kişilerin 
yani anne, babaların, bakıcıların 
veya diğer yetişkinlerin bilinçli 
olması faydalı olacaktır. Evde çıkacak 
olan büyük ya da küçük çapta bir 
yangın tecrübesi evde yaşayan 
herkes için travmatik duygusal ve 
fiziksel sonuçlar doğurabilir. Özellikle 
çocukların hatıralarında yıkıcı bazı 

Bazı öğretiler çocukların 
doğası gereği meraklı 

olduklarından ateşi nasıl 
doğru kullanabileceğinin 

öğretilmesi gerektiğini 
savunurken bazıları da 

özellikle küçük çocukların 
bilişsel gelişimlerini 

tamamlamadıkları için 
ateşin tehlikeli olduğunun 

anlatılmasının yeterli 
olduğunu savunmaktadır.
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NAZ MELİS
ZENGİN
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STraTejiSTler 
öZellikle Suudi 

arabiSTan-abd-iSrail 
üçgeninde yeni blOğun 
ayak SeSlerini duymaya 

başladığımıZı işareT 
ediyOrlar. Oluşan 

bu yeni iTTifakın 
öZellikle arap 

ülkeleri araSındaki 
huSumeTleri de 

derinleşTireceği 
Tahmin ediliyOr.



YAZAR

56 turuncudergi comTuruncu Dergİ / Şubat 2018

Kudüs’ün öyküsü asırlardan 
bu yana inanç ve politika 
ile beslendi. Üstüne o 
kadar çok masal, şiir ve 
roman yazıldı ki neredey-

se tarihin her döneminde bir ulusun 
distopik bir platosuna dönüşebilmeyi 
başarabildi.

Öyle ki Sanayi Devrim’i zamanında 
“hayallerdeki Kudüs” William Blake’in 
şiirlerine bile malzeme oldu.

“Akıl savaşından vazgeçmeyece-
ğim/ Kılıcım da elimde uyumayacak/ 
Ta ki Kudüs‘ü kurana kadar/ İngilte-
re‘nin yeşil ve tatlı toprağında”

Daha sonra marş haline de getirilen 
Kudüs şiiri, İngilizlerin endüstrileşme 
hayallerine kutsal bir hava katmaktan 
ziyade bir niyet taşımıyordu. Kudüs 
evet, kozmopolit bir şehirdi ama bun-
dan birkaç yüzyıl önce serbest eko-
nomiye açık, birçok pazarın birlikte iş 
yürütebildiğini tüm dünyaya gösteren 
sadece dini niteliğiyle değil, ekonomik 
niteliğiyle de “Tanrı”nın sevdiği bir 
şehirdi.

Şimdilerde ise Theodor Herlz’in 
kötü yazılmış romanının bedelini 
ödüyor. Herlz’in kafasında planladığı 
ve dünyadaki mutsuz Yahudilere bir 
kucak açmayı vaat ettiği İsrail devleti, 
bugünlerde Kudüs’ü çorak ve verimsiz 
bir şehir haline çoktan getirdi. 

Kudüs halkı bundan sonra ‘daha 
fazlasını’ yaşamamak için her dilden 
dua ederken başı sıkışan dünya 
liderlerinin malzemesi olmaktan öteye 

gidemiyor. Nitekim Donald Trump’ın 
almış olduğu Kudüs kararı da altında 
bunu taşıyor.  Kudüs kararını almadan 
birkaç hafta önce “Hiç Ortadoğu’da 
bulunmamalıydık.” açıklaması yapan 
Trump, kendi döneminde Obama’nın 
“Obama Doktrini” olarak kabul edi-
len soğuk diplomasisini biraz daha 
popülist bir şekilde devam ettireceğe 
benziyor. Tabi Obama’nın aksine başa 
geldiğinden bu yana çeşitli soruş-
turmalar geçiren bir lider karşımızda 
olduğu için Kudüs’te meydana gelecek 
mutlak karışıklar Beyaz Saray’ın birkaç 
sene daha sakin vakitler geçirmesi için 
de yapılıyor olabilir.

Trump’ın küreselcilere verdiği dü-
şünülen bir savaşın içinde olduğu artık 
herkes tarafından kabul edilir oldu. Bu 
savaşta yalnız kalmaktan korkan ABD 
liderinin yeni bir ittifak arayışı içinde 
olduğu konuşuluyor. Başkan seçildik-
ten bu yana yaptığı kritik ziyaretleri 
de dikkate alan stratejistler özellikle 
Suudi Arabistan-ABD-İsrail üçgeninde 
yeni bloğun ayak seslerini duymaya 
başladığımızı işaret ediyorlar. Oluşan 
bu yeni ittifakın özellikle Arap ülkeleri 
arasındaki husumetleri de derinleştire-
ceği tahmin ediliyor.

Geçmişi unutmamak gerek…
Tabi biz bugün sert bir şekilde 

ABD’yi eleştiriyoruz. 1948’te İsrail’i, 
kurulduktan 11 dakika sonra tanıyan ilk 
devletin ABD olduğunu unutmamalı-
yız. Bu Kudüs meselesinde tepkilerin 
daha tedbirli atılmasını ve aşırılığın 

önüne geçmesini bir nebze sağla-
yabilir. Bu hususta ABD her ne kadar 
hatalı bir tavır sergilemiş olsa da ona 
bu önceliği sunan diğer devletlerin 
eleştirilmesi ve gündeme getirilmesi, 
daha sağlıklı bir çözüm ortamının oluş-
masını sağlayabilir. Örneğin Trump’a 
Kudüs konusunda destek veren Arap 
liderlerin kamuoyuna açıklanması, 
ibreleri Washington’dan Kızıldeniz’in 
ötesine çevirebilir.

ABD bugün Kudüs ile ne yapmak 
istiyorsa yapsın, kendisinin liberalleşti-
rip, globalleştirdiği dünyada izleyeceği 
bu politika ile kendisine bir kurşun 
sıkmaya hazırlanıyor. Afganistan, Irak 
ve Lübnan’da İsrail’i desteklemek için 
‘mazlumun yanında’ durduğu günleri 
tek kalemde silmeye hazırlanan ABD’yi 
diplomaside artık daha gerçekçi ve acı-
masız görmeye alışmalıyız. Tıpkı kendi 
kurşun yarasını temizlemeye çalışan bir 
aktörü izlediğimiz gibi... 

aylık kadın ve yaşam dergisi

Her ay güncel konularda en yetkili isimlerle yaptığımız röportajlar, 
alanında uzman yazarlarımızın ele aldığı dosya konularının yanı sıra kitap,

film, mutfak kültürü sayfalarımızla evlerinize konuk oluyoruz.

e-mail: info@turuncudergi.com

facebook.com/turuncukadindergisi

twitter.com/turuncudergisi

instagram.com/turuncudergisi

www.turuncudergi.com

bizi sosyal medyada 
Takip etmeyi unutmayın!
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Acı ne kadar derinse o kadar 
zordur ifadesi. Cümlelerin 
kifayetsiz kaldığı tarifsiz 
acıların tabirini yapabilmek 
için iyi bir edebiyatçı 

olmak yetmez elbette hiçbir zaman. Ve 
bazen en keskin sözler bile duyuramaz 
mazlumun çığlığını, kulağını tıkayana. 
Ancak zulüm öyle keskin, öyle hadsizdir 
ki bazen sessiz kalmak da ölümdür 
insan olan için, bu zulmün, haksızlığın 
karşısında. 

Hiçbir şey yapamamanın 
çaresizliğinde bir serzeniştir, bir taş 
atmaktır, duyurmaktır hiç olmazsa onu 
bütün dünyaya… Duyuramasa da 
nihayetinde ben duydum, farkındayım 
diyebilmektir, hiç bir vakit yeterli 
olmamakla birlikte. Asıl mesele, asıl 
çaresizlik zulmü kime, nasıl duyuracağını 
bilememektir belki de. Zalimin kim 
olduğu herkesçe bilinse de…

Zulüm nedir, zalim kimdir ve kimdir 
mazlum?

Zulüm: haksızlık, acımasızca 
davranma ve eziyet etme anlamlarına 
gelir. “Bir şeyin lâyık olduğu yerden 
başka bir yere konulması” diye 
tanımlanmıştır. Zıddı “adâlet”tir. Zulüm, 
hakkı sahibinden zorla almak; adâlet ise, 
hakkı sahibine vermektir. Kur’an’da en 
çok geçen kavramlardan birisi “zulüm”dür.  
Zulmedenlere de zalim denir ki, sadece 
zulmeden değil zulme sessiz kalan da 
zalim olarak nitelenir.

Mazlum: Zulme ve haksızlığa uğramış, 
hakkı gasp edilmiş, ezilmiş, hakkını 
arayamayan çaresiz kimseye denir.

Tüm bu bilgiler ışında baktığımızda 
görüyoruz ki aslında zulmedenler de tek 
bir millet, zulme uğrayanlar da.

Sahi, rengi olur mu acının, 
gözyaşının? Dili, Dini, ırkı olur mu? 
hangi çocuğa aittir bu Dünya ve 
hangiSinin hakkı yoktur yaşamaya? 
kim çizer Sınırlarını yeryüzünün, 
kanunları kim belirler? herkeSe 
yetecek kaDar geniş yaratılmışken 
arz, kim kimi neDen iStemez?
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GÜLFİDAN ÇALIŞKAN

Eğitimci-Yazar
gulfidancaliskan55@gmail com

“Şu hakikati kendi hayatım bana öğretti: 
İnsanoğlu insanoğlunun cehennemidir.” 

Ahmet Hamdi TANPINAR



Tam da Zarif şairin dediği gibi: 
“Bakıyorsunuz, zulmedilenlerin tek 
ortak özelliği var; Müslüman oluşları. 
Ve zulmedenlere bakıyorsunuz, onların 
da bir tek özelliği var; Kâfir oluşları veya 
küfre hizmet edişleri.” 

Bu durum belki de çok daha 
iyi özetliyor bazı mevzuları. Zulme 
uğrayan İslam Âlemi ise… İslam 
ümmeti belki de hiçbir çağda bu 
çağda duyduğu kadar nebevi şefkate 
ihtiyaç duymamıştır maalesef.

Bugün İslam coğrafyası zulüm 
altında inliyor, musibet dalgaları 
arasında savruluyor ve fitne halkaları 
içinde sürükleniyor. Müslüman kanı ve 
gözyaşıyla yoğruluyor topraklar. Ama 
tüm dünya sessiz bir seyirle es geçiyor. 
Görmüyor… 

Duymuyor… Tek bir yumrukta 
birleşen İslam düşmanları utanmadan  
meydan okurken, kutsal beldelere 
saldırırken, güçsüz, garip ve çaresiz 
Müslümanlara her tür zulüm, tecavüz 
ve katliamı reva görürken binlerce 

Müslüman, kardeşlerinin sessizliği ve 
zalim güçlerin hadsizliği arasında acılar 
içinde telefolup gidiyor.

Ve aynı dünya kıyıya vuran bir 
balina ölüsü üzerinden cihanı ayağa 
kaldırıyor. Bir yerlerde İnsan Hakları 
diye nutuklar atılıyor. Milletler 
birleşiyor sözde; ülkelerin, insanların, 
çocukların en doğal haklarını, yaşam 
haklarını savunmak için, adalet ve 
özgürlük için güya. Nice büyük ve 
güçlü ülkeler gururla bahsediyor 
barıştan ateşe verdikleri dünyayı, 
zehrettikleri hayatları hiçe sayarak… 
Ancak o zalimler, mülkünden kovduğu, 
kendi toprağını elinden alıp terörist 
ilan ettiği, sömürdüğü yetmezmiş 
gibi yaşam hakkı bile tanımıyor bu 
mazlumlara. Kadın, çocuk, hasta, 
sakat hiç düşünmeden maliklik 
yarışına giriyor haşa yaratanla. En 
tehlikeli olanı en masumca duruşu 
sergiliyor hayâsızca… Medeniyet 
denilen kahpe hakikatin gölgesinde 
saklıyor nişan almış silahlarını, fitili 

çekilmiş bombalarını. Ve hep aynı 
hedefe doğrultuyor namlusunu 
hakkı olmayana sahip olabilmek için. 
Ortadoğuya…  Sebep bazen petrol, 
bazen doğal kaynaklar olsa da. Öyle 
şeytani ve sinsice tezgâhlıyor ki planını 
elindeki maşayla. Adice ama usulca… 
Ve en acısı da bazen kestiği ağacın 
odunundan yapılmış oluyor tuttuğu 
balta… Kardeşi kardeşe kırdırıyor akıl 
almaz entrikalarla. Adı değişse de 
maalesef zulüm hep aynı ruhlarda 
hayat buluyor. Ve hep aynı bedende 
sızlıyor yara. Hiç dinmiyor kan ve 
gözyaşı. Acılar durulmuyor. Ve “Dünya 
hassas kalpler için bir cehennem” 
oluyor.

Sahi, rengi olur mu acının, 
gözyaşının? Dili, dini, ırkı olur mu? 
Hangi çocuğa aittir bu dünya v     e 
hangisinin hakkı yoktur yaşamaya? Kim 
çizer sınırlarını yeryüzünün, kanunları 
kim belirler? Herkese yetecek kadar 
geniş yaratılmışken arz, kim kimi 
neden istemez?

Peki, hangi menfaat sonsuza kadar 
kar sağlar, hangi varlık ebediyete kadar 
mevcudiyetini korur? Ölümsüzlük var 
mıdır yaratılmış olanın kaderinde? Ne 
yetmez insanoğluna bir avuç toprak 
yetecekken ahirinde? Öyleyse niçin 
bunca kan akar, neden zulüm hiç 
durmaz Kabil’den bu yana. Asırlar geçe 
de anlatılsa, söylense de ve herkesçe 
bilinse de neden durdurulamaz bir 
türlü, tüm gönüller dualarda birleştiği 
halde?

Belki de sadece kavli dua değildir 
çözüm. Fili dualara ihtiyaç vardır. 
Bugün tarafımızı belli etme vaktidir. 
Kimi elle düzeltir, kimi dille düzeltir, 
kimi de kalbiyle buğz eder. Bugün, 
İbrahim olma vaktidir, Nemrut’a karşı. 
İbrahim olamasak bile atmak istedikleri 
ateşe su götüren karınca yerinde 
olma vaktidir. Bizim suyumuzun bu 
ateşi söndürüp söndüremeyeceğini 
bilemiyoruz. Ancak bugün haktan yana 
olmak vaktidir. Ateşi yakanlara karşı… 
Yoksa sadece ateşi seyredip farkında 
olmadan yavaş yavaş o ateşin zehirli 
dumanından helak olup gideceğiz. 
Sefer vakti belki seheri bulmak için, 
zaferi haktan umarak…

 Peygamberimiz (s.a.s)şu hadis-i 
şerifiyle uyarıyor: “Zulme yardımcı 
olan kimse, kuşkusuz Allah’ın gazabına 
uğrar.”  “İnsanlar bir zalimi görürler 
de onun zulmüne engel olmazlarsa, 
Allah’ın onları genel bir azaba 
uğratması kaçınılmazdır.” 

Dün Irakta, Mısırda;  bugün 
Suriye’de Filistin’de, Yemen’de, Doğu 
Türkistan’da, Myanmar’da… Ama 
hep İslam topraklarında… Müslüman 
diyarlarda yaşanan acılara, haksızlıklara 
dur diyeceğiz. Duamızla, ruhumuzla, 
tüm varlığımızla ve dahası canımızla. 
Bizim inancımızda ümitsizliğe yer 
yoktur. Ne kadar derin ve ağır olursa 
olsun tüm acılar geçicidir. Biz biliriz ki 
“Zulm ile abad olan kahr ile berbad 
olur“Geçmiş zalimlerden ibret alınmalı? 
Firavuna ne oldu? Hani Nemrut, hani 
Karun, hani Ebu Cehil, Ebu Leheb, 
adlarını ağzına alan veya onlara 
rahmet okuyan var mı? Ya karşılarında 
duranlar, zulme uğrayanlar? Bunun 
içindir şairlik olsa da vasfımızda, 
dilimizde şiir niyetine beddua, elimizde 

taş. “Şair aşka boyun eğer zulme değil “ 
biliriz. Ve yine biliriz ki kâfirler istemese 
de tamamlayacak Allah nurunu. Biz o 
nurun bir parçası olmak derdindeyiz.

