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Sevgili Turuncu Okurları

Adına ister dijital çağ deyin ister ahir zaman dünya çok 
hızlı değişiyor. Bu değişim hepimizi etkisi altına bırakıyor. 
Küreselleşme sözünü ilk duyduğumuzda acaba nasıl olacak 

demiştik? Sınırların kalktığı, şehirlerin birbiri ile etkileşim içinde 
olduğu bir yeryüzünde insanoğlu ne yapacak? Şimdi birçoğumuz 
küreselleşmenin faturasını ödüyoruz. Evet dünya şehirleri sürekli 
etkileşim içinde fakat bu durum yereli, kültürel zenginliği ve 
değerlerimizi yok edecek kadar tahrip ediyor. Dünya başkentlerinde 
alışveriş merkezleri, orada açılan mağazalar, insanların giydiği 
kıyafetler, yeme içme kültürü, davranış kalıbı, kokular, renkler o kadar 
birbirine benzedi ki kim olduğumuzu unutacak hale geldik. Kendisine 
benzemeyen, aslını unutmuş kadınlar ve erkekler aynı kaş modeline, 
aynı göz rengine sahip olmak için yarışıyor. Bu yarış bize en çok kul 
olduğumuzu, Rabbimizi ve Müslüman olarak sorumluluklarımızı 
unutturuyor. Şehirlerin dokusunu koruyamıyoruz. Mekanın dokusunu 
kaybedince üzerinde yeni bir ruh da inşa edemiyoruz. Medeniyeti 
inşa eden ecdadın torunlarıyız fakat kendimizi kaptırdığımız sistem 
düşünce dünyamıza sınırlar çiziyor. 

Biz bu ay başka bir dünya mümkün diyerek yola çıktık. Yazarlarımız 
şehirlerin görünmeyen yüzünü yazdı. Metropol hayatından neden 
vazgeçemediğimizi, ruha üfleyen şehirleri, yeniye tutunma ihtiyacımızı 
konuştuk. Bu sayıda Twitter’da Türklerin Almanya hikayesinden geriye 
kalan fotoğrafları ve anıları paylaşan DiasporaTürk sayfasının kurucusu, 
iletimci Gökhan Duman ile göçün 57. yılını ve Anadolu’da dinmeyen 
hasreti konuştuk. Kıymetli Psikolog Esan Gül’e ile güçlü aileleri nasıl 
inşa edeceğimizi sorduk. 84 yaşındaki Eczacı Şefik Bey bize hayatını, 
İstanbul günlüğünü anlattı. 

Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi geçtiğimiz günlerde İnsani 
Hizmet Ödülü’nü aldı. Duruşu, nezaketi, ülkemizde ve dünyada 
yaşanan gelişmeler duyarsız kalmayarak alışılmışlığın ötesinde bir tavır 
sergiliyor. First Lady değil Hanımefendi olarak kalplerde yer kuran Sayın 
Emine Erdoğan’ın açıklamalarını ilerleyen sayfalarda bulabilirsiniz.

Bu sayıda emeği geçen ekibime teşekkür ediyorum.
Sevgiyle, güzellikle kalın…

Zahide Ceylan
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Şehir hayatında elimiz mahkûm dediğimiz ve 
memleketimizde rahatlıkla bulduğumuz 
o tatlı anlar artık neredeyse yok oldu. 

12

efendisinin (sav) vefatından sonra yaşadığı ayrılık 
acısıyla bir daha ezan okuyamayan 
Bilal’in boğazına düğümlenen hıçkırıktır. 

10

AYŞENUR TUNCER: YANKI YANKI 
YÜKSELSİN EZANLAR

cumhurbaşkanı recep Tayyip erdoğan’ın eşi 
emine erdoğan, Myanmar’da yürüttüğü insani yardımlar 
nedeniyle İngiltere’de bir ödül aldı. 

26

HANIMEFENDİ EMİNE ERDOĞAN’A
ANLAMLI ÖDÜL

ŞEYMA YEŞİL: KÖYSEL 
DÖNÜŞÜM

Sarrafları dirhem nedir bilmiyordu bu kentin. Üstüne üstlük 
kılık kıyafeti de garipseniyordu. Terzisi kalmayan elbiseler giy-
diğini, gramerini hiç kimsenin bilmediği bir dili konuştuğunu 
fark etmesi uzun sürmedi.

36

HÜSEYİN KARACA: ŞEHİR

Hacca ya da umre’ye giden yakınlarınız varsa bu şehirlerin dillerinden 
düşmediğini ve mütemadiyen büyük bir özlemle andıklarını duyarsınız. 
Bu özlem, şehirlere midir, yoksa orada yaşanılan duygulara mıdır? 

38

RUHUNA ÜFLEYEN ŞEHİRLER

Bugün gittikçe yozlaşan değerlerimizden-birisi-gittikçe 
yozlaşan değerimizin ne hale geldiğidir. 

34

NURAN SÖZEN: ELA ELA ELA
ŞİŞŞT DİKKAT

Sanayi devrimi ve aydınlanma çağının “ürünü” olarak şehir insanı, bir 
adım sonrasında da metropol insanı, modern çağın huzursuz lanetlisidir. 30

RUKİYE KARAKÖSE: HERŞEY AKAR
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ÜMMÜGÜLSÜM TAT: 
KALBİN YOL HARİTALARI

KAPAK: TÜRK DİASPORASI

Hatırla... nasıl da şaşırmıştık, bir köşede basma ete-
ğindeki kirazları yiyen esmer kızlara. Annesinin elini 
bıraktığı için kaybolmuş o çocuğa.