Yeter ki, dünyaya tarih boyunca 
umut olmuş ve olmaya devam eden 
bir milletin çocukları olarak bizler, 
aramızdaki birlik ruhunu ayakta tutarak 
mazlumun, masumun ve mahrumun 
yanında olmaya her zamankinden 
daha büyük bir coşkuyla ve imanla 
devam edelim. 

Nerde bir mazlum kardeşimiz varsa 
orda atmalı yüreğimiz. Milyarlarca 
Müslüman’ın yaşadığı bir dünyada 
Ebabilleri beklemek yakışmaz bize. 
Nice gönüller fetih beklerken ufka 
bakmadan, yılmadan yürütmeliyiz 
gemileri. Fatih biz olmalıyız, fetih 
bizim olmalı. Anneler yaşlı gözlerle 
beklememeli, yeniden doğurmalı 
Selahaddinleri. Yeryüzüne hâkim 
olmalı yine Ömer’in adaleti. Tekrar 
tekrar dünyaya gelmeli Musab’lar. 
Ömer biz olmalıyız, Musab biz. 
Beklememeliyiz. Artık uyanıp yıllar 
süren uykudan tüm uyuyanları 
uyandırmalıyız! Keramet, mucize 
beklememeli… Ve kurşuna dizilse de 
tüm çocuklar, bir Musa sağ kalmalı! 
Kalacak biliyoruz ve canı gönülden 
diliyoru . Musa biz olmalıyız!

ZARİF YAZILAR ZARİF YAZILAR
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Dün Irakta, Mısırda;  
bugün Suriye’de 

Filistin’de, Yemen’de, 
Doğu Türkistan’da, 

Myanmar’da… 
Ama hep İslam 
topraklarında… 

Müslüman diyarlarda 
yaşanan acılara, 
haksızlıklara dur 

diyeceğiz. Duamızla, 
ruhumuzla, tüm 

varlığımızla ve dahası 
canımızla. 
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G
ünlerden Cuma’ydı.

Salâlar bir ağızdan İstanbul 
semalarına ağıyor, bin bir çeşitlilik 
içinde vahdet ahengi, aksakallı de-
deleri mutluluğa gark ediyordu.

İlçe meydanına bir yandan camiye sığmayan 
cemaat için hasırlar seriliyor, diğer yandan Cuma 
sonrası yapılacak miting için hazırlıklar yapılıyor-
du.

Kudüs konulu Cuma vaazı, dış hoparlörler 
sayesinde bangır bangır meydanda duyuluyor, 
fakat çok az kişi vaazı dinliyordu. Daha çok mi-
ting için mikrofon ses kontrol deneme seslerine 
odaklanmıştı meydandakiler.

Ne ayarlanmaz bir hoparlör idi. Yirmi daki-
kadır “ses..sesss.. sesssss” denemeleri bir türlü 
bitmiyordu.

Vaiz, vaazı bir sükûnet içinde devam ettiriyor, 
cümleler arasında uzun uzun bekliyor, Kudüs 
davasını sindire sindire anlatıyormuş gibi mistik 
bir profesyonellik sergiliyordu.

Mabedin içinde sütunların dibinde halka 
halka cemaat, koyu bir sohbete dalmış gibi vaazı 
tamamlayan bir gürültüyü sürdürüyordu.

Meydanda miting için hala ses kontrol çalış-
ması devam ediyordu.

Caddedeki korna sesleri, yer yer vaazı bastı-
rırken, vaiz hala öznesi çoğalan, nesnesi belirsiz, 
yüklemi bir türlü gelmeyen uzun cümlelerde ıs-
rar ediyor, Kudüs’ün coğrafi konumunu anlatmak 
için yoğun bir çaba sarf ediyordu.

Vaaz esnasında en dikkat çekici ayrıntı, 
akıllı telefonlarla oynayan gençler yanında akıllı 
telefondan internet araması yapan yaşlı cami 
cemaati sayısındaki gözle görülen artıştı.

Müezzinler, müezzin mahfilinde Facebook’ta-
ki kıraat sayfalarındaki paylaşımları müzakere 
ederken, camiinin imamı imam odasında dernek 
başkanıyla namazdan sonra toplanacak yardımın 
son hazırlıklarını konuşuyordu.

Cuma ezanına on dakika kalmıştı.
Bu, üslubu inişli çıkışlı olmayan, hece vurgula-

rına gerek duymayan, kendi kendini dinliyormuş 
imajı veren vaaz devam diyordu.

Miting alanında seyyar satıcıların sayısı bu 
hafta oldukça dikkat çekici boyuttaydı.
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Hatta biri, vaaz devam ederken “on 
lira… on lira” demeye başlamıştı bile.

Vaiz, İsra suresinin ilk ayetine vaazın 
başında giriş yapmış, “sübhânellezî esrâ 
biabdihî” kısımının tercümesini yap-
mış, vaazın ortalarına doğru da “leylen 
mine’l-mescidi’l-harâmi” kısmını Arapça-
sından tecvitsiz okuyarak mana vermiş, 
ayetin geri kalan kısmını vaazın sonuna 
bırakmıştı.

Maraş, Bursa, İzmir şimdi neyse, 
Kudüs’ün de daha düne kadar bizim bir 
vilayetimiz olduğunu dilinden düşürmü-
yordu.

Cuma ezanına beş dakika kala ne 
camide ne de miting alanındaki hasırlar-
da oturacak yer kalmamıştı.

Görülmemiş bir izdiham vardı. Trafik 
kilitlenmişti. Korna sesleri hararetli bir 
tezahürat gibi kulaklarda hoş seda bırakı-
yordu.

Bu ses kalabalığı içinde ezan başladı.
Vaiz, ayetin mealini toparlamaya 

çalışıyordu.
Topu topu bir ayet okuyacaktı işin 

şurasında.
Bitiremedi İsrâ suresinin ilk ayetinin 

Arapça okunuşunu. Bitiremedi mealini 
Kudüs’ü ilgilendiren bu ayetin.

Vaaz boyunca mesajını anlaşılır kıl-
mak için Arapça olarak hadis de okuma-

dı. Mahalle kahvesindeki sohbet sadeli-
ğinde tane tane anlatıyordu. Akademik 
ağır bir dil kullanmıyordu vaazında.

Yoldan geçen herkes anlayabilirdi 
anlattıklarını.

O kadar basit o kadar hayatın için-
dendi.

Üslûbunda, dışarıdaki seyyar satıcının 
vaaz esnasında çıkardığı seslerdeki iticilik 
yoktu.

Gönüllere hitap ediyordu Kudüs’ü 
anlatırken. Kelimeler bağırmıyordu.

“Siyonist emeller” ibaresinin geçtiği 
yerlerde hafifçe yükselen ses, Müslüman-
ların hâl-i pür melâlini anlattığı kısımlar-
da gayet sükûnetli bir hal alıyordu.

Ezan bitti.
Vaaz da bitti. Gelecek hafta Kudüs 

üzerinden umreye gideceğini duyurdu 
vaiz.

Kaç dolara mal olacağına, Kudüs’te 
hangi mekânların gezileceğine, bu şekil-
de bir tur ile umre yapmanın faziletine 
dair tonlaması başarılı cümleler kurdu.

Vaazın sonunda, yaşlı cami cemaati-
nin Kudüs için yapmış olduğu hatimler 
için dua etmeyi unutmadı.

Vaaz sona erdiğinde ezan biteli tam 
on dakika olmuştu.

Miting alanın lebalep dolmuştu.
Hutbede de Kudüs’ten bahsedildi.
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Cemaat zaten bir gün önceden 
internetten okuduğu hutbeyi tekrar 
dinlemeye gerek yok dercesine akıllı 
telefonlara baktılar hutbe esnasında.

Vaazda yarım bırakılan ayetin meali 
hutbede baştan sona düzgün bir Türkçe 
ile verildi.

Cuma namazını kıldıran imam, 
vaaz eden müftünün önünde namaz 
kıldırmaktan nâşî heyecanlanarak, Fatiha 
ve zammı sure okurken hemze-i katı 
olan yerlerde vasıl icra ederek üç yerde 
bariz hata yaptı.

Cuma namazı selamı verilir verilmez 
müezzinin, imam ve vaizin hatalarına 
tövbe gibi gelen muhteşem “Allahümme 
entesselâmü” icrasıyla beraber cemaatin 
çoğu miting alanına akın etti.

Tespih duaları başlamadan, miting 
alanında müzikli anonslar başladı.

Filistin bayrakları taşıyan okul 
kıyafetleriyle miting alanına gelen İmam 
Hatip Ortaokulundaki  kız öğrenciler 

tekbir getirdiler. Bizim apartmanda 
oturan Filistinli aile bayrak bile almadan, 
miting alanının ilerisindeki meşhur 
tatlıcıya girdi. Suriyeli stili jöleli saçlarıyla 
Halepli gençler dönerciye döner siparişi 
verdiler. Afganlı üç beş kişi, kuruyemiş 
dükkânından fıstık alıp miting alanından 
uzaklaştılar.

Mahalledeki Arapça Dil Merkezinin 
meşhur Mısırlı hocası, bayrak yerine 
dağıtılan lokumdan üç adet alarak Dil 
Merkezine giden caddenin yolunu tuttu.

Iraklı adamlar, Cuma çıkışı 
Marlboro’larını yakarak trafiğe kapalı 
yürüyüş yolunda kayboldular.

Vaazda Kudüs’ten bahseden vaiz, 
imam ve müezzin eşliğinde kalabalığın 
arasından sessiz adımlarla kebapçıya 
girdi.

Miting meydanında çarşaflı bacılar 
ile beyaz sarıklı cami cemaati, İsrail 
aleyhinde sloganlar attı.

Kudüs için ağlayan çarşaflı ninenin 

gözyaşlarında buldu talib ümmetin 
ümidini.

Varsa yoksa “yine annelerde umut” 
dedi kendisi de ağlayarak.

Hamasi slogan atmanın abes 
olduğunu söyleyerek entelektüel 
Müslüman geçinen elitlere inat, basit 
bahanelerle birbirini yiyen âlem-i 
İslam’ın kurtuluşu için değil, kötülük 
karşısında tek başına bir ümmet 
olduğunu haykırdığı için, ahlaken 
çökmüş bir toplumun fiziken dahi 
olsa tepki vermemesinin bir başka 
yıkım olacağını, Kudüs’e gadredenlerin 
ekmeğine yağ süreceğini haykırdığı için 
mitingde bulunduğuna şükretti.

Tezatlarla dolu bir dünyada, 
mukaddesatı heva ve hevesine 
merdiven yapanlara acıdı tâlib.

Bugün bitirdiği hatme yarından 
itibaren bu sefer meali ile beraber tekrar 
başlayacağı sevinciyle döndü miting 
alanından.

Vaazda Kudüs’ten 
bahseden vâiz, imam 
ve müezzin eşliğinde 
kalabalığın arasından 
sessiz adımlarla 
kebapçıya girdi.
Miting meydanında 
çarşaflı bacılar ile beyaz 
sarıklı cami cemaati, İsrail 
aleyhinde sloganlar attı.
Kudüs için ağlayan 
çarşaflı ninenin 
gözyaşlarında buldu 
tâlib ümmetin ümidini.
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Dilara Köktürk Erden, 
özellikle risk altındaki 
çocuklarla çalışıyor ve 
çeşitli projelerde yer 
alarak gerçek dünyanın 

travmaları üzerinde çalışıyor. Erden’in 
uzmanlık alanları yaratıcı drama, sokak 
oyunları, internet ve bilgisayar bağım-
lılığı, medya okur-yazarlığıdır. Öğret-
menler için Sınıf Oyunları adlı kitabın 
yazarlarındandır. Rehber Öğretmen 
olarak Milli Eğitim Bakanlığında halen 
çalışıyor. Turuncu dergisi adına siber 
zorbalık hakkında konuştuk. Rahatsız 
olmasına rağmen bizi kırmadığı ve 
söyleşiyi kabul ettiği için teşekkür 
ediyorum.
Sosyal medya üzerinde sıkça karşı-
laştığımız bir linç kültürü söz konusu. 
İnsanların normal şartlarda yüz yüze 
geldiklerinde  birbirlerine karşı söyle-
mediği ifadelerin bu alanda rahatça 
kullanıldığını görüyoruz. Bunu nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

İletişim araçlarının yaygınlaşma-
sıyla birlikte bu araçların denetimsiz 
sınırsız ve yasaksız kullanımı bazı 
olumsuzluklara neden olmaktadır. Bu 
olumsuzluklara örnek verecek olursak, 
iletişim araçları ile gerçekleştirilen 
taciz, tehdit, iftira, ifşa etmek, dışlama,  
hakaret etmek, hor görmek, kimliğini 
gizleyerek başka bir kişiymiş gibi dav-
ranmak, sahte hesap açmak, başkala-
rının fotoğraflarını kullanarak tanışma 
sitelerinde sohbet etmek, izinsiz olarak 
başkalarının video ve fotoğraflarını 
sosyal medya araçlarında yayınlamak 
isimsiz 
çağrılar göndermek örnek olarak ve-
rilebilir. Bu ve benzer durumlar online 
ortamda siber zorbalık ve siber mağ-
duriyet kavramlarının ortaya çıkmasına 
neden olmuştur. İnternette zorbalık 
yapan kişi bunu ya karşısındakinin 
duygularını incitmek için ya da şaka 
veya eğlence olsun diye yapmaktadır. 
Bazen de kişi sanal ortamda veya ger-
çek hayatta şiddet görmüş olduğun-
dan intikam almak için veya teknolojik 
gücünü ve becerisini sergilemek için 
yapabilmektedir. 

Siber zorbalığın nedenlerine 
bakıldığında; kimliğini gizleme imkânı 
bulunduğu için bireyin kendisine ula-

şılamayacağını düşünmesi, yüz yüze 
iletişimde, siber zorbanın iletişim kur-
duğu bireyin  cinsiyetinden, ırkından, 
sosyal statüsünden dolayı söyleye-
mediklerini online ortamda söyleye-
bilme fırsatı olması, problemli olduğu 
kişilerden intikam alma isteği, aile 
ilişkilerinde sıcak bir ortam yoksun-
luğu, ebeveyn ile çocuklar arasındaki 
bağlılığın zayıf olması ve ebeveynlerin 
zorba davranışları olması siber zorbalı-
ğın nedenleri olarak belirtilmektedir. 

Dünyada ve Türkiye’de yapılmış 
olan çeşitli araştırmalarda; online 
ortamda siber zorbalar, Anne-babaları 
ile sağlıklı ilişkiler kuramayan  ailesi ile 
duygusal bağları zayıf olan, ebeveyn 
desteği az olan, yanlış ebeveyn tutum-
larına sahip olan, aileden yeterince 
sosyal destek almayan, ebeveyn dene-
timi az olan ve online riskler konusun-
da bilgi sahibi olmayan ebeveynlere 
sahip  bireylerin daha fazla siber zorba 
davranışlarda bulunduğu ve daha fazla 
siber zorbalığa maruz kaldığı görül-
mektedir. 
Sosyal medyada kişilere yönelik 
karalama kampanyaları var. Bu tablo 
topluma dair ne düşündürtüyor? Bu 
tablodan ne anlamalıyız?

Öncelikle şu tespiti yapmalıyız; 
medya insanların neyi nasıl öğrene-
cekleri konusunda etkili bir araçtır. 
Medya tüm dünyada geçmişten 
bu güne nefret söylemini üreten ve 
yaygınlaştıran en etkili araçlardan biri 

olmuştur. Sosyal medyadaki karala-
ma kampanyaları ve sosyal linç de 
bu durumun uzantısıdır.  Farklı olana 
tahammülsüzlük, önyargılar, ırkçılık, 
yabancı korkusu/düşmanlığı, tarafgir-
lik, ayrımcılık ve cinsiyetçilik medya ta-
rafından şekillendirilir. Medyanın açtığı 
bu yolda sosyal paylaşım sitelerinde, 
ya da haberlerin altlarına yapılan yo-
rumlarda nefreti ifade etmek normal-
leşir. Ötekine karşı gizil kalmış, gerçek 
dünyada kabul görmeyen duygular 
sosyal medya aracılığıyla kabul görür 
hale gelir.  

Argo Gruen ötekine karşı duyulan 
nefretin daima insanın kendisine duy-
duğu nefretle ilişkisi olduğunu söyler.

 Bu bağlamda sosyal medyadaki 
saldırganlık, karalama, gibi davranışları, 
hor görülmüş, sevgisiz kalmış, hasarlı 
kişilik sahibi bireylerin kendi içlerinde-
ki sevgisizlik ve nefret hislerinin yön 
değiştirmesi olarak okuyabiliriz.