Almanya bazıları için hep ‘acı vatan’ oldu, Anadolu ise hep-
si için özlenen memleket. Almanya bir umut yolculuğunun 
varış noktasıydı. İçerdeki gurbet dışarı taştı. Almanya acı 
doldu. Bazen coşkulu, kahkahalı anlar da vardı. İki ülke 
arası yaşananlar kültürel zenginliğe de kapı araladı.
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erkek için hazır bir ortam var, çocuklar için de öyle…
Bu kadını ne yapacağız? Sabah ahaliyi evden  gönderdikten 
sonra ona bir meşgale bulmamız İcap etmemiz mi? 

48

YAZAR AYŞE SEVİM RÖPORTAJI

uluslararası İmam ebû Mansûr el-Mâtürîdî Çalıştayı 
Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Abdullah Çalışkan röportajı42

“KAYIP AYDINLIĞIN İZİNDEYİZ”

Bir gün kuşlar artık baharı müjdelemeyi bıraktığında, 
yolda yürürken bir kediye rastlayamadığımızda, sessizlik 
dünyamızı kapladığında çok geç olabilir. 

46

BÜŞRA ÇAKIR: YA BİR GÜN
KUŞLAR ÖTMEZSE?

Teorik bilgisi Harbiyeliler kadar olmayan ama pratik   
askeri tecrübesi ve zekası onları dörde katlayan   
bir sadakat ve asalet abidesidir Çorumlu Hasan Paşa. 
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DR. MEHMET SILAY: ÇORUMLU 
HASAN PAŞA (1831-1905)

eskişehir’in İnönü ilçesi yakınlarındaki, M.Ö 6 bin yılına ait 
Kanlıtaş Höyüğü’nde gün yüzüne çıkartılan 8 bin yıllık kadın 
iskeleti üzerinde yapılan çalışma, çarpıcı sonuçlar ortaya koydu.

54

KADIN ZANAATKARLIĞININ
8 BİN YILLIK TARİHİ

Karayip bölgesinde suyu en berrak ve en turkuaz olarak anılan 
Turks&caicos adaları deniz mercanları, tesadüfen karşılaşılabi-
lecek yavru yunusları ve kırmızı fesli kaktüsüyle meşhur. 

Peygamber efendimiz (s.a.s) döneminde İslam mutfağında yer 
alan bir tatlıdır Sahine.  Ülkemizin değişik bölgelerinde özellik-
le ramazan aylarında sahur ve iftar soflarını süslemektedir. 

Beni Bırakma ve Misafir, Suriyeli mülteciler 
yani savaşın mağdurları, özellikle de yetim çocuklar 
ve yalnız kadınlar hakkında iki film.
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göç insanlık var olduğundan beri süregelen  bir olgudur. İnsanlar 
yaşamlarını daha kaliteli sürebilmek ya da sadece var olabilmek 
için oradan oraya savrulup durmaya devam etmektedir.
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GÜLAY KURT: BERLİN’DEKİ TÜRKİYE

ZEHRANUR CEYLAN: TURKS&CAICOS 

SAHİNE’NİN HİKAYESİ
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İ
çinden ırmaklar geçmeyen, 
etrafında surlar yükselmeyen, 
yedi tepesi olmayan, yedi kapısı 
bulunmayan, üstelik köle bezi 
yalnızlığında kavrulan şehrin 
içinden çıkıp; yollar uzadıkça 
uzayarak, yollar uzaklaştıkça bir-
birimizden uzaklaşarak gelmiştik 

o küçük caminin bahçesine. “Sırat-i 
müstakim” ayeti bir kader çiçeği gibi 
yanı başımızda dururken, yasemin ve 
ıhlamur kokusu birbirine karışırken… 
Ve geçerken tek tek önümüzden; 
çingeneler, dilenciler, meczuplar, be-
yaz elbiseli ‘iyi adamlar’… Cebinde o 
camiye gelmek için yalnızda bir bilet 
parası olan, hani hiç birisi bir sabah 
uyanıp da Mehlika Sultan gibi hayata 
başlamayan, biraz kaybeden biraz 
boş veren ve en çok da balkonda 
biber ve patlıcanın yanında yazlık 
hüzünleri güneşte kurutan kadınlar 
önümüzden geçerken… 

Cami bahçesinde dolaşan 
herkesten; bir veliden, bir ermişten, 
üç simidi bir liraya satan çocuktan, 
şurada kısmetini açmak için elin-
deki büyükçe anahtarlıkla kapılara 
dayanan kızdan… “Bir fatiha’da siz 
okur musunuz” diye önümüze tespih 
uzatanlardan… 

Hepsinden izin isteyip de girmiş-

tik o küçük caminin içine ve usulca 
“Ben geldim” diyerek oturmuştuk 
tahta merdivenlere. 

Açık kapıdan ve doğraması yer 
yer dökülmüş pencereden bakmıştık 
yazısı ve yazgısı bize çok benzeyen 
o şehre.