Bir konu ile ilgili tartışma başladı-
ğında insanlar hiç tanımadıkları kişilere 
hitaben yazılar yazıyorlar.  Bu psikoloji 
üzerinden konuşalım. Gerçek yaşamda 
tanıdığında belki de sevecekleri kişiler 
hakkında yazmak nasıl bir psikolojik 
arka plan ifade ediyor.

Sosyal medyada özellikle sanatçılar, 
politikacılar gibi ünlü kişilere hakaret 
etmek, haklarında karalayıcı yazılar 
yazmak yaygın bir durum. Bu sadece 
ülkemizde değil, tüm dünya için de 
geçerlidir. 

DİLARA KÖKTÜRK ERDEN: 

    inTErnET 
maSKESiz Bir 
aLan YaraTIYOr
“Siber zorbalık yapan bireylerin pSikolojik özellikleri göz önüne alındığında, 

özgüvenlerinin düşük, SoSyal kaygılarının yükSek, dışlanmış, Sevilmeyen, 
düşünceSiz, kendini Sevmeyen ve empati düzeyi düşük, madde kullanımı, 

kişiSel mülkiyete zarar verme gibi Suç işleme eğilimi, ebeveyn iletişimleri 
yeterSiz, diğer inSanlara zarar verme, Silah kullanma eğilimi ve Saldırganca 

davranışlar Sergileme gibi özellikleri olduğu görülmektedir.”

RÖPORTAJ: GÜLŞEN ÖZER
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Bu davranışları gösteren kişilerin 
tipolojisine baktığımızda sosyal çeşit-
lilik gösterir. Normal yaşamında küfür 
etmeyen, çevresindekilerin saygılı 
olarak niteledikleri, eğitimli bir erkek 
ya da kucağında bebeği ile parkta 
oturan yeni anne olmuş bir kadın 
bile olabilir.

Geçen yıl İngiltere’de sosyal 
medya ile ilgili bir araştırma yapıldı 
ve üç haftalık dönemde ağır hakaret 
ifade eden kelimelerinin 200 bin 
kişiye gönderildiği tespit edildi. Aynı 
dönemde 6 bin 500 kullanıcının da 
10 bin adet ‘taciz-hakaret’ mesajına 
muhatap olduğu ortaya çıktı.

İnsanlar, diğer insanlarla ileti-
şimlerini sürdürmek, sosyal uyum 
göstermek için çoğu zaman sosyal 
maskeler takarlar.  Yardımsever, 
güler yüzlü, paylaşımcı benzeri. 
Özellikler toplum tarafından kabul 
gören özelliklerdir. Zaman içinde 
taktıkları maskeler, insanları kendi 
iç dünyalarından ve duygu durum-
larının farkındalığından kopartır. 
Sosyal maskelerinin kişiliklerinin bir 

parçası olduğunu düşünürler. Çoğu 
zaman İnternet ortamı, insanların iç 
dünyalarındaki bu ayrışmayı ortadan 
kaldıran maskesiz alan yaratır. Kim-
liğin saklı olması, yorumların birçok 
kişi tarafından yazılıyor olması, sanal 
dünya ve gerçek dünyanın birbirin-
den uzak olması, sosyal kabul görme 
motivasyonunun az olmaması in-
sanların internet ortamında,  gerçek 
dünyada davrandıklarından farklı 
davranmalarına neden olmaktadır. 
Doğru iletişim konusunda insanlara 
söylemek istediğiniz kendilerine ilke 
edinebilecekleri hususlar nelerdir? Bu 
ilkeler sosyal medya iletişimine nasıl 
yansıtılabilir?

Doğru iletişim öncelikle kendimi-
zi tanıyabilmekten geçiyor. Bedeni-
mizi, ihtiyaçlarımızı, duygularımızı, 
hissettiğimiz duyguların farkındalığı 
ve bu duyguların olası nedenlerini, 
düşüncelerimizi, düşüncelerimizin 
dayandığı inançları tanımalıyız. 
Kişiler ile iletişim kurarken kendimiz 
hakkında sahip olduğumuz farkında-
lık iletişimin niteliğini belirleyecektir. 
Ardından kendimizi açmak, doğru 
ifade etmek ve etkin dinlemek gelir. 

Konuşurken kendi kuracağı 
cümlelere odaklanmış, empatiden 
yoksun, tahammülsüz biri doğru 
iletişim kuramayacaktır. Yani doğru 
iletişimin olmazsa olmazını kendi 
olma bilgisi ve etkin dinleme olarak 
özetleyebiliriz. 

Sosyal medyada doğru iletişimi 
yüz yüze iletişim kurallarından ayıra-
mayız. Kişi sosyal medya sitelerinde 
yorum ya da paylaşım yaparken 
aklına ilk gelen, dürtüsel cümleler 
yazmak yerine kendi duygu ve dü-
şüncelerinin farkında olarak yorum 
yapmalı. Olumsuz, insanları incite-
cek, hor görecek yorumlar yaptığını 
fark ediyorsa bunu hangi duyguyla 
yaptığını fark etmelidir. Neden bu 
yorumları yapma ihtiyacı duyduğu-
nu sorgulamalıdır. 

 Siber zorbalıkta siyasal erkin üstüne 
düsen hususlar nelerdir? Sosyal 
medya konusunda yasal yaptırımlar 
gündeme gelmeli mi?

Devletin her alanda üzerine düşen 
sorumlulukları var tabii (gülümsüyor). 

Zira insanların her istediklerini 
yapabildikleri denetimsiz ve yasaksız 
ortamlar bastırılmış ve karanlık 
duyguların ortaya çıkmasına neden 
olur. Çocuk pornografisi bu durumun 
en acı örneğidir. İletişim araçlarının 
yaygınlaşması ile birlikte pedofililerin 
birbirleri ile iletişimleri güçlenmiş, çocuk 
istismarında artış olmuştur. 

Devletler internette yaşanan hak 
ihlallerini fark etmeli ve müdahale 
etmelidir. İnternetteki denetimsiz ve 
sınırsız alanda insanların birbirlerine 
istedikleri sözleri söylemeleri, 
empatiden, sevgiden, hoşgörüden 
yoksun davranışların yaygınlaşması bir 
süre sonra gündelik yaşamda da etkisini 
gösterir. Sanal dünyada söylenilen 
yıkıcı sözler, yapılan kötü yorumlar, 
atılan iftiralar, nefretin tekrar tekrar 
dile gelmesi, katlanarak,  tekrarlanarak 
sürmesi toplumda ayrışmaya ve ahlaksal 
bozulmaya neden olur. Kaos başlar. 
Sanal dünyada yaşanılan karanlık 
duygular ve davranışlar gerçek dünyaya 
yansır.  Almanya geçtiğimiz günlerde 
internette yaşanan hak ihlalleri ve 

yasa dışı paylaşımlara elli milyon 
euroya kadar para cezası verilebilen 
bir yasa çıkarttı. Bu ve benzer yasaların 
tüm dünyada yaygınlaştırılması 
gerektiğini düşünüyorum.  Devletler 
vatandaşlarının güvenliğini ve ruh 
sağlıklarını sanal ya da gerçek her 
alanda koruyabilmelidirler.
Yasal düzenlemeler dışında 
yapılabilecek şeyler de olmalı…

Elbette. Özellikle iyi kurgulanmış 
kamu spotlarının, iyiliği ve ahlaki 
değerleri yaygınlaştırıcı projelerin 
sorunları azaltmada katkısı olacaktır. 
Hem STK’lar hem ilgili bakanlıkların 
projelerinde gün gün büyüyen bu 
yöndeki sorunları dikkate almaları 
önem taşıyor. Özelliklede erken yaşta 
çocuklara kendilerini koruma ve 
başkalarına zarar vermeme konusunda 
olumlu davranışları kazanmasını 
sağlamak ilerleyen yıllarda bu tür 
sorunları daha az konuşmamızı 
sağlayacaktır.
Bize vakit ayırdığınız için teşekkür 
ediyorum.

Ben teşekkür ederim umarım 
sevgi dolu ve kendimizi tanımayı 
başardığımız bir dünya için katkı olur.

Geçen yıl İngiltere’de sosyal 
medya ile ilgili bir araştırma 
yapıldı ve üç haftalık 
dönemde ağır hakaret ifade 
eden kelimelerinin 200 bin 
kişiye gönderildiği tespit 
edildi. Aynı dönemde 
6 bin 500 kullanıcının da 
10 bin adet ‘taciz-hakaret’ 
mesajına muhatap olduğu 
ortaya çıktı.

Sanal dünyada 
söylenilen yıkıcı sözler, 
yapılan kötü yorumlar, 

atılan iftiralar, nefretin 
tekrar tekrar dile 

gelmesi, katlanarak,  
tekrarlanarak 

sürmesi toplumda 
ayrışmaya ve ahlaksal 
bozulmaya neden olur. 

Kaos başlar.  linç de 
edebiliyoruz.
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Savaş, zulüm ve acı insanlık 
tarihi kadar eskidir. Sosyal 
medya ise çok yeni. Her 
zaman düşündüğüm bir şey 
var, tarihin bilenen önemli 

olayları ya da savaşları yaşandığı 
sırada medya ya da sosyal medya 
olsaydı ne olurdu? Gelişmeler yine 
aynı seyrinde ilerler miydi acaba?

İstanbul fethedilirken, tweet 
atabilseydik nasıl olurdu? Mohaç 
meydan muharebesi yapılırken 
sosyal medyadan organize olup 
meydana gidebilseydik neler olurdu 
mesela... 

Tam tersini de düşünebiliriz. 
Bugün yaşanan önemli, siyasi 
olaylar, savaşlar vs, sosyal medya 
ya da geleneksel medya olmadan 
yaşansaydı ne olurdu? 

Amerika Birleşik Devletleri 
“Kudüs İsrail’in başkentidir” 
dediğinde; Cumhurbaşkanımız çıkıp, 

“Kudüs bizim kırmızı çizgimidir” 
diyemeseydi, dünyanın bir çok 
yerinde insanlar sosyal medyadan 
örgütlenip meydanlarda protesto 
edemeseydi ne değişirdi? 

Sosyal medya hayatımıza girdiği 
günden beri çokça eleştiriliyor. Her 
yeni olgunun getirdiği güzellikler 
kadar, yaşattığı olumsuzluklarda 
oluyor elbette. Sosyal medya da 
onu nasıl kullandığımıza bağlı olarak 
masum ya da zararlı olabiliyor.

Fakat her halükarda kabul 
etmemiz gereken bir sosyal medya 
gerçeği var. istatistikler gösteriyor ki, 
hayatımızın önemli bir parçası haline 
gelmiş durumda. 

Çoğu zaman, bir çok cihetten 
insanların ruhsal durumlarını 
olumsuz yönde etkilediği 

gerekçesiyle eleştirilse de 
doğru kullanıldığında gözardı 
edilmeyecek faydaları da oluyor diye 
düşünüyorum.

Bunun en güzel örneğini yakın 
zamanda yaşadığımız 15 Temmuz 
darbe ve işgal girişiminde gördük.  
Önce köprülerdeki olağandışı durum 
sosyal medyada yayılmaya başladı. 
Sonra Cumhurbaşkanını bir telefon 
ekranında gördük ve onun çağrısıyla 
binlerce insan meydanlara döküldü. 
Videolar, yazılar, fotoğraflar sayesinde 
an be an takip ettik yaşanan herşeyi. 
Neticede yakın tarihimizin en büyük 
darbe girişimini de böylece bertaraf 
etmiş olduk. İnsanlar birbirlerinden 
güç aldılar, cesaret aldılar. Tabi 
Allah’ın izni ve inayetiyle... İnsan 
düşünmeden edemiyor, acaba 
bundan önceki darbelerde sosyal 
medya olsaydı, halk yine organize 
olup sokaklara dökülür müydü? 

SALİHA
SAĞDIÇ

bademlimon@gmail com
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Kudüs için, Arakan 
için, Halep için, 
Doğu Türkistan için; 
kişisel sayfalarımızdan 
“kahrolsun İsrail, Zalim 
Esed, Katil Çin” gibi 
sloganik paylaşımlar 
yaparken; bunları 
yapmayanları 
bir anda linç de 
edebiliyoruz. 

Konuya vakıf olan, 
bilinçli paylaşımlar 

yapan, insanları doğru 
bilgilendiren ve elindeki 
sosyal medya gücünü 
aktif olarak her zaman 

kullanan grup var 
ki; bunlar maalesef 

oldukça azınlıkta. 
Onları nasıl tanırız? 

Sözleri samimidir, 
reklam kokmaz, 

tribünlere oynamazlar. 

Bir taraftan bunlar olurken, bir ta-
raftan da yine sosyal medya üzerinden 
ortalığı bulandırmaya çalışanlar, yalan 
haberlerle bilgi kirliliği yaratanlar da 
oldu tabi. Adli tıpın kafası kesilmiş hiç-
bir vaka yoktur şeklindeki raporlarına 
rağmen; köprüde masum askerlerin 
kafası kesildi safsatasıyla, darbe değildi 
tiyatroydu iftirasıyla bir müddet de 
olsa gündemi meşgul etmeyi başar-
dılar. 

Aynı şekilde “Gezi Olayları” da yine 
sosyal medyadan körüklenmiş ve 
büyük kitlelere bu yolla ulaşmıştır. 

Bazı çok büyük siyasi ya da top-
lumsal olayların fitilinin, yine ilk olarak 
sosyal medyada yakıldığını görüyoruz.

Siyasi parti başkanlarından, devlet 
başkanlarına kadar bir çok önemli isim 
mesajlarını sosyal medya hesapları 
üzerinden verebiliyor. 

Fakat biz milletçe çok çabuk 
galeyana gelen, bir anda birleştiği gibi 
bir anda da ayrışabilen hakikaten nevi 
şahsına mühnasır insanlarız. 

15 Temmuz’da nasıl sağcı, solcu, 

Türk, Kürt, alevi, sünni birleşip ke-
netlendiysek; referandum sürecinde 
de bir o kadar ayrıştık ve birbirimize 
düştük. 

Birleşince çok güzel olduğumuz 
gibi ayrışınca da bir o kadar çirkinle-
şebiliyoruz. Sosyal medyada da aynı 
şekilde; kimi zaman çok merhametli, 
kucaklayıcı ve birleştirici olurken kimi 
zaman da ayrıştırıcı, ötekileştirici ve 
acımasız olabiliyoruz. 

Hasta bir bebek için, sosyal medya 
aracılığıyla bir gecede 4 trilyon topla-
yabilirken, aynı sosyal medyada Suri-
yeliler ülkemizden gitsin diye hastag 
açabiliyoruz.

Kudüs için, Arakan için, Halep için, 
Doğu Türkistan için; kişisel sayfaları-
mızdan “kahrolsun İsrail, Zalim Esed, 
Katil Çin” gibi sloganik paylaşımlar 
yaparken; bunları yapmayanları bir 
anda linç de edebiliyoruz. 

Bu tip olaylar gündem olduğunda 
yapılan sosyla medya paylaşımlarının 
hepsini aynı kefeye koymak da doğru 
olmaz aslında.

Bir grup kullanıcı, sadece mahalle 
baskısından korktuğu için göstermelik 
bir fotoğraf ve bilindik bir iki slogan 
yazıp günü kurtarma derdinde oluyor. 
Sorsanız neden paylaştığını bile izah 
edecek bilgiye ya da inanca sahip 
değil. Hatta içlerinden “bugünü mü 
buldu arkadaş, konsere gidecektim 
oradan fotoğraf koysam şimdi utan-
mıyor musun diyecekler, etkisi çabuk 
geçse bari” diye düşünenler de olabilir. 

Çünkü sosyal medya gerçekten 
acımasızdır ve bir gün attığınız ya da 
atmadığınız tweetler başınızı ağrıtabi-
lir. En son Türkiye güzeli seçilen genç 
kızın daha önce attığı 15 Temmuz 
şehitlerini aşağılayan tweeti yüzünden 
tacı ertesi gün geri alınmıştı mesela. 

Bir başka grup ise, herhangi bir 
toplumsal olay ya da zulüm karşısında 
tepskisini ortaya koyan, paylaşımlar ya-
pan ama konuya çok da vakıf olmayan, 
başka zamanlarda pek de umursama-
yanlar. 

Bir de gerçekten konuya vakıf olan, 
bilinçli paylaşımlar yapan, insanları 
doğru bilgilendiren ve elindeki sosyal 
medya gücünü aktif olarak her zaman 
kullanan grup var ki; bunlar maalesef 
oldukça azınlıkta. 