Hatırla... Nasıl da şaşırmıştık, bir 
köşede basma eteğindeki kirazları 
yiyen esmer kızlara. Annesinin elini 
bıraktığı için kaybolmuş o çocuğa, 
musalla taşına tabutu konulmuş 
kadına… Çelenklere, taziyelere, gözü 
yaşlı teyzelere… Az önce eteklerini 
sürüye sürüye gelen yeni geline… 
Kapı eşiğini öpen o gence… Şehrin 
‘öteki’ yüzünün bir öğlen telaşında 
bu caminin bahçesine taşınmasına 
sonra. Sonra kimselerin destur alma-
masına, senin hep “Bak aramızda işte” 
dediğin benimse görmek için yanıp 
tutuştuğum ve bir türlü görmeyi 
beceremediğim o veli yokmuş gibi 
davranmalarına. Nasıl da şaşırmıştık 
o velinin rahmetiyle bütün bir şehrin 
ayakta durmasına. Hani çok bunaldı-
ğında, hastalandığında hani… Adını 
bir türlü koyamadığın hallerin orta-
sına düştüğünde o velinin kolundan 
tutup seni buraya taşımasına… 

Şaşırmıştık değil mi, “Gençken, 
yani eskiden… Hani billur bir kase-

Sermiştim ateş ağaçlarından top-
ladığım rüyalarımı kuşların önüne, 
bir arka bahçe günlüğünde. Hâl bu 
ki, kuşlar küçük kızların rüyalarını yi-
yerek büyürdü ve rüyalarını kuşların 
yediği kızlar dünyanın tüm yükünü 
omuzlarına almakla hükümlüydü.

Bilmiyordum ve bilmediğim 
yollardan kalbin yalın haliyle geçi-
yordum. Belki de bu yüzden fakülte 
koridorlarında yaz kış üşüyor, ben-
den önce bu okulu kazanmış ama 
okuyamamış; benden önce bu okula 
başlamış ama tamamlayamamış; 
benden önce başı örtülü olduğu 
için okullardan ‘atılmış’ kızların 
hayallerine çarpa çarpa yürüyordum. 
Haritalara dokununca parmakları-
mın yanmasına mani olamıyordum. 
Kalbi fay kırıklarıyla dolu insanların 
gözlerine bakınca, iki kirpik aralığın-
da neleri özlediğini, neleri kaybetti-
ğini ve en çok da neleri beklediğini 
okuyordum. Hiç sevilmemiş, kıymet 
verilmemiş, “Otur, bu kez de sen 
anlat” diyeni olmamış kadınları elleri-
nin üstündeki çizgilerden tanıyor…  
Dünyanın kaderinden ve kederin-
den fazlaca nasiplenmiş bebeklere 
beşiğinde, ayaklarını sürüye sürüye 
mutsuzluğa giden kızlara çeyizlerin-
de ağlıyordum.

Kanat çırpıyordu içimdeki kuşlar. 
Tanıdığım tüm kahramanlar bir bir 
rüyalarıma giriyordu. Ben rüyalarımı 
anlatmadıkça, arka bahçemdeki 
kuş çığlıkları hiç bitmiyordu. O veli 
eli omzuma dokunmuyor, yalnız-
lığıma döktüğüm göz yaşı seni o 
çilehaneden çağırmaya yetmiyordu. 
Kalbim… Hiç bilmediği diyarlarda 
geziyor; rüya topluyor ve topladığı 
rüyaları kuşlara yediriyordu.

Sanki dünyanın tüm tutsaklık 
hikayelerinde âhı tutuyordu kuşların; 
bülbüllerin, martıların, güvercinlerin. 
Sanki hepsi birden bir göç mevsi-
minde kaybetmişti yol haritalarını. 
Bu yüzden her ülkenin haritasına 
kan lekesi taşıyor… Ve sanki, harita-
lar kendisini okumayı bilmeyenler 
yüzünden doğudan batıya yüz yıllar 
sürecek bir sürgüne gönderiyordu 
hepimizi.

Çilehane; kimi zaman bir 
caminin bodrum katında, kimi 
zaman İsrail ile Filistin arasında 

dünyayı iğne deliğinden geçiren 
Gazze şeridinin yanı başında… 
Fakülte koridorlarında, bulvarlarda, 
sokaklarda, kalabalık meclislerde… 
Bir öğleden sonra oturmasında 
mesela… Mesela hafta sonu 
yalnızlığında yakamızdan tutup 
çekiyordu bizi kendine. Doğruydu, 
21. yy hiçbir dervişin aramıza 
inmeye, yanımıza oturup da bizimle 
dertleşmeye niyet etmeyeceği kadar 
karışıktı. Ve doğruydu, artık her adım 
başı bir çilehane oluyordu. Hal böyle 
iken, herkes kendi yol haritasında, 
kendi menziline doğru ilerliyordu.

Her kalbin bir yol haritası olmalıy-
dı. Zaten dervişlerin, iyi adamların, 
velilerin hep özlendiği bir dünyada 
zaman ancak haritadaki işaretleri 
doğru okuyanlar için anlamlıydı. Peki 
ya kalbinin yol haritalarından haber-
siz yaşayanlar? Sahi onlar bu köle 
bezi yalnızlığının içinde ne yapardı?

den hayat avuçlarıma dökülürken” 
diye başlayan yarı düş, yarı gerçek 
masallarına. İşte okunmuştu ezan… 
İşte cemaat saf tutmuştu. Mavi ön-
lüklü kadın yanımıza gelip, “Yine çı-
kamadınız değil mi?” diye sormuştu. 
“O hiç çıkamadı ki çilehanesinden, 
ben nasıl çıkayım” cümlesiyle belirli 
belirsiz avunup, susmuştu. İki sedir 
sermişti yan yana. İki küçük sedir, 
çilehane ile kıble arasında. Kıyam, 
rüku ve secde… Ne çok kanamıştı 
kalbimiz alnımız yere değdikçe. Her 
selam verişimizde gözümüz çileha-
nenin kilit vurulmuş kapısına doğru 
kaymış… Her selamın ardından 
içtenlikle niyet edişler, o kilidin içine 
sızmayı başarmıştı. Sen usul usul 
yürürken, bir Allah dostunu görme 
özlemiyle; soğuk, karanlık ve sert 
zeminde… Kuşlar konmuştu benim 
arka bahçeme. Küçüktüm, sahiden 
de çok küçüktüm. Arka bahçeme 
konan kuşları hayra yoracak kadar, 
o kuşlardan korkmayacak kadar… 
Bir cami bahçesini kendi bahçem 
sanıp onlarla dertleşecek kadar… 
Kuşlara kalbimi açacak ve rüyalarımı 
anlatacak kadar küçüktüm. 

Girdiğin çilehaneden bir gün 
çıkacağına inanacak kadar küçük-
tüm işte.
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Kanat çırpıyordu 
içimdeki kuşlar. 
Ben rüyalarımı 
anlatmadıkça, 

arka bahçemdeki 
kuş çığlıkları hiç 
bitmiyordu. Hiç 

bilmediği diyarlarda 
geziyor; rüya 

topluyor ve topladığı 
rüyaları kuşlara 

yediriyordu.



YAZAR

Bu ezanlar, ki şehadetleri 
dinin temeli

Ebedi, yurdumun üstünde 
benim inlemeli…”

B ir şiir vardı hani: “Her 
akşam camlarında yangın 
çıkan Üsküdar.Perili ahşap 
konak, koca bir şehir kadar” 
demişti şair. Şiirin adını da 

“İstanbul” koyup geçebilecekken “Cânım 
İstanbul” koymuş da, adeta bir eksikliği 
gidermişti böylelikle. Bundan iki ay 
kadar evvel.Şairden mülhem Cânım
İstanbul’dayım. Kendisine uğrayıp kız 
kulesinin karşısında bir bardak çay 

içmez, Mihrimah Sultan Camii’nde 
bir vakit namazını eda etmez, yahut 
“Türbemizin önünden geçtiğinde 
Fatiha okuyanlar imanını kurtarmadıkça 
ölmesin” diyerek Hakk’a ilticada bulunan 
Aziz Mahmud Hüdayi hazretlerini
ziyaret etmez isem, bu şehre 
gelmişliğimden bir şey anlamadığım 
Üsküdar’da. İkindi vakti. Her meselede 
bir zarafet timsali olan ecdadın 
zamanında, Cuma’nın gelişini 
Perşembe’den neşeyle haber vermek 
için nihavent makamında okunan 
ezan, rast makamında yükseliyor 
minarelerden.

YANKI YANKI YÜKSELSİN
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“Tanrı uludur diyerek taksim 
edildiği günlerin sıkıntısından, 
makamdaki inceliği mukayese 
etmenin rahatlığına erişmişiz hamd 
olsun” diyor ve devam ediyorum 
yoluma. Derken aynı karede buluşmuş 
bir minare, hemen yanında usul usul 
dalgalanmakta olan bir bayrak ve 
gökyüzündeki seyrine ikisinin etrafında 
kanat çırparak devam eden martıya 
ilişiyor gözlerim. Fotoğraf çekmeye 
olan ilgim en çok böyle zamanlarda işe 
yarıyor. Vakit kaybetmeden fotoğrafını 
çekiyorum ve bir şiir eşlik ediyor dua 
kokulu dizeleriyle: “Biz kısık sesleriz.
Minareleri sen ezansız bırakma 
Allah’ım…”

Mevzu bahis İstanbul’dan açılmışsa 
ve biz ezan demişsek bir yerlerde, 
minarelerinde beş vakit ezan okutan 
ecdadın ve orada ilk Cuma namazını 
kıldıran hocası Akşemseddin’in 
nazenin hatırasına hürmeten, Ayasofya’ 
ya da değinmek icab eder. Yahya 
Kemal vaktiyle bir yazı neşrediyor 
ve : “Minaresinden yükselen ezanla 
Fatih’i asıl manasıyla idrak ettim” 
diyor, peygamber müjdesine mazhar 
olan şehrin göz bebeği Ayasofya 
için.Yazının devamında Topkapı 
Sarayı’na ziyareti esnasında işitmekte 
olduğu Kuran sesinin hırka-ı saadet 
dairesinden geldiğini öğrendiğinden 
bahsediyor. Ve sordum diyor: 

“Hırka-ı saadet önünde Kuran ne 
zaman okunur?” Devletin devamı 
için gerekli gördüğü iki husustan biri 
olacak bir cevap geliyor hafızdan: 
“Dört asırdan beri her saat, geceli 
gündüzlü. Yavuz’un hırka-ı saadeti 
Mısır’dan getirip bu odadaki 
mevkiine koyduğundan beri kırk hafız 
nöbetle Kuran okur.Türk tarihinde 
bir dakika bile buradaki Kuran sesi 
kesilmemiştir…” Bu muhteşem cevap 
üzerine “Bir hakikati keşfettim” diyor ve 
şu cümlelerle devam ediyor yazısına: 
“Bu devletin iki manevi temeli vardır. 
Fatih’in Ayasofya minaresinden 
okuttuğu ezan, ki hâlâ okunuyor. 
Selim’in hırka-ı saadet önünde 
okuttuğu Kuran, ki hâlâ okunuyor.
Duymuyor musunuz yine ezan 
okunuyor!” Böyledir ezan. 