Onları nasıl tanırız? Sözleri samimi-
dir, reklam kokmaz, tribünlere oyna-
mazlar. Havalı laflar edeyim, paylaşım 
yapmayanlara gönderme yapayım 
derdinde değillerdir. Derin üzüntü için-
dedirler ve önce kendilerine hayıflan-
dıklarını hissedersiniz. Sadece sözle ve 
paylaşım yapmakla kalmazlar, ellerini 
taşın altına koyarlar. Yardım toplar, 
yardım ulaştırır, koşar, uğraşır, didinir... 
Zaten sadece bir olay olduğunda, 
bomba patladığında, şehit olduğun-
da değil her zaman aynı hassasiyette 
olduklarını görürsünüz. Etkisi çabuk 
geçsin de tatil fotoğrafı koyayım diye 
düşünmezler. 

Bir de köşede hazır bekleyen; 
neden onu paylaşmadın, neden buna 
tepki vermedin, şunlara tepki verdi-
ğiniz kadar bunlara vermiyorsunuz 
diyen ve asla memnun edilemeyen 
bir grup vardır. Suriye için üzülseniz, 
ülkemizde bu kadar fakir varken diye 
başlayan yorumlar yaparlar. Filistin için 
paylaşım yapsanız, bize ne Filistin’den 
derler. İnsanlara üzülseniz, hayvanlara 
üzülmediğinizi, hayvanlara acısanız, 

insanlardan önemli gördüğünüzü 
söylerler. Fakat bizim temelde en 
büyük sorunumuz laf üretmek de ne 
kadar usta isek, icraatte o kadar vahim 
durumda olmamız sanırım. 

Hemen en yakından bir örnek 
verelim. Henüz bir kaç hafta önce ABD 
başkanının Kudüs’ü İsrail’in başken-
ti olarak tanıdığını ilan etmesinin 
ardından neredeyse tüm dünyanın 
gündemi bu oldu. Hepimiz yapılacak 
en iyi şey olarak, akıllı telefonlarımız-
dan yazılar, fotoğraflar ve videolar 
paylaşmaya başladık. “Kudüs bizimdir, 
Kudüs İslamındır” yazıları Mescid-i Aksa 
fotoğraflarımızın altını süsledi. Kah-
rolsun İsrail’ler, Siyonizm’e lanetler ha-
vada uçuştu. Eğer dışarıdan biri gelse 
ve sosyal medyamıza baksa eminim; 
bunlar nasıl da dava insanı böyle diye 
düşünürdü. Hepimiz lafta birer savaşçı-
yız çünkü. Peki kaçımız gerçekte Kudüs 
davasını hakkıyla biliyoruz. Davası 
şurada dursun Kudüs nerededir onu 
bile bilmiyoruz. Son olaylardan sonra 
yapılan bir sokak röportajında “Kudüs 
nerededir?” sorusuna -bakın önemi 
nedir bile değil, sadece nerededir- bir 
çok insan Mekke’dedir, Arabistan’dadır 
gibi cevaplar verdi. Kıbrıs’tadır diyen 
bile çıktı ne acıdır ki...

Bir taraftan da “bize ne arapların 
derdinden”, “Kudüs meselesi, Filis-
tinli’leri ilgilendirir, bizim ülkemizin 
sorunu değil” şeklinde paylaşımlar 
yapanlar oldu. 

Ne demiştik başta; savaş, zulüm ve 
acı insanlık tarihi kadar eski ama sosyal 
medya çok yeni. Artık 80 darbesi için 
yapacak hiçbir şeyimiz yok. Bosna’da 
yüzyılın en büyük insanlık dramı yaşa-
nırken de sesimizi çıkaramadık. 

Ama bugün Suriye’de yıllardır süren 
bir iç savaşa, Arakan’da yalnızca müslü-
man olduğu için işkenceler gören bir 
milletin acılarına ve Filistin’de bitmek 
bilmeyen bir zulme şahit oluyoruz. 

Mohaç Meydan Muharebesinde 
bedeniyle savaşan askere söylesek 
inanmaz belki ama artık savaşların bin 
bir türlü şekli var, bunlardan biri de 
medyan gücü ve halkın sesi. O yüzden 
hiçbir şey yapamasak da karınca misali 
tuttuğumuz safa su taşıyabiliriz. 

Savaşı, zulmü ve acıları bitiremesek 
bile karşısında olduğumuzu haykıra-
biliriz. 
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Modern dönem 
özelliklerinden biri 
de kuşkusuz tüm 
dünyayı birbirine 
bağlayan sosyal 

ağlardır. İnternet hemen hemen bütün 
yaş gruplarına hitap edecek bu sosyal 
ağ sitelerini içerisinde barındırıyor. 
Böylelikle her yaş grubundan insan bu 
mecrada yer alabiliyor. 

Günümüzde sanal ortam üzerin-
deki jargonun, mizah dilinin gerçek 
hayata, sokağa da aynen yansımış 
olması da ilginç bir detaydır. Bu durum 
toplumlarda kültürün dil aracılığıyla 
taşındığı bilgisi bağlamında düşünül-
düğünde önemlidir.

Sanal dünyanın kanaat önder-
leri olan ‘fenomen’ler, ünlü isimler, 
sanatçılar, oyuncular vs.  kendi üze-
rine yüklenen değer ve anlamları bu 
mecradan da iyi yönetebilme gücüne 
sahip olmalılar. Sıradan bir bireyin gün 
içinde yaptığı paylaşımlara bahane 
aramadan, kulp takmadan gülüp 
geçenlerin bilinen isimlerin yaptığı 
sıradan paylaşımları ise yerden yere 
vurma hastalığının altında ne gibi 
sebepler var. Sosyo-ekonomik veya 
kültürel durum eksikliği diyebilir miyiz? 
Bunu düşünmek gerekiyor.

Örneğin, geçtiğimiz haftalarda  
şarkıcı Demet Akalın ‘ ın  Diyanet 
İşleri Başkanlığı, kız çocuklarının erken 
yaşta evlenebilecekleri şeklinde bir 
açıklamada bulunmadıklarını belirte-
rek çıkan haberlerin asılsız olduğunu 
belirtmişti.

Konuyla ilgili Diyanet’e yönelik 
tepkiler sürerken ünlü şarkıcı Demet 
Akalın  twitter hesabından yalanlara 
itibar edilmemesi yönünde çağrıda 
bulundu.

“Gaza gelmeyin, hiç olacak iş mi 
Allah aşkına! Diyanet İşleri’nden yalan-
lama geldi! İtibar etmeyin!” açıklaması-
nı yapan Akalın’a bazı takipçilerinden 
tepkiler geldi.

Böylelikle linç etmek için kollar 
sıvandı. Yandaş olmakla suçlanan 
Demet Akalın, gelen onlarca tepkiye 
cevap vermekten kaçındı. Maalesef  
bunun gibi gün içerisinde defalarca 
çeşitli konularda örneklerle karşı-
laşmaya başladık. Üstelik sayısı hızla 
artmakta.

Okuyup araştırmayan hazırcı beyin-
lerin , sürekli negatif algısıyla insanların 
günlük rutinine mutluluk aşılamak 
yerine nefret psikolojisi enjekte etme-
leri toplum olarak olağan hale geldi mi 
sizce de? Yoksa hala bir umut var mı?  
Tam da bu açıdan bakıldığında sosyal 
medya hesaplarını kimlerin nasıl kul-
landığı, hangi bakış açısıyla özel haya-
tında nasıl bir tutum sergilediği, ruhsal 
durum keşkemeşinden nasıl sıyrıldığı 
ya da sıyrılmadan tüm enerjisini kötü-
ye hizmet olarak kullananlara da artık 
caydırıcı bir ceza verilmeli mi? Tüm bu 
soruların cevapları kişinin kendini sor-
gulamasında diye düşünüyorum. Ve 
gerek sosyal gerek özel hayatlarımızda 
yargılamadan, savaşmadan, saygının 
dilde değil akışımızda yeri doldurula-
mayan haliyle, polyannacılıktan uzak 
daha gerçekçi bir hayat yaşayabilmeyi 
diliyorum…
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Sıradan bir bireyin 
gün içinde yaptığı 

paylaşımlara bahane 
aramadan, kulp 
takmadan gülüp 

geçenlerin bilinen 
isimlerin yaptığı sıradan 
paylaşımları ise yerden 
yere vurma hastalığının 
altında ne gibi sebepler 

var. Sosyo-ekonomik 
veya kültürel durum 

eksikliği diyebilir 
miyiz? Bunu düşünmek 

gerekiyor.
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Esenler Güzide Özdilek Kız Ana-
dolu İmam Hatip Lisesi’nin 
kız öğrencileri, bir ilke imza 
atarak, bir zemin üzerindeki 

çizgileri izleyebilen robotun yazılımı-
nı tamamladılar. Projeyi 8 hafta gibi 
kısa bir sürede hayata geçiren kız 
öğrenciler, okuldaki diğer arkadaş-
larına da örnek oldular.   Esenler 
Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri 
Müdürlüğü’nün de desteklediği ve 
sekiz hafta süren proje kapsamında 
Esenler Güzide Özdilek Kız Anadolu 
İmam Hatip Lisesi Fizik Proje Kulübü 
kız öğrencileri, bir zemin üzerindeki 
çizgileri izleyerek hareket edebilen 

robotun yazılımını yapmayı başar-
dılar.  Fizik öğretmeni ve Fizik Proje 
Kulübü’nün de danışmanı olan Emin 
Yılmaz, “Robotik Yazılım Projesi” fikri-
nin nasıl ortaya çıktığını ve okulların-
da bir ilke imza atan kız öğrencilerin 
başarısını anlattı. Üniversitede temel 
elektronik ve yazılım eğitimi de aldı-
ğını ifade eden Emin Yılmaz, “Yazılım 
uzmanı ve programcı olarak çeşitli 
çalışmalar yapmaya devam ediyo-
rum. Daha önce de bu tarz çalışma-
larda bulundum. Ama bu çalışma 
bir ilk oldu. Kız öğrencilerimizden bu 
alana ilgisi olanlara bir ufuk açmak 
ve teknoloji endüstrisine, robotik 

çalışmalara yönelmelerini destekle-
mek istedim. Severek bu çalışmada 
yer aldım” dedi. 

Fizik Proje Kulübü çalışmasını 
2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı baş-
langıcında Esenler Güzide Özdilek 
Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür 
Yardımcısı Hüseyin Akdemir ile 
birlikte kısa sürede tamamladıklarını 
belirten Yılmaz, “Robot yaparken 
öğrencilerin yazılım ve elektronik 
bilgilerine belirli seviyede de olsa 
bilmeleri gerekiyor. Visual Studio 
Form uygulamaları üzerinden c# 
dilinde kodlar geliştirdik. Haftada iki 
gün, okul çıkışı iki saatlik bir çalışma 
yaptık. Sekiz hafta süren derslerden 
sonra öğrencilerimiz önemli bir 
ilerleme sağladı. Birinci dönemin 
sonuna doğru çizgi izleyen robotun 
yapımına hazır hale geldiler.” dedi.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) 
Fen Fakültesi Astronomi 
ve Uzay Bilimleri Bölümü 

öğrencisi Muaz Erdem, 
arkadaşlarıyla kurduğu 
Takiyüddin Astronomi 
Topluluğu (TAKAT) ile 
düzenledikleri etkinliklerle 
gençlerin ilgisini 
astronomiye çekmeyi 
hedefliyor.

Erdem astronomiye 
ilgiyi arttırmak ve bu alanla 
ilgilenen gençlere destek 
olmak amacıyla 2015’te yola 
çıktıklarını anlattı.

Türkiye’de bulunan 

birçok amatör astronomi 
grubunun atıl olduğunu 
dile getiren Erdem, 
“Topluluğumuzun 3 
ana hedefi var. Birincisi; 
çocuklara ve gençlere 
astronomi ve bilimi 
sevdirecek etkinlik ve 
konferanslar düzenlemek. 
İkincisi; TAKAT üyelerinin 
astronomi alanında daha 
detaylı bilgi edinmesini 
sağlamak. Üçüncüsü; 
ülkemizde ve uluslararası 
camiada astronomi 
ve uzayla ilgili projeler 
üretmek.” diye konuştu.

ASTRoNoMi iÇiN TAKAT’iMiZ VAR”

Bir Bardak çorBayla 
‘gönülleri’ ısıtıyor

Cihaza bağlı soluyan genç kız 
tek parmağıyla kitap yazdı

Konya’da emekli esnaf Lokman Yıldız, eşinin 
yaptığı 150 kişilik çorbayı, haftanın 3 günü sa-
bah erken saatlerde hayır için hastane önünde 

vatandaşlara dağıtıyor.
Merkez Selçuklu ilçesi Hüsamettin Çelebi Mahal-
lesi’nde yaşayan 55 yaşındaki Yıldız, 4 çocuğunun 
annesi eşi Sıddık ile hayır işleri yapmaya karar verdi. 
Kent merkezinde geçen yıl hizmete açılan Dr. Ali 
Kemal Belviranlı Doğum ve Çocuk Hastanesine 
gelenlere çorba ikramı fikrini hayata geçiren Yıldız 
çifti, çevresindekilerin, “Uzun soluklu yapamazsınız, 
o kadar insana nasıl çorba yetiştireceksiniz.” sözlerine 
aldırış etmeden işe koyuldu. Yıldız ailesi, “hayır me-
saisi” adını verdikleri çorba ikramı için sabah 05.00’te 
kalkıyor. Lokman Yıldız’ın özenle tedarik ettiği malze-
meler, eşinin yaklaşık 1,5 saatlik emeğinin ardından 
lezzete dönüşüyor. Emekli maaşı dışında geliri olma-
yan Yıldız, eşinin pişirdiği çorbayı hastane bahçesin-
de gelenlere yanında ekmekle ikram ediyor.

Elazığ’da kas hastalığı nedeniyle fiziksel yetisini 
büyük oranda kaybeden ve solunum cihazına 
bağlı yaşamını sürdüren 28 yaşındaki Nurçin 
Arlı, tek parmağıyla iki kitap yazmayı başardı.

Kronik kas hastalığı olarak bilinen “Duchenne 
Musküler Distrofi”ye (DMD) ilkokul yıllarında yakala-
nan ve zamanla vücudunun yüzde 99’unu hareket 
ettiremeyen Arlı, 9 yıldır yatağa bağımlı hale geldi.

Akciğer kaslarının da fonksiyonunu yitirmesi 
sonucu solunum cihazına bağlı yaşam mücadelesi 
veren Arlı, önceleri hayata küstü.

Daha sonra psikolojik tedavi gören ve doktor-
ların tavsiyesi üzerine kitap okumaya başlayan Arlı, 
okuduğu kitaplardan yola çıkarak yazmaya karar 
verdi. Arlı, büyük güçlükle sağ elinin işaret parmağı-
nı kullanarak geçen yıl “Vatan Gözlüm” adlı deneme 
türünde kitap yazdı. Bu kitabı bir hayırseverin yardı-
mıyla yayınlanan Arlı, “Tahta Salıncak” adlı tamamla-
dığı aşk ve drama türündeki romanının yayınlanma-
sı için de destek bekliyor.
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TARİHİN SATIR ARASI

duymayalım, öğrenmeyelim diye 
sesini kısıyorlar gerçek tarihin.

Oysa Tarihte ilk resmi 
medrese, 859’da Fas’ta Fati-
ma el-Fihri tarafından kurulan 
el-Karaouine’dir. Okul, Kuzey 
Afrika’nın önde gelen akadem-
isyenlerinin yanı sıra ülkenin en 
parlak öğrencilerini de cezbetti.

Fatima Al-Fihri bugün Tunus 
olarak bilinen bölgede doğdu. 
Ailesi dokuzuncu yüzyılda Fas’taki 
orijinal evlerinden Fas şehrine göç 
etti. Zengin ve kültürlü bir ailede 
yetişen Fatima el- Fihri’nin kız 
kardeşi Mariam (Meryem) aileden 
kalan yüklü mirası yüksek vizyon-
ları sayesinde medrese ve cami 
kurarak değerlendirdi.

Fez’deki yerel camilerin, 
çoğunun İslam İspanya’sından 
iltica edenlerden sonra artan 
nüfusuyla kalabalıklaştığını 
gözlemleyen Mariam, Büyük 
Al-Andalus (Endülüs) Camii’ni 859 
yılında inşa etti.

Fatima, Kuzey Afrika’nın en 
büyük camisi olan El-Karaouine 
Camii’ni kurdu. Yaptığı cami büyük 
bir kompleks olup medresenin 
bir parçası olan camisi de halen 
kullanılmaktadır.

Qarawiyyin Üniversitesi, 
tarihçiler tarafından, dünyadaki 
en eski ve sürekli yüksek lisans 
eğitim veren kurum olarak kabul 
edilmektedir.

İtalya’daki Bologna ve İngil-
tere’deki Oxford Üniversiteleri, 11. 
ve 12. yüzyıllarda kuruldu ve onları 
hak eden öğrencilere derecelerin 
verilmesi ve belirli bir konuda 
kişinin niteliklerinin hakimi olarak 
kullanılması gibi Müslüman ge-
leneğini sürdürdü.

Üniversite, Müslüman dün-
yanın önde gelen manevi ve 
eğitim merkezlerinden biri olarak 
görülüyordu.

Camiye birleşik olan üniversite, 
akademisyenleri çok geniş bir 
şekilde etkiledi. Üniversite, Ebu 
Al-Abbas, hukukçu Muhammed 
Al-Fasi ve ünlü gezgin ve yazar 
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 dÜnYanIn iLK mÜSLÜman 
ÜniVErSiTESini KUran KadIn:

FATiMA EL-FiHRi

Dünyadaki ilk 
üniversitenin 
Müslüman bir 
kadın tarafından 
kurulduğunu 

biliyor musunuz? Kulağa ya-
bancı geliyor değil mi? Okuma 
yazmaya bilmeyen kadınların, 
eğitimine devam edememiş 
kadınların, şiddet görmüş 
kadınların, çalışamayan kadın-
ların hatta istismara uğramış 
kadınların ve kız çocuklarının 
yaşadıklarının faturasının gön-
derilmiş son din olan İslam’a 
çıkartıldığı şu günlerde kadın, 

üniversite, Müslüman kelime-
lerini yan yana getirmekte 
zorlanıyoruz. Neden? Çünkü 
İslamofobi’nin yerli temsilcileri 
her geçen gün yeni bir ‘haber’, 
yeni bir ‘olay’ üzerinden örüyor-
lar ağları. Fatura muhafazakar 
çevreye, hükümete, dindar-
lara kesiliyor ve bir ucundan 
‘işte İslam’ diyorlar. Oysa tarih 
Müslüman kadınların başarıları 
ile dolu. Bize anlatılmak isten-
meyen, kayda geçmeyen tarih 
İslam kadınlarının başarıları 
ile kurulmuş bir medeniyet-
ten bahsediyor. Bilmeyelim, 
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uneScO’ya göre, Qarawıyyın ünıverSıTeSi, dünyadaki en eSki 
OperaSyOnel eğiTim kurumu. Qarawıyyın üniverSiTeSi, 

Tarihçiler Tarafından, dünyadakı en eSki ve Sürekli yükSek 
liSanS eğiTim veren kurum Olarak kabul edilmekTedir.

TARİHİN SATIR ARASI
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Fas Kültür Bakanlığı, 
Kuveyt Arab Bank’dan 
aldığı bağışla 2012 
yılında restorasyon 
çalışmalarını başlatmış. 
Çalışmalara liderlik 
etmek için seçilen isim 
ise Kanada-Fas asıllı 
bir mimar olan Aziza 
Chaouni olmuş. 

Leo Africanus gibi büyük düşünürl-
er yetiştirdi. Kurumla ilişkili diğer 
tanınmış isimler arasında İbn Al-Ara-
bi, tarihçi İbn Haldun ve Al-Bitruji 
(Alpetragius) astronom yer alıyor.

Üniversite, İslam dünyası ile Avru-
pa arasındaki kültürel ve akademik 
ilişkilerde öncü rol oynamıştır. 

Kur’an ve Fıkıh (İslam hukuku) 
yanında, aynı zamanda üniversitede 
öğretilen başka konular arasında 
gramer, tıp, matematik, astronomi, 
kimya, tarih, coğrafya ve müzik yer 
alıyordu.

Yavaş yavaş, üniversitede, özellikle 
doğa bilimleri, fizik ve yabancı dil 
konularında daha geniş bir yel-
pazede tanıtıldı.

Fas‘ın Fez kentinde bulunan ve 
dünyanın varlığını günümüze kadar 

koruyabilmiş en eski kütüphanesi 
unvanına sahip olan al-Qarawiyyin ( 
el-Karaouine) Kütüphanesi üç yıllık 
yoğun restorasyon çalışmalarının 
ardından 2016 yılında kapılarını yeni 
ziyaretçilerine açtı.

İbni Haldun ve İbn Rüşd‘ün 
(Avrupa’da tanınan ismiyle Averroes) 
eğitimlerine tanıklık eden, Papa Syl-
vester II‘nin gezmeye gelip avlusunu 
adımladığı ve bu yıla kadar yalnızca 
araştırmacıların girebildiği eşsiz 
al-Qarawiyyin Kütüphanesi, ihmal 
edildiği uzun yılların ardından restore 
edilerek dünyanın dört bir tarafından 
gelen meraklı okurları ağırlamaya 
başladı.

Fas Kültür Bakanlığı, Kuveyt Arab 
Bank’dan aldığı bağışla 2012 yılında 
restorasyon çalışmalarını başlatmış. 
Çalışmalara liderlik etmek için seçilen 

isim ise Kanada-Fas asıllı bir mimar 
olan Aziza Chaouni olmuş. Böylece 
al-Qarawiyyin Kütüphanesi’nin kaderi 
bir kez daha başarılı bir kadının ellerine 
teslim edilmiş.

Chaouni ve ekibi, yapıdaki hasarları 
düzeltmenin ve mozaikleri titizlikle 
yenileyerek kütüphanenin orijinal 
güzelliğini korumanın yanı sıra mekana 
ufak bir kafe, avluya açık alan şemsi-
yeleri ve kütüphanenin içine müze 
ışıklandırmaları ekleyerek modern 
dokunuşlar yapmaktan da kaçın-
mamışlar.

Restorasyonun asıl amacı 
kütüphanenin içerisinde bulunan son 
derece kıymetli ve hassas el yazma-
larını nemden ve zamanın etkilerinden 
korumak. Kütüphanenin, İbni Hal-
dun‘un Mukaddime‘sinin orijinal bir 
kopyasının ve 9. yüzyıldan kalma küfi 
yazısıyla kaleme alınmış bir Kuran’ın 
da bulunduğu 4,000 yazmalık nadide 
koleksiyonu artık modern güvenlik 
sistemleriyle donatılmış, nem ve sıcak-
lık kontrolleri sürekli yapılan odalarda 
muhafaza ediliyor.

Mayıs ayında kapılarını yeniden 
açan kütüphane aslında bir binadan 
çok daha fazlası. 

UNESCO’ya göre, Qarawiyyin 
Üniversitesi, dünyadaki en eski oper-
asyonel eğitim kurumu. Dünyadaki ilk 
üniversitenin bir kadın tarafından ku-
rulmuş olması büyüleyici ve Müslüman 
bir kadın olması onu daha da öyle 
yapıyor.

HABER HABER
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RUKİYE 
KARAKÖSE

“Uzman Klinik 
Psikolog - 

Öğretim görevlisi”
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YAZARYAZAR

“DERT”
PSİKOLOJİSİ
ve haYaTa

BaKISImIz

İ nsanoğlu, ömür boyunca 
pek çok kötü olayla 
karşılaşıyor. Hastalık, 
savaşlar, sakat kalmak, 
işsizlik, fakirlik, iflas etmek, 

evlenememek, evlilikte geçimsizlik, 
çocuk sahibi olamamak, eş veya 
çocuğun kötü huyları, aldatılmak, 
terk edilmek, boşanmak, dul kalmak, 
sevilen kişilerin ölümü, iftiraya 
uğramak, eleştirilmek, başarısızlıklar, 
doğal afetler, savaş, esaret… Bazen 
göz göre göre, bile bile, bazen de 
hiç tahmin etmediğimiz bir konuda, 
hiç ummadığımız bir kişiden, hiç 
hazır olmadığımız zamanda geliyor 
musibetler ve neye uğradığımızı, ne 
yapacağımızı şaşırıyoruz. Üstesinden 
gelmekte âciz ve çaresiz kalıyor, 
yardıma muhtaç duruma düşüyor, 
depresyona giriyoruz.

Başımıza gelen kötü olayların 
bizdeki etkisini ve sonuçlarını ifade 
ederken kullandığımız kelimeler de 
o kadar çok ki… Acı, bunalım, ruhsal 
çöküntü, depresyon, kaygı, keder, 
moral bozukluğu, mutsuzluk, sıkıntı, 
sinir bozukluğu, sorun, stres, travma...

Bir derde düştüğümüzde 
inançlarımıza, kişiliğimize ve sosyal 
çevremize göre farklı kişilerin 
yardımına başvuruyoruz. Bu bazen 
yakın bir dost, eş, aile büyükleri, 
bazen de psikolojik danışman, 
psikolog, psikiyatr veya hoca, 
yahut internet siteleri, TV ve radyo 
programcıları, gazete köşeleri oluyor. 
Dertlerle karşılaşmak ne kadar 
doğalsa çare aramak da bir o kadar 
doğal…

DÜşÜNcE vE ENDİşELER 
gÖNÜL EvİNİN mİsAfİRLERİDİR

Mevlana diyor ki “Her gün bir 
eve nasıl bir misafir gelirse, senin 
gönül evine de her an bir düşünce, 
aziz bir misafir gibi gelir, konar. 
(Misafir bir evde te¬melli kalmadığı 
gibi, düşünceler de, endişeler de 
gönlümüzde temelli kalmazlar, 
ge¬lir, giderler.)

Bulutlar, şimşekler aksilik 
yapmasalar, suratlarını asmasalar, 
gürlemeseler, ağlamasalar, üzümler 
güneşin gülümsemesinden yanar, 
kavrulurlardı.”

Dünyanın dertsiz, tasasız bir yer 
olabileceği varsayımından hareketle, 
insan başına gelen sıkıntılara aşırı 
tepki verir. Bir yere kadar üzülmek, 
sıkıntı hissetmek normaldir, evet… 
Ancak bizler, sanki aksi mümkünmüş 
gibi, sanki dertsiz, sıkıntısız bir dünya 
hayatı olabilirmiş gibi başımıza 
gelen sıkıntılara, yolumuzu kesen 
eşkıya muamelesi yapıp fazlaca 
bozuluyoruz. Üzüldüğümüze 
üzülüyor, sıkıldığımızdan dolayı yine 
sıkılıyoruz. Halbuki dünya hayatının 
geçiciliğine ve tat vermeyen, kişiyi 
öte âleme hazırlayan doğasına dikkat 
çeken bu dertler, hayatı ve ölüm 
gerçeğini ve ikisi arasındaki akışı 
daha net kavramamız için konmuş 
trafik işaretleri, yön levhaları gibi 
okunabilir.

Dertler ve sıkıntıları, ‘doğru 
anlayıp, gerekli dersi aldıktan 
sonra’ hayatımızda yapacağımız 
değişiklikler bizi hafifletecek ve 
daha nitelikli, doyumlu bir hayatın 
kapılarını aralayacaktır. Yaşadığımız 
sıkıntı, keder ve üzüntüler aslında 
bizden bize gelen birer ‘değişim’ 

mesajıdır. İç alemimiz bize adeta 
‘kendinle ilgilen, kendine nefes 
aldır, bakış açılarını ve davranışlarını 
yenile, çünkü böyle daha fazla 
ilerleyemiyorum’ demektedir. Tam 
bu noktada değişim için adım atma 
zamanı gelmiş demektir. 

Yine Mevlana “Bir gamı olup da 
onu söyleyemeyen, gönlünden gamı 
da silip süpüremez” der. Psikolojik 
sıkıntıları olan kişinin ilk ve en 
önemli ihtiyaçlarından biri, (onun 
için endişelenen ve yardımcı olmak 
isteyen biri tarafından) can kulağıyla 
dinlenilmektir. 

Anlatmak insanı rahatlatır. 
Kendini ifade ederken meramını 
anlatabilme çabası da kendini daha 
iyi analiz etmesini ve anlamasını 
sağlar. Hatta terapide çoğu kez, 
kişiyi dinleyen ve anlayan birinin 
varlığı bile başlı başına iyileştirici 
ve rahatlatıcı bir etki yapar. Terapist 
kişiye bir çeşit ‘ayna’ olur ve kişinin 
kendisiyle yüzleşmesini kolaylaştırır. 
Yüzleşme ve farkındalık da değişimin, 
yani iyileşmenin ilk basamağıdır.

Terapinin ve yeryüzündeki ruhsal/
manevi gelişimin temeline dair bir 
dua ile bitirelim sözü:

“Allahım! Bana, değiştirebileceğim 
şeyleri değiştirmek için cesaret, 
değiştiremeyeceğim şeyleri 
kabullenmek için sabır ve ikisi 
arasındaki farkı bilmek için de   
akıl ver.” 



TARiHiN VE MODERN SEHRiN MOZAiGi:

SEYAHAT

burSa’da dOlaşırken her an Tarihi bir camii, 
hamam ya da herhangi bir Tarihi yapıya 

raSTlamanıZ mümkündür. ulu çınarların 
gölgeSinde şadırvanlardan gelen 

Su şırılTılarına kendiniZi bırakmaZSanıZ 
ruhunuZ SiZi Terk eTmek iSTeyebilir 

yüZyıllar önceSine giTmek için.
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Bursa…Ankara’dan sonra 
nerede yaşanır sorusuna 
benim tek cevabım.

Her devrin 
gözdelerinden olmuş, 

orman, deniz, kaplıca, dağ, tarih 
ve modern şehrin muhteşem 
mozaiği…

Şu soğuk kış günlerinde 
Uludağ’da kar havası alırken, 
yazları da Mudanya’da deniz havası 
almanın keyfi başka nerede olabilir 
ki?

Milattan öncelere dayanan tarihi 
ile Bursa birçok medeniyete ev 
sahipliği yapmıştır. Tarihte bilinen 
ilk adı “Prusa” olsa da zamanla Bursa 
diye anılır olmuştur. Osmanlı’nın 
Bursa’yı fethinden sonra da birçok 
tarihi yapı inşa edilmiştir.

Belki de en çok merak edilen 
yerlerin başında Cumalıkızık Köyü 
gelmektedir. 

Yaklaşık 700 yıllık tarihi dokusu 
ile bilinen en eski Osmanlı köyü 
olan Cumalıkızık Pazar günleri 
köy kahvaltısı yapmak isteyen 
yerli ve yabancı turistlerin akınına 
uğramaktadır.  Meydana kurulan 
pazardan köylülerin yetiştirdiği 
ürünler de alınabilmektedir. Köyün 
dar ve taş döşeli sokaklarından 
geçerken yüzlerce yıl öncesine 
gitmemeniz mümkün değildir. 

Bursa’da dolaşırken her an tarihi 
bir camii, hamam ya da herhangi 

bir tarihi yapıya rastlamanız 
mümkündür. Ulu çınarların 
gölgesinde şadırvanlardan gelen su 
şırıltılarına kendinizi bırakmazsanız 
ruhunuz sizi terk etmek isteyebilir 
yüzyıllar öncesine gitmek için.

Bursa’daki ilk duraklarınızdan 
birisi Ulu Camii olmalı ve Yıldırım 
Bayezid tarafından yaptırılan 
muhteşem eserin büyülü 
atmosferinde durup nefes 
almalısınız. Rivayetlere göre Hızır 
Aleyhi Selam Ulucamii’de günde 
belirsiz bir vakitte namaz kılmaktadır. 
Kim bilir…

Kozahan, isminden de tahmin 
edilebileceği gibi ipekten üretilmiş 
birçok ürünü bulabileceğiniz, ipek 
merakınız yoksa bile avlusunda 
kahvenizi yudumlarken insanların 
telaşına sessizce şahitlik etmeniz 
gereken tarihi bir han.

Bursa’ya gelip balık yemeden 
gitmek istemiyorum diyorsanız 
Mudanya’nın şirin kasabası Tirilye’ye 
kısa bir yolculuk yaparak deniz 
kıyısındaki balık lokantalarından 
birine uğramalısınız.

Her mevsiminin ayrı bir lezzeti 
olan tarihi şehirdeki önemli 
yerlerden biri de Uludağ’ın 
eteklerindeki Oylat’tır. Çam ve kayın 
ağaçları arasındaki şifalı kaplıcaları 
ile Oylat görsel bir şölenin yanı sıra 
ziyaretçilerine şifa da sunmaktadır.