Ve böyledir Ayasofya. 85 yıl 
sonra orada ezan okuyan müezzine 
“Ezan bitene kadar bu heyecanı tüm 
hücrelerimde hissettim.” dedirtip 
dizlerini titreten imandır. Sultan 
Fatih’in kendisi için kurduğu vakıf 
senedinde “Kim bu Ayasofya’yı camiye 
dönüştüren vakfiyemi değiştirirse 
en büyük haramı işlemiş, en büyük 
günahı kazanmış olur…” dediği 
emanetidir.  Bir gönül erinin deyimiyle 
‘namustur.’  Asırlarca topraklarında 
dalgalanıp duran bayrağın gölgesinde 
yankılanan ezanların bir menbaı, bu 
miletin medar-ı iftiharıdır Ayasofya!

İstanbul dedik.Ayasofya dedik 
satırlar boyu. Ezan-ı Muhammedinin, 
dünyaya gözlerimizi açtığımız o ilk 
anlardan başlayarak, yaşamımızın 
her bir evresine ilmek ilmek 
dokuduğu muhabbetten söz 
edelim biraz da... İsmimizden evvel 
işitmişiz ezanı. Kulağımıza iman 
dolu sözcükleri fısıldamışlar önce: 
“Allah en büyüktür. O’ndan başka 
ilah yoktur.Hz.Muhammed O’nun 
kulu ve elçisidir. Sonra demişler: 
“Senin ismin, falan olsun…” İlk iman 
telkinidir ezan. Karşıdan karşıya 
geçmek için annemizin ellerine 
muhtaç olduğumuz zamanları geride 
bırakıp, sokaklarda oyunlar oynamaya 
başlayınca duymaya alıştığımız tatlı bir 
ihtar vardı hani.  

O yarışı bu sefer kazanacakken, o 
topu tam kaleye atacakken, ip atlama 
sırası tam da sana gelmişken seslenir 
camdan: “Akşam ezanı okundu haydi 
artık…” Oyunlarımızı yarım bıraksa 
da zaman zaman, hiç küsmediğimiz 
çocukluğumuzdur ezan. En sevdiğimiz 
müziği dinlerken sesini kısmayı ihmal 
etmediğimiz, sonra içimiz rahat 
etmeyip tamamen kapattığımız; 
okunduğu vakit yattığımız yerden 
doğrulup halimize çeki düzen 
verdiğimiz bilincimizdir ezan.

“İkindi ezanında falan yerde 
buluşalım” diyen biri alarm kurmamıştır 
hiç.Ezan okunmuştur ve o kimse 
buluşmuştur o kimse ile falan yerde.
Birer bardak çay ile hasbihal edilen 
buluşmaların kendisine göre tayin 
edildiği vakitlerdir ezan. 

Yaşı yetmişi bulmuş çoktan.  
Sözüm ona kapısını çalacak kimsesi 
yok. Penceresinin camlarına 
yaslanır; elleri yüzünde dalıp gider 
uzaklara. Günde beş kez yapar bunu. 
Bekleyeceği bir başka kimsesi olsa bile 
kendisini yine böyle bekleyecek vefalı 
ev sahiplerinin kıymetli misafiridir 
ezan… 

Efendisinin (sav) vefatından sonra 
yaşadığı ayrılık acısıyla bir daha 
ezan okuyamayan Bilal’in boğazına 
düğümlenen hıçkırıktır. Günde beş 
vakit Allah’ın huzuruna davettir ezan… 
“Denildi mi bir yere Türk beldesi; 
gözüm al bayrak arar, kulağım ezan 
sesi” demiş üstad Necip Fazıl Kısakürek. 
Göklerden al bayrağı indirmesin 
Allah, bu topraklarda ezan sesini 
dindirmesin!

EzANLAr



Millet olarak 
şehir merkezli 
olmaktan çok 
köylü kökenli 
bir sosyolojiye 
sahibiz. ‘’Belki 
de bu sebep-

ten köylü milletin efendisidir.’’
Çoğunluğumuzun çocukluğa 

dair en güzel anıları kırsalda geçer. 
Sabah erkenden kalkan için, ayakları 
ıslatan sabah çisesini, beraberinde 
yaz sıcağını unutturup hafif ürper-
ten sabah rüzgârını, ineklerin ve 
horozların sesini, taptaze kaynatılmış 
sütün üzerindeki kaymak tabakasını, 
fırından bizzat gidilip alınan sıcacık 
ekmeği ve kokusunu, sıcak ekmekle 
beraber yenen taptaze tereyağını, 
lezzetini asla başka bir şeyde bula-
mayacağınız köy peynirinin tadını 
bilen için daha güzel bir mutluluk 
var mıdır?

 Sabahın neşesini en güzel ifade 
edecek bir kahvaltı sofrası için bize 
gereken başlıca varlığın bir inek ol-
duğunu ve nice güzel nimetlere bu 
ineğin vesile olduğunu anlamamız 
için bu nimeti kaybetmemiz gereki-
yormuş.