Anadolu Selçuklu Devleti, 
Bizans ve Osmanlı İmparatorluğuna 
başkentlik yapmış İznik Bursa 
gezinizde muhakkak bulunması 
gereken yerlerden. Dünyaca ünlü bir 
kültür mirası olan İznik Çinisine de 
ev sahipliği yapmaktadır.

Tüm anlattığım ve anlatmadan 
geçmek zorunda kaldığım tarihi 
ve doğal güzelliğe Ankara’dan 
Eskişehir aktarmalı hızlı trenle 5 saat,  
İstanbul’dan Mudanya’ya feribotla 1 
saatte ulaşabilirsiniz.

Bursa, kültür ve medeniyetimizin 
önemli merkezlerinden biri olmanın 
haklı gururu ile Uludağ’ı arkasına 
alarak ziyaretçilerini beklemektedir.
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Frontallob; bİzİm İnsanlarla olan 
İlİşkİlerİmİzde rol oynayarak, sosyal 
açıdan bİzİ temsİl eden ve uyumlu hale 
getİren önemlİ bİr lobdur. Bu lob 
alnımızın hemen arkasında bulunur ve 
şakak lobu olarak da bİlİnİr. Bu loba 
sonradan verİlen bİr hasarda saldırgan 
eğİlİmlerİ ortaya çıkarabİleceğİ gİbİ kİşİyİ 
bambaşka bİrİ halİne de getİrebİlİr.

DENİZ
OĞUR

Uzman Psikolog

Psikopat denilince aklınıza 
ilk ne geliyor? Muhteme-
len orta yaşlarda, erkek bir 
katil veya sürekli insanlara 
işkence eden biri. Peki, 

psikopat denilince hiç kendinizi 
düşündünüz mü? Acaba siz nasıl bir 
psikopat olurdunuz. Belkide gayet 
kendi halinde, kendince aykırılıkları 

olan, bencilliklerle dolu, insanlara 
karşı anlamsız ve nedensiz nefret 
kusan, toplumun koymuş olduğu 
yasalara ve etik değerlere düşmanca 
eleştiren biri olabilirsiniz. Peki, bu 
çok mu ürkütücü? Bizde psikopatlık 
ve anti sosyal kişilik bozukluğu özel-
likleri taşıyabiliriz fakat bu bizi bir 
seri katil yapmaz. Psikopatlıktaki bazı 

belirtilerimizi yaşamımıza uyarlaya-
bildiğimiz için biz şu anda normal 
insanlar olarak akademik ve sosyal 
hayatımıza devam edebiliyoruz ve 
belkide bundan dolayı kendimiz-
deki belirtilerin farkında değiliz ve 
insanlar tarafından dikkat çekmiyor 
olabiliriz. Ben böyle kişilere psikopat 
demeyi tercih etmiyorum; sosyopat 

demek daha doğru olacaktır. Sosyal 
hayattan biraz kopuk, topluma tepki-
li ve kabullenmekte zorlanmak anla-
mında bunu kullanabiliriz. Ve sosyal 
psikopatlarda tam olarak budur. 

Psikopatlık ve antisosyal kişilik 
bozukluğunun aynı şeyler mi yoksa 
farklı şeyler mi olduğu uzun yıllarca 
tartışıldı fakat bir takım farklılık-

lar olsa da, ben bu iki bozukluğu 
birbirlerinin boyutlanmış hali olarak 
görmekteyim.  Psikopatlığın temel 
özellikleri; kişide sorumsuzluk, ben-
cillik, pişmanlık duymama, empati 
yoksunluğu, itkisellik, başkalarının 
haklarına saygı duymamak, baş-
kalarının ve toplumun haklarının 
sürekli ihlal etme gibi insanların hoş 

karşılamadığı davranış örüntüleridir. 
Bir psikopatla konuşuyorsanız sizi 
anlamasını bekleyemezsiniz. Çünkü 
o dünyaya sizin baktığınız şekilde 
bakmaz. Düzeni olduğu gibi kabul 
etmez; bunun yerine aykırı davranış-
larla var olan düzeni değiştirmeye 
çalışır. Bunu yaparken de ilk başta 
pek fark edilmez. 
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Olayları ve kişileri belli etmeden, 
hissettirmeden manipüle edebilir.

Psikopatlar ilgi çekici kişilerdir. Bir 
ortama girdiklerinde bütün ilgiyi üzerl-
erine çekebilirler, hoş ve etkileyicidirler. 
Soğukkanlı görünümlerinin yanında 
yüzeysel bir ilişki biçimleri vardır. 
Temelde aldatıcı ve manipülatiflerdir, 
amaçlarına ulaşmak için başkalarını 
hiç bir pişmanlık duymadan kullanırlar. 
İnce zevklere sahiptirlerdir; çatal, bıçak 
kullanımı gibi. Oldukça ikna edicidirler, 
kendilerini çok kolay sevdirebilirler. 
Çok iyi gözlemcidirler ve sezgisel 
olarak güçlüdürler; karşılarındaki 
kişinin neye ihtiyacı olduğunu hemen 
anlar ve ona göre davranırlar. Bunun 
yanında saldırgan eğilimleri de vardır. 
Saldırganlık seviyeleri hepsinde farklılık 
göstermektedir. Bazı psikopatlarda; 
benim sosyopat olarak nitelendirdiğim 
ve gerçekten hayatını devam ettiren, 
insanlara zarar vermeyen sadece 
bencilliklerle ve hırslarla dolu olan 
psikopatlarda saldırganlık oldukça az 
görülmektedir. Onlardaki temel sorun 
iş yerindeki uyumsuzlukları, arkadaş 
edinememe, başarı için başkalarının 
haklarını ihlal etmek gibi kendileriyle 

ilgili olan duygusal ve düşünsel prob-
lemlerdir. Bu psikopatlardan toplumu-
muzda da çok var. 

Psikopat olmak demeki, birilerini 
öldürmek demek değildir. İnsan duygu 
ve düşünceleriyle de psikopat olabilir. 
Bu tip psikopatlar akademik anlam-
da başarılı kişilerdir. Bu başarılarının 
sebebi de hırsları ve mükemmeliyetçi-
lik arzularıdır. Diğer grup ise ciddi 
saldırganlık eğilimleri olan mutlaka adli 
suça karışmış olan bireylerdir. Başkal-
arına ciddi anlamda fiziksel anlamda 
zarar veren ve bundan asla pişmanlık 
duymayan kişilerdir. 

Anti sosyal kişilerde, bizden farklı 
bir vicdan gelişimi vardır. Etik değer-
leri benimsemezler, kuralları anlama 
ve kabul etme yetileri yoktur. Kendi 
kurallarıyla kendi düzenlerini kurmak 
isterler. Söz cambazlıkları çok fazladır, 
bundan dolayı insanları kolayca ikna 
edebilirler ve kandırabilirler. Vicdan 
gelişimleri ve empati yetenekleri 
yetersiz olmasına rağmen entelektüel 
olarak iyidirler. 

Psikopatlar istediğini hak etmeyi 
değil, almayı isterler. Doğrudan birşeye 
sahip olmak isterler bunun içinde 

en acımasız yollara başvurabilirler. 
Yetersizlik ve başarısızlık duygularına 
dayanma güçleri yoktur bu duyguları 
yaşadıkları zaman hemen kendiler-
ini güçlü ve tek hâkim hissetmeye 
yönelik saldırgan eğilimleri gösterirler. 
Heyecan arayışları çok fazladır ve anlık 
zevklere çok düşkündürler bundan 
dolayı kural ve yasaları itkisel olarak 
çiğnerler. Sık sık yalan söylerler ve 
yalanları ortaya çıktığında gerçekten 
mahcup olduğuna inandırıp, kendini 
affettirmeye çalışırlar. 

Psikopati ve antisosyal kişilik 
bozukluğunun birçok nedeni olabil-
mektedir. Farklı genetik yapıları, mizaç 
özellikleri, duygusal eksiklikler buna 
etki edebilir.

Genetik olarak baktığımızda, uzun 
süren çalışmalarla sadece genetik fak-
törlerin buna etki edemeyeceği mut-
laka çevresel etkilerinde bu süreçte rol 
oynadığı düşünülmektedir. Monoamin 
oksidaz-A geni (MAO-A geni) olarak 
bilinen bu gen yapısı, dopamin ve 
serotonin gibi nörotransmitterleri 
parçalamasından ötürü kişiyi strese 
sokarak saldırgan eğilimleri ortaya 
çıkardığı düşünülmektedir.

Nörolojik olarak da bizimle aynı 
değillerdir. Orta beyinleri bizden daha 
az gelişmiş olup; frontalloblarında-
ki sinir iletimi bizdeki kadar sağlıklı 
değildir. Frontallob; bizim insanlarla 
olan ilişkilerimizde rol oynayarak, sosy-
al açıdan bizi temsil eden ve uyumlu 
hale getiren önemli bir lobdur. Bu lob 
alnımızın hemen arkasında bulunur 
ve şakak lobu olarak da bilinir. Bu loba 
sonradan verilen bir hasarda saldırgan 
eğilimleri ortaya çıkarabileceği gibi 
kişiyi bambaşka biri haline de getire-
bilir. Ayrıca psikopatlarda, amigdala da 
fonksiyonel olarak bozuktur. Amig-
dala beynin medialtemporal lobun iç 
kısmında bulunan, badem şeklinde 
bir beyin bölgesidir. Bu yapı bizim duy-
gusal ve sosyal tepkilerimizden sorum-
ludur. Bir olay karşısında yüzümüzün 
kızarması ve empati yeteneğimiz 
burayla ilişkilidir.

En temel nedensel etkenler cevre-
sel faktörlerdir. Seri katillerin geçmişleri 
incelendiğinde hepsinin çocukluk 
çağında belirli olumuz etkilere maruz 
kaldığı gözlenmektedir. Özellikle 
çocukluk çağında cinsel istismarlar bu 
etkilerin arasında ilk sırada yer almak-

tadır. Bunun yanında psikopat kişilerin 
çocukluk dönemlerinde hırsızlık, hay-
vanlara işkence etmek ve ateşe çok fa-
zla ilgili oldukları gözlenmiştir. Bundan 
dolayıdır ki birçok katil kurbanlarını 
yakmaktadır.

Bunun yanında ikincil önemli 
etmende çocukluk çağında anne ve 
baba tarafından reddedilme; anne-ba-
banın çocuğa karşı tutarsız davranışları 
çocuklarda bu tarz şiddet eğilimi 
göstermektedir.

Psikopatlık ve antisosyal kişilik bo-
zukluğu her zaman ürkütücü değildir. 
Toplumumuz ve bizler içerisindede 
çok başarılı fakat kendi duygu ve 
düşünceleriyle problemleri olan 
kişiler mutlaka vardır. Bu kişilerde de 
psikopatlık belirtileri görülebilir ama 
bu onları bir seri katil yapmaz. Tüm bo-
zukluklarda olduğu gibi, kendimizdeki 
bir takım tersliklerle yaşamayı öğren-
mek ve kendimizin farkında olmak en 
önemlisidir.

Korkmamız gereken psikopatların 
birçoğu adli suçlardan yargılan-
maktadır. Dışardaki psikopatlar ise 
düşünsel ve duygusal problemleriyle 
sorunlar yaşayan sosyopatlardır.

Amigdala beynin 
medialtemporal lobun 
iç kısmında bulunan, 
badem şeklinde bir 
beyin bölgesidir. Bu 

yapı, bizim duygusal ve 
sosyal tepkilerimizden 

sorumludur. Bir olay 
karşısında yüzümüzün 

kızarması ve empati 
yeteneğimiz burayla 

ilişkilidir



Günümüzde ihmal ediliyor 
olsa da hekimliğin teme-
li ve başarısının ölçüsü 
olması gereken alan 
koruyucu tıptır. Hekimler, 

hastaları tedavi etmek için harcadıkları 
çabanın çok daha fazlasını hastalanma-
larını engellemek konusunda harca-
malıdırlar. Ne yazık ki, tıbbın gösterdiği 
teknolojik ve farmakolojik gelişmeye 
rağmen hem akut hem de kronik hast-
alıkların sıklığının gün be gün arttığını 
görüyoruz. Sağlık Bakanlığı’nın verilerine 
göre Türkiye’de 15 milyon Hipertansiyon, 
yaklaşık 10 milyon Diyabet, 10 milyon 
Depresyon hastası var. Yakın çevrenizde 
kime sorsanız bir hastalığından şikâyet 
ediyor. Bayanların ortalama menopoza 
girme yaşı her yıl biraz daha genç yaşlara 
kayıyor. Osteoporoz (kemik erimesi) 
ilaçları, menopoza girmiş her kadının 
kullandığı bir şekerlemeye dönüştü. 
Türkiye’de her yıl 50.000 insan kanserden 
dolayı ölüyor. Antidepresan ilaçlara 

başlama yaşı artık ilkokullar hatta ana-
okulları seviyesinde…

Peki neden?
Çünkü insan doğasına aykırı evlerde 

yaşıyor, insan biyolojisi üzerindeki olum-
suz etkileri ispatlanmasına rağmen hala 
klorlu sular içiyor, toprağa dokunmadan 
bir gecede serada üretilmiş sebzeleri 
yiyor, yiyeceklerimizle bolca zararlı kimy-
asallar ve tarım ilaçları alıyor, en ufak bir 
ağrıda kimyasal ilaçlara sarılıyoruz…

Lüks arabalarımızdan dolayı yürümeyi 
unuttuk, hızlı asansörlerimiz varken mer-
diven çıkmaya ne gerek var? Çıplak ayak-
la en son ne zaman toprağa bastığımızı 
düşündüğümüzde çocukluk yıllarımıza 
gidiyoruz…

Stres artık yaşamımızın olmazsa 
olmazı… Sürekli bir koşuşturmaca 
halindeyiz. Yarışı hep birinci bitirmek için 
paralıyoruz kendimizi. İkinciliğe taham-
mülümüz yok. Karnemizin yıldızlı afer-
inlerle dolu olması için oyun oynamayı 
unuttuğumuzu bile fark edemiyoruz…

Ne yapmalıyız?
Artık şu gerçeğin farkına varmalıyız: 

“İnsan, psikososyobiyolojik bir varlık-
tır”. Onun sadece biyolojik yönünü ele 
aldığımızda, sonuç “insan” kavramından 
uzaklaşmak olacaktır. Bu mantık düzle-
minde yapılan tedavi de bir makineyi 
tamir etmekten farksız, mekanik bir 
işleme dönüşecektir.
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Her şey ilk adımla 
başlar… Hepimiz başımızı 
iki elimizin arasına alıp 
kötü bir son durağa giden 
bu otobüsten kendimizi 
nasıl dışarı atabileceğimizi 
düşünmeliyiz. Herkesin 
kendince yapabileceği 
çok şey var. İlkokula giden 
çocuğunuza cep telefonu 
almamak gibi mesela… 
Mesela pazarda alışveriş 
yaparken süslü lambalar al-
tında parlayan domatesleri 
değil bir köşeye oturmuş 
köylü teyzenin sepette 
sattığı ve albenisi olmayan 
domatesleri almak gibi… 
Arabanızı işyerinizden iki 
sokak ötedeki otoparka 
bırakmak ya da iş dönüşü 
evinizden iki durak önce 
otobüsten inip yürümek 
ve asansör kullanmamak 
gibi… Baş ağrınız old-
uğunda ağrı kesici ilaç 
almak yerine nane yağıyla 
şakaklarınıza masaj yapmak 
gibi… Gribal enfeksiyona 
yakalandığınızda tedavide 
bir etkinliği olmadığını bile 
bile antibiyotik kullanmak 
yerine her evde bulunan 
bitkisel çaylardan istifade 
etmek gibi… Uyku ilacı al-
maktan kaçınarak şerbetçi-
otu çayı içip yastığınızın 
altına küçük bir de mıknatıs 
koyarak yatmak gibi… 
Hastalanmayı beklemeden 
güçlü antioksidanlar almaya 
başlamak gibi… 

Her şey ilk adımla başlar. 
İlk adımı atmak isteyenler 
için bu böyledir.