Şehir hayatında elimiz mahkûm 
dediğimiz ve memleketimizde ra-
hatlıkla bulduğumuz o tatlı anlar 
artık neredeyse yok oldu. Tazecik 
sütün lezzetini tatsın istediğimiz 
çocuklarımız için süt bulmak ne-
redeyse imkânsız artık. Köylerde 
tek katlı topraktan koparılmamış 
evlerin yerine, yaşayanların ayağının 
toprağa değmediği çok katlı ruhsuz 
binalar hâkim. Meralar, en kıymetli 
köy arazisi iken şimdi; hayvanlar ot-
lamadığı için sert çimenlik ve otlak 
halini almış durumda. Köylüler ki ar-
tık hepsine kentli dense yeridir, zah-
metine katlanmayarak kendilerini 
de sevdiklerini de fabrikasyon paket 
mamullere mahkûm ettiler. Tabi bu 
durumun istisnası olan güzel ve ka-
naatkâr insanlar da yok değil. Arada 
süt alabilmek için size dört günde 
bir randevu verebiliyorlar.

İnsanlarımız toprağın, hayvanın 
bereketini terk edip hazır paketli 
gıdaların zararlı ama rahat hallerine 
nasıl bu kadar tav olurlar. Toprakları 
ekinsiz ahırları hayvansız bırakmak, 
emek yoğun işlerin zordur deyip terk 
edilmesi daha kolay ve çabuk paraya 
dönük bir hayat tarzı ve talebi gele-

cek nesillerden çalmak değil midir?
Sahip çıkılmayıp ekilip biçilme-

yen tarım arazileri öksüz. Tarım ve 
hayvancılıkla uğraşan yaşlı nüfusun 
yerini alacak gençler bu işlere talip 
değil. Herkeste bir yüksek hayat ide-
ali olması elbette tabidir ancak her-
kesin kapasitesi ille yüksek mevkilere 
gelebilecek nitelikte midir? Ayrıca 
memleketlerinden eğitimleri için 
çıkanlar bile aileden gelen bu mirası 
da eğitim hayatlarına paralel yürüte-
mezler mi? Bugün asgari ücrete razı 
olacağı yerde, devletin de pek çok 
alanda verdiği desteği alıp üretime 
bire bir katkıda bulunarak gerek ülke 
ekonomisine gerekse aile mirasına 
gençlerin sahip çıkması daha evlâdır. 

Vatanımız Anadolu tahıl ambarı 
olarak anılırken bugün zor zaman-
lardan geçiyoruz. Yurdumuzun her 
bir yöresinde sevdiğimiz alıştığımız 
lezzetler elimizden uçup gitmeden 
eyvah kâr etmez diyerek her alanda-
ki zenginliğimize sahip çıkmalıyız. Bu 
vatansever her kişinin vazifesidir.  

YAZAR YAZAR

KÖYSEL DÖNÜŞÜM
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İnsanlarımız toprağın, 
hayvanın bereketini 

terk edip hazır paketli 
gıdaların zararlı ama rahat 

hallerine nasıl bu kadar 
tav olurlar. Toprakları 

ekinsiz ahırları hayvansız 
bırakmak, emek yoğun 

işlerin zordur deyip terk 
edilmesi daha kolay ve 

çabuk paraya dönük 
bir hayat tarzı ve talebi 

gelecek nesillerden 
çalmak değil midir?



DOSYA

         FOTOĞRAF 
KARESİNDE ONLARCA 

   GURBET
H

ayat bir fotoğraf karesi… 
Biraz uzaktan bakılınca 
küçülüyor, içine girince 
piksel piksel büyüyor. 
İçinde kayboluyoruz. Suyla 
ve zamanla yarışıp akıyor. 
Hayat akarken her toprakta 
ayrı bir acı yaşanıyor. 

Toprak… Evet her toprakta ayrı ayrı 
âlemler yaşanıyor. Anadolu’nun 
hikayesine baktığımızda toprağının 
bahtını omuzlarında taşıyan insan 
fotoğrafları görüyoruz. Neden? 
Çünkü Anadolu insanı her gittiği yere 
hikayelerini de götürüyor. 

Türkiye’den Almanya’ya yapılan 
işgücü göçünün tam 57. yılındayız. 
30 Ekim 1963 yılında başlayan 
yolculuk bugün hala devam ediyor. 
Türkler Almanya’daki en büyük 
göçmen topluluk. İlk nesil çok ağır 
şartlar altında çalıştı, yaşadı. Gayretli, 
ucuz işgücü olarak bu ülkenin daha 
refahlı olması ve zenginleşmesi için 
büyük katkı sağladılar. Diğer taraftan, 
Türkiye’nin bir cente bile muhtaç 
olduğu yıllarda, gurbetçilerimiz 
alın teriyle kazandıkları parayı döviz 
olarak göndererek, vatanımızın 
büyümesi ve kalkınmasına yardım 
ettiler. Ancak bu fedakâr insanlar 
Almanya’da dışlanarak “yabancı”,  

Türkiye’de aşağılanarak “Alamancı” 
diye anılmaktan kurtulamadılar.