Dr. TURGAY
ÇINAR

Fitoterapi ve Doğal Tıp Uzmanı

   SAĞLIĞINIZI
KORUYUN AMA 
NASIL
 lüks arabalarımızdan dolayı yürümeyi unuttuk, hızlı 
asansörlerimiz varken merdiven çıkmaya ne gerek var? 
çıplak ayakla en son ne zaman toprağa bastığımızı 
düşündüğümüzde çocukluk yıllarımıza gidiyoruz…



Gürkan Pehlivan… 1970 
Konya Akşehir doğumlu 
bir hattat. Önce giyim 
sektöründe çalışıyor. 
Daha sonra Türkiye’nin 

en önemi hattatlarından Fuat Başar ile 
tanışıyor. Fuat Hoca Gürkan Pehlivan’da 
var olan yeteneği görüyor. Hikayenin 
sonrası malum. Çizginin peşine sıralan-
mış bir ömür, eserler, kelimeler… Gür-
kan Pehlivan ile hat sanatının manevi 
yönünü, çizginin anlattıklarını ve ‘istifini 
bozmayı’ sizler için konuştuk. 

‘7 cepheden gelebilecek zarara karşı 
bir duadır Anadolu’muzda. Hatta anala-
rımız ‘evladım; cereyanda kalma, olurda 
maruz kalırsan istifini bozma’ derlerdi. 
İstifini bozma, sizinle özdeşleşmiş gibi, 
mevzuya ortadan girişim bundan. 

Hattat Gürkan Pehlivan için ‘istifini boz-
ma’nın anlamı ne? Bundan önce harfin, 
kelimenin, yazmanın anlamını sormalıy-
dım belki de… İstifini bozma kelimesi 
benim için iki ayrı yöne bakan ama 
sahibini tek bir yöne götüren bir çift 
kanat misalidir. Birinin eksikliği diğerini 
anlamsız kılar. Bunlardan birincisi usta 
bir öğreticiden dersini alan talebenin 
harfleri bozmadan değiştirmeden ama 
onun dışında her şeyi deneyerek, güzeli 
araması ve yeni istifler geliştirmesini 
içerir. İkincisi ise mensubu olduğu bu 
sanat dalında haya, edep ve vakarını 
bozmadan, kınayıcının da kınaması-
na aldırış etmeden hedefine ulaşma 
çabasıdır.
‘Nurdan beslenenler ve nardan besle-
nenler’ diye bir ifade vardır tasavvufta. 

Sizden yansıyan güzel bir ışık var. 
Kaleminizden damlayan ve kelamı-
nızdan damlayanları kastediyorum. 
Bu ışığın kaynağı ne?

Bir ışık varsa elbette bunun kay-
nağını tarif size düşer. İnsanın kendini 
anlatması o kadar zor ki lakin bende-
nilla birşeyler söylemem isteniyorsa 
şöyle ifade edeyim; talibin matluptan 
daha fazla bilmediği, hiç risk alma-
dan zaten hazır olarak satılabilen 
ve yeni bir şeyler üretmenin sorgu-
lanmadığı bir alanda Yunus misali 
‘‘Aşkın pazarında canlar satılır/Satarım 
canımı alan bulunmaz.’’ diyerek alan 
olsun ya da olmasın başkasını taklit 
etmeden kendim olma çabası olarak 
özetleyebilirim. Çocukluğumdan beri 
hikâyeleri çok severim. Hat sanatında 
bana göre yaptığım şey harflerin o 
muazzam güzelliklerini zedelemeden 
kelimeleri bir hikâyeye dönüştürmek. 
Levhamı uzaktan gören birinin onun 
yakınına gitme merakı duymasını 
isterim. Bu duyguyu verebildiğim 
ölçüde de kendimi naçizane başarılı 
görürüm.Ben buyum işinize gelirse 
demiyorum elbette.Ben buyum 
ama güzeli arıyorum diyorum. Bu bir 
yolculuk kim nihayete ermiş ki ben 
ereyim.

Kalem, kağıt, mürekkeple yolculuk 
nereye?

Lokman Suresi 27. Ayette diyor ki 
‘’ Eğer yeryüzündeki ağaçlar kalem, 
deniz de mürekkep olsa, arkasından 
yedi deniz daha ona katılsa, Allah’ın 
sözleri (yazmakla) yine de tükenmez. 
Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, 
hüküm ve hikmet sahibidir.’’Öyleyse 
ey hattat senin derdin ne?  Denilecek 
olursa gönle bu sevdayı düşüren de  
‘O’  ve insan ne için yaratılmışsa o 
yolda yürümeli. Hiç tükenmeyenin 
kelamını biz tükeninceye kadar diğer 
insanlarla da paylaşmak, onların 
evine, mescidine, gönlüne düşürme 
çabası bizimkisi. Bunu yaparken de 
hem rızık arama hem de kendini 
arama yolculuğudur.

Her yolun kendine göre zorlukları, 
tehlikeleri hatta yol üstünde oturan 
çelmecileri vardır. Sizin /sanat ve sa-
natkâr bağlamında soruyorum/ yola, 
yolcuya, yolculuğa dair gözlemleriniz 
nelerdir?

Dediğiniz gibi her yolun hak 
yolcusu, tembellik edip yola yatanı, 
yola yatıp gelip geçenlere çelme 

takanı bulunur elbet fakat yolcuya 
bakıp yolu tanımaktan ziyade yola 
bakıp yolcunun kıymetini ona göre 
vermeliyiz. Sanat da Allah’a götüren 
yollardan biri olduğuna göre biz 
biliriz ki her yolun başında ortasın-
da ve sonuna yaklaşmış kimseler 
vardır. Değerlendirmeler ona göre 
olmalıdır. Bize düşen ise yolculuk 
sırasında etrafa bakıp hep öğrenmek, 
ders çıkarmak, yolculuk süresince 
güzeli aramak ama en önemlisi de 
bize yolda olduğumuzu unutturacak 
şeylere takılıp kalmadan yola devam 
etmektir…

Kalemle yolculukta yarım kaldı-
ğınız, yorulduğunuz oldu mu?  Allah 
korusun, kabz hali dediğimiz bir 
durum zuhur ederse ne yapmalı?

Yaptığım sanatı çok seviyorum 
ama sevmekle birlikte başkalarının 
hobi olarak gördüğü bir uğraşı sizin 
mesleğiniz olunca işin içine yor-
gunluk, yılgınlık, küskünlük anları da 
girmiyor değil. Benim o hallerim çok 
uzun sürmüyor. Kısa molalar veriyor 
biraz uzaklaşıyorum. Sonrasında tam 
bir susamışlık hali yaşanıyor ve yazı 
sizi kendine çağırıyor. Belki de şu ayet 
bu durumlar için inmiştir;  ‘Bilesiniz ki, 
kalpler ancak Allah’ı anmakla huzur 
bulur’. (Rad suresi:28)

‘Yazı evlat gibidir, üzerine titrer 
yüreğim,‘ yerini bulsun’ diye dua edin 
demiş hattatlarımızdan biri, böyle 
okumuştum. Yazılarınız yerini buldu 
mu/ buluyor mu?

Çok şükür, buldu ve bulmaya da 
devam ediyor. Gerek devlet nez-
dinde gerek özel koleksiyonlarda, 
müzelerde gerekse mabet ve mimari 
yapılarda eserlerimiz vardır. Sadece 
şahsım için değil ama diğer sanat-
karlar içinde böyle olmakla birlikte 
sanatlarımızın layık olduğu yerlere 
yükseleceğini de umuyorum. Şimdi 
avuçlarınıza beş kelime bırakacağım. 
Karşılık olarak sizdeki ilk çağrışımlarını 
isteyeceğim müsaadenizle.

Zikir: Allah
Kesret: Allah’ın kudreti
Kalp gözü: Gönül
La: cevap yok 
Tahayyül: Hat sanatı
Hikâyenizi ve kelimelerin hikâyele-

rini bizimle paylaştığınız için Turuncu 
dergisi adına çok teşekkür ederiz 
Gürkan Bey. İstifini bozma, kabul 
olunmuş duanız olsun inşallah.

ÇOCUKLUğUMDAN 
BERİ HİKâYELERİ 
ÇOK SEVERİM. HAT 
SANATINDA BANA 
GöRE YApTIğIM 
ŞEY HARFLERİN 
O MUAZZAM 
GÜZELLİKLERİNİ 
ZEDELEMEDEN 
KELİMELERİ 
BİR HİKâYEYE 
DöNÜŞTÜRMEK. 
LEVHAMI UZAKTAN 
GöREN BİRİNİN ONUN 
YAKININA GİTME 
MERAKI DUYMASINI 
İSTERİM.

SANAT SOKAĞI SANAT SOKAĞI
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ayferbalaban@turuncudergi com

AYFER
BALABAN

HATTA gÜRKAN PEHLİvAN:

“HİÇ TÜKENMEYEN KELAMI
BİZ TÜKENİNCEYE KADAR
İNSANLARLA PAYLAŞIYORUZ”



MUTFAK KÜLTÜRÜ
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MALZEMELER: Sosu için yemek kaşığı kakao, 
1 su bardağı şeker,  3 su bardağı su
YAPILIŞI: Tüm malzemeleri pişirip soğutuyoruz.
4 yumurta ve 1 su bardağı şeker çırpılır. 1 su bardağı süt, 
1 su bardağı sıvıyağ, 2 paket kabartma tozu,
 3 su bardağı un çırpılır. Yağlanmış tepsiye dökülür.
 Fırında pişirilir. Fırından çıkan sıcak kek kürdan yardımıyla delinir. 
Üzerine soğuk sos dökülür. İsteğe bağlo sosunu 
yabanmersini ile de hazırlayabilirsiniz

mısır Unlu
Poğaça

n ataseven69@gmail com

NURİYE
ATASEVEN

YAPILIŞI: Tüm malzemeler yoğrulur. İsteğe 
göre doğranmış maydanoz ilave edilir. 
Hamurdan, cevizden biraz büyük parçalar 
alınıp yuvarlanır. Yumurta akına ve susama 
bulanır. Önceden yağlanmış tepsiye dizilir. 
Fırında 180 derecede pişirilir. Sıcakken 
tüketmenizi öneririm. Afiyet olsun. 

MALZEMELER
2 yumurta (1 tanesinin 
akı ayrılacak)
½ su bardağı yoğurt
½ sıvıyağ
100 gram tereyağ
1 su bardağı lor peynir
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay bardağı toz şeker
1 paket kabartma tozu
2 su bardağı un 
Alabildiği kadar mısır unu
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KürdaN
KeK

MUTFAK KÜLTÜRÜ

Yaptığımız her yemek 
hayatın tadının, tuzu-
nun bir parçası aslında. 
Anadolu kültüründe 
sofra; bereket, sevgi ve 

paylaşmak demek. Kış mevsiminin 
en soğuk günlerinde sofralarınız 
sevgiyle ısınsın, birbirinden güzel 
tarifler hayata tat katsın…
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KİTAP

SIRT ÇANTALI 
NICOLAS

POPÜLER
DİNDARLIK

Kar, Köpek, 
Ayak

KÜRESEL DERTLİLER 
KOROSU
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“Yok kardeşim, seni de tanıdık bu arada... Bu planlar 
bize uymaz sen de anla yol yakınken… Monsieur, Sir ve 
Herr ile birlikte sen de anla Bayım... Çünkü ne yaparsa-
nız yapın el birliğiyle, başaramayacaksınız. Bu memle-
keti böldürmeyeceğiz, işgal etmenize izin vermeye-
ceğiz. Liderimizi ve milletimizi aşağılık ortaklıklarınızla 
yenemeyeceksiniz.” Deneyimli gazeteci, Cumhurbaş-
kanı Başdanışmanı Saadet Oruç’un kitabının coğrafyası 
sayfalar boyunca değişiyor ancak odak hep aynı kalıyor.

İnsanın inanma arzusu o kadar kuvvetlidir ki, 
zaman içinde dinin formel bilgilerinin yanında 
başka ritüeller ortaya çıkmaya başlar. Böylece, kitabi 
dinin yanında bir de halkın muhayyilesinde ve 
geleneğinde yüzyıllardır varlığını sürdüren inanış 
biçimleri ve yeni ritüeller doğar ve bunların tamamı 
bir bütün olarak “yaşayan din” olgusunu meydana 
getirir. Özellikle ülkemizde, gündelik hayatın din ile 
iç içe geçtiği yerlerden biri de türbelerdir. Dünyada 
çok farklı örnekleri de olan bu yerler, insanlar için 
ruhen rahatlama ve kutsal mekân arayışı ihtiyaçlarına 
karşılık veren birer umut kapısı

Herkesin şakilesine, fıtratına, karakterine göre iş 
işlediği dünya hayatında, kendine yeryüzünde 
dolaşın ayetini muhatap kılarak tüm Müslümanların 
kültürlerini, yaptıkları işleri, tecrübelerini ve İslamiyet 
adına yapılan tüm çalışmaları aktarma çabasına giren 
Hatice Sarı Tan, bu kitabında 20 ülkeden 50 farklı 
Müslüman genç ile yaptığı derinlikli konuşmaları 
sunuyor. Farklı kültürden, dilden, renkten insanları 
aynı evin içerisinde ağırlamak gibi bir şey bu. 

İtalyan Alplerinde bir vadi.
Kar fırtınaları, ormanlar ve taşlar.
Bu vadinin en uzak köşesinde, unutulmuş, yıkık 
dökük bir baraka. Aksi, yaşlı, kafası hayli karışık ve 
yalnız –ama gerçekten çok yalnız– bir adam.
Ve bir gün, beklenmedik bir şekilde kapısında peyda 
olan, düşük çeneli, biraz müstehzi, çokbilmiş bir 
köpek. Sığınılacak tek liman doğa, bir anda nasıl en 
ölümcül düşmana dönüşebilir?
İnsan aklına, hafızasına gerçekten    
ne kadar güvenebilir?
Yalnızlık bir adamı ne kadar delirtebilir?

Kitabın Yazarı:
Saadet Oruç
YaYınEVi:
Profil Kitapevi
KitaP tÜrÜ: 
Güncel Siyaset
YaYınLanDıĞı YıL: 
2018
SaYFa SaYıSı: 
272

Kitabın Yazarı:
Sevinç Çokum
YaYınEVi:
Ali Ayten Ali Köse
KitaP tÜrÜ: 
Araştırma
YaYınLanDıĞı YıL: 
2018
SaYFa SaYıSı: 
240

Kitabın Yazarı:
Claudio Morandini
YaYınEVi:
Timaş Yayınları
KitaP tÜrÜ: 
Roman
YaYınLanDıĞı YıL: 
2018
SaYFa SaYıSı: 
176

Kitabın Yazarı:
Hatice Sarı
YaYınEVi:
Aşina yayınları
KitaP tÜrÜ: 
Söyleşi
YaYınLanDıĞı YıL: 
2017
SaYFa SaYıSı: 
264

www.yenikapıhaber.com
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çeken Amjad olur. İsrail ajanları, askeri 
öldürenin Tarık olduğunu düşünerek 
onun peşine düşerler, yerini söyletmek 
için de Ömer’i yakalayıp hapsederler. 
İşkence süreci sonrası konuşmayan 
Ömer’i çözmek için Rami isimli çok 
iyi Arapça konuşan İsrailli bir ajan, 
mahkûm rolü yapar ve Ömer’i köşeye 
sıkıştırırlar. 

Bundan sonrası aşkı ve vatanı ara-
sında kalan kahramanlarımızın öyküleri 
ile ilerliyor. Şimdi sırasıyla olayları ve 
karakterleri inceleyelim. Ömer ekmek fı-
rınında çalışmakla aslında bize hal diliyle 
Filistin halkının tek yapabildiğinin hayat 
mücadelesi ve ayakta kalmak olduğu 
mesajını veriyor. Meramını ekmek gibi, 
yaşamsal değeri büyük olan bir sem-
bolle anlatmayı seçiyor bize yönetmen. 
Hayatta kalmak ve vatanını savunmak 
bu insanların birincil amacı diyor. Ayrıca 
Ömer’in yaptığı Kudüs Ekmeği fakat 
duvar yüzünden onu Kudüs dışında 
yapmak zorunda kalıyor. Kudüs için 
mücadele etmek illaki orada olmak ge-
rektirmez, uzakta da olsanız Kudüs için 
bir şeyler yapabilirsiniz diyor yönetmen. 
Ömer fırından kazandığı para ile aşkına 
ve geleceğine yatırım yaparken, ikincil 
amacın eskisi gibi bir düzene kavuşma 
arzusu olduğunu söylüyor hal diliyle. 
Ömer, vatanına da davasına da aşkına da 
aynı derinlikte sadakat duyuyor. Nadya 
hem okula gidiyor hem de Ömer ile ev-
leneceği günü bekliyor. Hepsinin hayali 
hep uzaklara gidebilmek ama yerleşme-
ye değil, gezmeye ve görmeye. Filistin 
dışında bir hayat tasavvur etmiyorlar, 
balayı hayallerinde ve başka yerleri ge-
zip görme hayallerinde görüyoruz bunu. 
Duvarlarla çevrili tutsak hayatlarından 
dışarı çıkma umutları olmasa da hayalleri 
her daim taze.

Tarık, Kudüs davası uğruna her 
şeyi feda edebilecek biri. Bunu Ömer 
Tarık’tan Nadya’yı istediğinde, ona 
anlattığı fıkrada da görüyoruz, diğer 
davranışlarında da... Amjad ise aşkına 
kavuşmak için, vatanı ve davası da dâhil 
arkadaşlarını satabiliyor. İki zıt karakteri 
görüyoruz böylece, Ömer ise bu ikisi ara-
sında denge kurmaya çalışan bir adam, 
vatanına da aşkına da sahip çıkan…

Amjad askeri kendisi öldürdüğü 
halde, İsrail’e Tarık öldürdü diyor. İsrail de 
Ömer’i tutuklayıp işkence ediyor. Zaten 
Ömer’in duvarı aşarken zaman zaman 

yakalandığı İsrailli askerlerinin ne kadar 
acımasız ve zevk için işkence eden kişiler 
olduğunu görmüştük fakat burada 
sistemli ve küçük düşürücü bir eziyet 
var. Rami yüzünden ağzından kaçırdığı 
“asla itiraf etmeyeceğim” sözü sebebiyle 
onu köşeye sıkıştırıyorlar. Ömer de sanki 
onlara Tarık’ı verecekmiş gibi anlaşma 
yaparak iki aylığına dışarı çıkıyor. Eve 
dönerken, ağaçlı kaldırımda yürürken 
bir yeniden doğuş metaforu hissediyo-
ruz. Sonra oturduğu bankın arkasındaki 
billboardda sosyal sorumluluk reklamı 
var ve “umut ekmek” yazıyor İngilizce. 
Bu çıkış bir umut ekiyor Ömer’in kalbine 
ve arkadaşlarına gidiyor. Asıl film burada 
başlıyor tabi, Ömer arkadaşlarına İsrail’in 
planını anlatıyor, Tarık da ona araların-
da bir hain olduğunu söylüyor. Hain 
olduğunu haber alınca bunun Amjad 
olduğunu anlaması uzun sürmüyor 
Ömer’in. Nadya Ömer’e bir şapka örmüş 
onu koruması için, hediye ediyor. Bütün 
bu umutsuzlukların arasında evlilik 
hayallerini konuşuyorlar. 

Verilen süre dolduğu halde onlara 
Tarık’ı getirmeyen Ömer’in peşinde yine 
İsrail askerleri var ve onlardan kaçarken 
çoluk çocuk, kadın erkek, herkesin yardı-
mını görüyor. Bir yerde Nadya’nın verdiği 
şapka gerçekten de onu kurtarıyor. 
Sonunda yeniden İsrail’in eline düşen 
Ömer, Rami ile anlaşma yapıyor. Orada 
Rami’nin eşi, kızını anaokulundan alması 
için aradığında, aslında Filistinlilerin 
acılarına karşılık İsraillilerin konforlu ha-
yatlarında ne kadar küçük dertleri oldu-
ğunu görüyoruz. Tabi bu insani ayrıntılar 
onlara olumlu yaklaşma tehlikesini de 
doğuruyor bir yönüyle… Burada Rami 
annesine bir söz söylüyor. “Kahrolasıca 
Batı Şeria’nın ortasında sıkışıp kaldım” 
Aslında Filistinlilerin etrafına ördükleri 
duvar bir nevi kendilerini de hapsetmiş-

tir. Esaret tek taraflı değildir, gardiyanlar 
da aynı hapishanenin içindedir… 

Ömer’in ikinci çıkışı daha zorlu olur, 
artık yol ayrımındadır, intikam alma-
sı gerekmektedir. Fakat öğrendikleri 
yüzünden sevdiği kız Nadya’yı Amjad’a 
istemek zorunda kalır ve onunla evlen-
mek için biriktirdiği parayı da kullansın 
diye Amjad’a verir. Bu arada Tarık ölür 
ve onun yerine geçen komutan Tarık’ın 
katilini ve içlerindeki haini aramaya baş-
lar. Aradan iki yıl geçer ve Ömer korkunç 
gerçekleri, uğradığı büyük ihaneti öğre-
nir. Artık intikam şart olmuştur, duvarın 
diğer tarafına geçmek için tırmanmaya 
başlar. Daha önce aşk ateşiyle onu o 
duvara keçi gibi tırmandıran enerjiyi 
intikam ateşi veremez. Sürekli düşer 
duvardan, yanından geçen yaşlı bir 
adam ona cesaret verir ve bu defa zor 
da olsa duvarın diğer tarafına geçer. Yaşlı 
adamın bu desteği, yaptıklarını gelip 
geçici duygular ile değil vatanseverlik ve 
inanç duyguları ile yapması gerektiğinin 
işaretidir bir nevi.

Amjad’dan alacağı en büyük intikam 
onu Nadya’nın gözünden düşürmektir, 
Nadya’ya bir mektup yazar ve diğer şahsi 
intikam hesaplarını kapatmaya gider. 
Rami ile buluşması ve filmin sonu insanı 
bir müddet yerine çiviliyor. Çok az filmin 
sonunda o şekilde donup kalmışımdır. 
İnsanın kendine gelmesi, bir iki dakikası-
nı alıyor. Filistin meselesini ajite etme-
den, bir aşk hikâyesinin himayesinde 
anlatarak herkesi olaya dâhil edebilen 
yönetmeni kutluyorum. Filmi izlerken 
izlediğiniz bir film değil de gerçeklere 
şahitlik ediyor gibi hissediyorsunuz. San-
ki gizli bir kameradan izler gibi. Filistin 
meselesine İslam coğrafyasında olan 
bitene duyarlı bir sinemasever iseniz 
mutlaka izlemeniz gereken bir film. İyi 
seyirler dilerim…

OMER

Ö MAR, (Ömer) 2014 Filistin 
yapımı bir film, işgal 
altındaki topraklardan 
ender çıkan örneklerin-
den biri. Hany Abu-As-

sad’ın yönettiği, Adam Bakri’nin ve Leem 
Lubany’nin başrollerini paylaştığı filmi, 
vizyonda olmamasına rağmen bu ayki 
temamız sebebiyle, zulüm gören bir coğ-
rafya ve halkı anlattığı için seçtim. 

Filmin konusu kısaca şöyle… Ömer, 
gündüzleri, ekmek yapan bir fırıncı, 

geceleri ise işgalci İsrail’e karşı savaşan 
bir gerilladır. Sevdiği kız Nadya ve gerilla 
hareketinin komutanı olan Tarık, Batı 
Şeria duvarının diğer tarafındadır. Ömer 
onları görmek için her gün yara bere 
içinde kalmayı ve ölümü göze alarak o 
duvarı tırmanır. Bir yandan da Nadya ile 
evlenebilmek için para biriktirmektedir. 
Dava arkadaşı Amjad da Nadya’ya âşıktır, 
aralarında gizli bir çekişme vardır. Bir gün, 
Tarık, Amjad ve Ömer, birlikte planlayarak 
bir İsrail askerini öldürürler fakat tetiği 



Geçtiğimiz Aralık ayında 
Mukadder Özdemir BA-
LAKOĞULU’nun İstanbul 
resimleri Atatürk Kitaplığı 
sergi salonunda sergilendi. 

Sanatçı ‘’ÇİZDİĞİM BOZDUĞUM YAŞA-
DIĞIM İSTANBUL’’ olarak isimlendirdiği 
sergisini şöyle anlatıyor: İnsan kendini 
evrenle ilişkilendirirken, yaşadığı diyarla 
aidiyet duygusunu oluşturur. Her sanat 
üreticisi de sanatçı kimliğini oluşturur-
ken pek çok kaynaktan beslenir. İçindeki-
leri kucaklayan  İstanbul kucağında beni 
de büyüttü ve her zaman etkiledi. Bu 
özel şehir, her zaman batının da ilgisini 
çekmiş  Doğu ve özellikle  İstanbul özel-
likle ilgi alanı olmuştur. Bu ilgi zamanla 
oryantalizmin arka planında  aşağılama-
ya varan siyasi içerik kazanmış, İstanbul 
herkesi kucaklarken talan  edilmiştir. 
Kendi resim dilimle İstanbul resimlerimi 
yaparken, çizgileri, dokuları, renkleri 
oluştururken, kendi sanat anlayışım ve 
üslubumla İstanbul kimliğinin birbirini 
İstanbul gibi kucaklaması temel   
çabamdı. 

ŞEHİR vE HAYAT
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emineyilmaz@turuncudergi.com

EMİNE 
KİBAR

ResimleRle istanbul’da 
Geçmişe Yolculuk: 

ÇİZDİĞİM BOZDUĞUM
YAŞADIĞIM İstanbul

Kendi resim dilimle İstanbul resimlerimi yaparken, çizgileri, dokuları, 
renkleri oluştururken, kendi sanat anlayışım ve üslubumla İstanbul 

kimliğinin birbirini İstanbul gibi kucaklaması temel çabamdı.

Sergi salonuna girerken bizi Osmanlı şerbetçisi karşılı-
yor. Tüm gerçekliğiyle sarmalıyor boydan boya eski İstanbul 
resimleri… Kâh bir sandalla Haliç’ten Üsküdar’a geçerken 
buluyorsunuz kendinizi, kâh kapalı çarşıda alışveriş yaparken. 
İstanbul’un yedi tepesindeki hanelere sokaklarda kaybolarak ulaşıyorsunuz. İstanbul’un denizi, mavisi, gökyüzü daha berrak… 
Ah o beyaz Camii’ler tüm şehri sarıp sarmalamış. Yelkenler kıyılardan çekilmemiş henüz. 

Geçmişe gidip her döneminde ayrı güzel olan İstanbul’u görme heyecanıyla doluyorsunuz resimlere bakarken.    
Bu arzuyu hafifletiyor hülyalara daldığınız İstanbul resimleri.

İstanbul’un kimliğini 
yansıtmak benim için 
kendi kimliğim kadar 
önemliydi. Bu bakış açısı 
beni kavrama götürdü; 
Çizdiğim, bozduğum, 
yaşadığım İstanbul, 
benim de sayılmaz mıydı? 
Ziya Osman Saba’nın 
olduğu kadar.’’

ŞEHİR vE HAYAT
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nus’un plakası- Müslümanların bir ço-
cuğun doğumundan yedi gün sonra 
Allah’a şükretmek amacıyla kestikleri 
kurban- Nikel 20- Karşılık olarak Muka-
bil olarak- Kuşaktan kuşağa ve hücre-
den hücreye geçen kalıtımsal öge 
YUKARIDAN AŞAĞIYA
1- İletişim- Teniste topu rakibin arkası-
na düşürmeyi amaçlayan vuruş 
2- Diş eti- Şeker kamışından yapılan 
bir içki- Müridin tarikata girerken Şey-
he verdiği söz- Göksel 3- Davranışları 
aşırı ve taşkın olan, aşırı davranışlar-
da bulunan- Aynı adlı balıktan elde 
edilen güzel kokulu bir madde- Cüzi, 
kısmi- Tatlı bir besin maddesi 4- Bir 
Şeyin Yere Bakan Yanı- Baklagillerden, 
sıcak bölgelerde yetişen, bir çok türü 
bulunan bir bitki- Nikelin simgesi 
5- Çalışmalarında duvar süslemeci-
liğine önem vermiş 1936 doğumlu 
ressamımız- Oldukça, hayli- Cenaze 
Namazı Kılmak İçin Veya Bayram Ve 
Cuma Namazına Cemaati Çağırmak 
İçin Minarelerde Okunan Dua, Çağrı 
Ezanı- M Ö 900- M Ö 600 yılları arasın-
da Doğu Anadolu Bölgesinde yaşayan 
uygarlık 6- Eski Dilde Kuş Gagası- Ba-
ğırma – Haykırma- Uyum 7- Yasak-
lama - Engel olma- Çalgının İkinci 
Teli- Sakil- Andık 8- Afrika’nın Güney 
Ucundaki Burnun Adı- Özel- Katipler, 
Yazmanlar 9- Bir nota- Korku- Seçilmiş 
Olan- Arapça zarf yapan gibi anlamın-
da benzetme öneki 10- Türk lirası- Al-
lah’ın buyruklarına uyma- Benzeyen, 
Andıran 11- Nevale- Hakka uygun, 
doğru, yerinde- Döğme 12- Mekke’nin 
Kuzeydoğusunda Hz Muhammed’in 
Allah’tan İlk Buyruğu Aldığı Dağ- Azal-
ma- Nazi hücum kıtası- Kendi alanında 
en önde gelen kimse ya da nesne 
13- Dip in ünsüzleri- Soru- Aşaması Çı-
rakla Usta Arasında Bulunan Zanaatçı- 
Favori, gözde sporcu 14- En cömert, 
en şerefli- Yunanistan’ın Başkenti- Ken-
diliğinden 15- Sersemlik - Erzurum 
İlçesi- Andık 

1- Dünyanın en eski ve en kutsal 
sayılan kentlerinden biri- Hizmetli 
2- İspanyolların Sevinç Ünlemi, 
Teşvik Nidası- Kansızlık- Karadeniz’e 
özgü körüklü şalvar 3- Boş, yararsız, 
saçma- Giz- Kan grubunda sabit 
işaret 4- Vilayet- Tay’ın ünsüzle-
ri- Yemin 5- Mühendis cetveli- Bir 
besin maddesi- İstek, arzu 6- İrlanda 
Kurtuluş Ordusu- Becerikli, usta, iş 
bilen- Bir nota 7- Mutabakat, Karşı-
lıklı Rıza- Ay, ayça 8- Bir Topluluğun, 
Bir Şahsın İçinde Bulunduğu Maddi 
Veya Manevi Hava- Yılan- Yazıklar 
olsun 9- İşaret – Genişlik- Esirgeyici, 
merhametli- Bir Baharat 10- Zoolo-
jide, Vespertilio Olarak Tanımlanan, 
Ön Ayakları Perdeli Kanat Biçiminde 
Gelişmiş, Vücudu Yumuşak Sık Kıllar-
la Kaplı İskeletleri Hafif Yapılı, Uçabi-

len Memeli Hayvan- Kırmızı- Lahza 
11- Hayranlık- Eylemleri olumsuz 
yapmakta kullanılan ek- Duman 
Kiri- İyileştirme, düzeltme 12- Kalite- 
Bir besin türü- Mazur görme veya 
görülme 13- Hinduların boyayla 
alınlarına yaptıkları dini işaret- Kırşe-
hir’in Çiçekdağı İlçesinde Bir Yer Altı 
Kenti- Eski Dilde Yüzyıl 14- İlgi eki- 
Evrensel alıcı kan grubu- Evrensel 
alıcı kan grubu- Proaktinyum simge-
si 15- Selenyum simgesi- Sözleşme, 
yazılı anlaşma- Karışıklık, kargaşa 
16- Rüzgar- Radyum simgesi- Şan- 
Balkanlar’da bir ülke 
17- İnilti- Yasaklama, engelle-
me- Tan’ın ünsüzleri 18- Çıkış yeri 
kolaylıkla bulunamayacak kadar 
karışık koridorları olan yapı- Utanma 
duygusu- Eski dilde su 19- Yazı- Tu-

SOLDAN SAĞA 

BİNLERCE FARKLI DÜNYAYI KEŞFET. 
FİLMLERİ, BELGESELLERİ VE  
DAHA FAZLASINI…

GÖR
GÜRÜLTÜ ENGELLEYEN 
DENON KULAKLIKLARLA
SADECE DUYMAK İSTEDİĞİNİ DUY.

DUY
UÇAN ŞEFLERİMİZİN SUNUMUYLA
GÖKYÜZÜNDEKİ EN LEZZETLİ 
YEMEKLERİ TAT.

TAT
ÖZEL TASARLANMIŞ
MASAJ YAPAN KOLTUKLARIN 
RAHATLIĞINI HİSSET.

DOKUN
TAZE TÜRK KAHVESİYLE
YÜZLERCE YILLIK 
GELENEĞİ KOKLA.

KOKLA

Belirtilen özellikler uçuşlara göre farklılık gösterebilir.

TURK ISHA IRL INES . COM