Almancıların fotoğrafları 
Türkiye’nin ve Almanya’nın zaman 
içindeki değişiminin de en büyük 
tanığı aslında. Haydarpaşa Tren 
İstasyonundan Almanya Düsseldorf 
şehrine giden 450 işçinin fotoğrafı, 
sayısı 6 bin 500’ü bulan işçilerin 
fotoğrafı… Yüz binlerce Türk işçinin 
fotoğrafı… 

Türklerin Almanya hikayesinin 
en büyük amacıydı çalışma, para 
kazanmak ve geri dönmek. Hikayenin 
kurgusu gitmek kadar dönmeye 
de odaklıydı. Geri döneceklerdi. 
Bu yüzden ne Almanya göçün 
insani boyutuyla ilgilendi ne de 
Anadolu’nun fedakar insanı bunu 
talep etmedi. Döneceğini bile 
bile gitmek. Yerine yerleşmek 
ile yerleşememek arası bir hal… 
Çok çalışacak, para biriktirecek, 
memlekete dönüşte ev ve araba 
alacak hatta iş kuracaklardı. Peki ya 
sonra? Sonrasını kimse bilmiyordu. 
Ama döneceklerdi işte. Almanya’da 
hayatı yaşanılır kılan dönmenin 
hayaliydi belki de. Almanya yalnızca 
Türklerin ve ailelerinin ekonomiye 
katkısını düşündü. uyum politikaları, 
geçiş sürecini kolaylaştıran 

TÜRKLERİN 
ALMANYA
YOLCULUĞU

uygulamalar yoktu. Almanya’da 
kazanılan paralarlar Türkiye’de evler 
alındı, arabalar alındı… Fakat hasret 
bitmedi. Gurbet bitmedi. Gidişler ve 
gelişler çoğaldı, dönüş beklenilen gibi 
olmadı. 3 nesil Almanya’da yaşadı, 
yaşıyor. Almanya’da bugün yaklaşık 
3 milyon Türk bulunuyor ve bunun 1 
milyonu Türk asıllı Alman vatandaşı.

İlk gidenler dil bilmiyordu. Dil 
bilmediğin bir ülkede yaşamak, 
anlamadığın kelimeleri takip ederek 
hayatın akışını çözmeye çalışmak… 
Yaşanan birçok olay, anı, uzaktan 
bakınca acı tatlı hatıra…

Almanya bazıları için hep ‘acı 
vatan’ oldu, Anadolu ise hepsi için 
özlenen memleket. Almanya bir umut 
yolculuğunun varış noktasıydı. İçerdeki 
gurbet dışarı taştı. Almanya acı doldu. 
Bazen coşkulu, kahkahalı anlar da 
vardı. İki ülke arası yaşananlar kültürel 
zenginliğe de kapı araladı.

unutulmayanlar vardı. Mesela işçiler, 
Alman doktorlarca dişlerine kadar 
kontrol ediliyorlardı. Sağlam olanlar, 
köylerine kentlerine gidip, Almanya’ya 
gitmek üzere tahta bavullarını hazırlıyor 
ve 1-2 yıllığına, 3-5 kuruş biriktirdikten 
sonra geri dönme düşüncesiyle 
uzun bir yolculuğa başlıyorlardı. 3 
gün süren yolculuk, Heim adı verilen 
yurtlar, Münih garından yeni bir hayata 
başlama… 1974 yılında yabancı işçi 
alımının durdurulması, 80’li yıllarda 
başlayan yeni alımlar, memorandum 
ile yabancı işçilerin ailelerine verilen 
sosyal haklar… İşçi şirketleri furyası… 
Türk işçilerin Almanya’da patron olma 
hikayesi… Berlin’in, Köln’ün küçük 
İstanbulları… Kaset furyası… Gurbet 
türküleri… 

Hikayenin başarı hanesi de kabarık. 
Almanya’ya göçmen olarak giden fakat 
saygın iş adamı olan Türkler, göçmen 
bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelip 
akademik çalışmalar yapanlar, doktorlar, 
mühendisler, milletvekilleri… 

Tabi ırkçı saldırılar, ölümler, Türkleri 
istemeyenler, İslamafobia sonrası 
yükseltilmek istenilen ırkçılık, yakılan 
evler, yanan canlarımız… 

Başa dönecek olursak Türklerin 
Almanya hikayesi bir gurbet fotoğrafı. 
Neresinden bakarsanız oradan farklı bir 
hayat, farklı bir hikaye çıkıyor ortaya. 
Bu ay sizlere gurbet fotoğraflarının 
görünmeyen arka planını anlatalım 
istedik. Gurbet hep çok yönlü bir 
yaşanmışlıktır. Bir yerde yaşanmışlık 
varsa, üzerinde konuşacak çok şey 
vardır. 
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Almanya bazıları İçİn hep 
‘acı vatan’ oldu, Anadolu 

İse hepsİ İçİn özlenen 
memleket. Almanya bİr 

umut yolculuğunun 
varış noktasıydı. İçerdekİ 

gurbet dışarı taştı. 
Almanya acı doldu. 

Bazen coşkulu, kahkahalı 
anlar da vardı. İkİ 

ülke arası yaşananlar 
kültürel zengİnlİğe de 

kapı araladı.
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DOSYA

A
lmanya’ya yolladığımız ilk 
işçi kafilesinin üzerinden 
tam 57 yıl geçti. Gurbet, 
ayrılık, acı vatan sözleri… 
Sonra birçok farklı anı, tatlı 
hatıralar, başarılar, emek 
emek kurulmuş hayatlar, 
iki kültürün etkisiyle artan 

renkler… Bazense kaybolan değerler. 
Hemen her aileye dokunmuş büyük 
bir hikaye vardı fakat kimse baştan 
sona anlatmamıştı bugüne kadar. 
Derken sosyal medyada DiasporaTürk 
hesabı gurbetçilerin fotoğraflarını ve 
fotoğrafların hikayelerini anlatmaya 
başladı. Sonrası mı? Buyurun, Gökhan 
Duman anlatsın biz dinleyelim.

Gurbetin  hikayesine baktı-
ğınızda neler görüyorsunuz?

Bu uzun bir serüven aslında. 57 yıl 
önce başlayan, zamanla şekil değişti-
ren ve bugün hala devam eden, nefes 
alan, canlı bir süreç diyebiliriz. 2 yıllı-
ğına giden insanlarımız bugün sayısı 
milyonlarla anılan, geçmişte gurbetçi 
denilirken bugün diaspora olarak 
adlandırılan bir serüvenin başrolü 
oldular. Konuşacak, anlatacak çok şey 
var. 1961 yılında İstanbul’un Tophane 
semtinde kurulan Alman İrtibat Büro-
su, Almanya’ya işçi olarak gitmek is-
teyen Türklerin başvurularını alıyordu 
ve işçi alımının devam ettiği 12 yıl bo-
yunca bu büroya 2 milyon 600 bin in-
sanımız başvuru yaptı. Ve bir o kadarı 
da Hollanda, Belçika, Avusturya, Fran-

sa, İsveç gibi ülkeler için yollara düştü. 
Türkiye’nin nüfusunun o dönem 30 
milyon civarında olduğunu düşünür-
sek bunun nasıl büyük bir rakam ol-
duğunu anlarız. Dolayısıyla göç konu-
sunun Türkiye’nin hemen her şehrine, 
sokağına, mahallesine, Anadolu’nun 
birçok hanesine derin izler bırakan bir 
olgu olduğunu söylemek yanlış ol-
maz. Aşina olduğumuz, tanıdık bildik, 
bizden bir hikaye bu. Türkler bir anlaş-
ma çerçevesinde Almanya’ya davetle 
gittiler. Bu bir emek göçüdür. Bizim 
dışımızda aynı dönemlerde bu göçün 
parçası olan başka ülkeler de var. Türk 
işçiler, İtalya, Yunanistan, Portekiz, 
İspanya ve Yugoslavya’dan gelen işçi-
lerle aynı fabrikalarda çalışıp, aynı işçi 
yurtlarında kaldılar. Hepsine verilen 
ortak bir isim vardı. Onlara “gastar-
beiter” yani “misafir işçi” deniliyordu. 
Belli bir süre çalışıp ülkesine dönmesi 
beklenen kişiler oldukları için onlara 
misafir demeyi uygun buluyorlardı. 
Şimdi geriye dönüp baktığımızda bu 
sözcüğü en az sahiplenenlerin Türk iş-
çiler olduğunu görüyoruz. Türkiye’den 
Almanya’ya işçi olarak giden bir Türk 
kendini misafir işçi olarak tanımlamı-
yor. Nedenini tam bilmiyoruz ama 
dönemin gazete arşivlerine, edebiyat 
eserlerine baktığınızda da bu kavram 
çok sahiplenilmemiş. Belki misafir ve 
işçi kavramlarının yan yana getirmek 
bize pek uymamıştır. Zihnimizde 
eğreti durmuş olabilir. Misafirin bizim 
kültürümüzdeki yeri başkadır. 

 Göçmen kadınların 
hİkayelerİ pek bİlİnmez. 

Oysa baktığımızda 
57 yıllık göç serüvenİn 

tam ortasındadır 
kadınlar ve tek rollerİ 

beklemek değİldİr. 
Avrupa’nın hemen her 
yerİnde fabrİkalarda, 

atölyelerde, zor ve ağır 
İşlerde çalışıp ömür 

çürüten; aynı zamanda 
evİne annelİk yapıp orayı 

sıcak bİr yuva halİne 
getİrendİr.

GÖKHAN DUMAN:

   GUrBETTEKi KADIN 
iŞÇiLEriN HiKAYELEri

PEK BiLiNMEz
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Misafir çalıştırılmaz, en iyi şekilde 
ağırlanır. Misafir işçi yerine biz uzun 
yıllar “gurbetçi” sözcüğünü kullandık. 
Ne ifade ettiği bir seferde anlaşılan, 
içi dolu, sıcak bir sözcük.  Gurbet ve 
gurbetçi kavramı yurtdışına giden 
insanlarımızla özdeşleşti. Öyle ki bu-
gün bile bu sözcükler hala kullanım-
da ve hayatın içerisinde. Bir yanda 
da şöyle bir durum var; kimliklerinde 
doğum yeri olarak yabancı şehirlerin 
adları yazan yeni nesillere “gurbet-
çi” demek çok gerçekçi olmuyor. 
Yurtdışındaki Türkler için artık daha 
çok diaspora kavramı kullanılıyor. 
Sonuçta diaspora kavramını en basit 
anlamıyla; “kendi anavatanlarının dı-
şında yaşayıp, anavatanlarıyla bağla-
rını sürdürenler” şeklinde ele alırsak 
mesele kolayca anlaşılıyor.

Meşhur Almacı sözü, kır-
mızı Mercedes, çikolata ve 
ayrılık vakti… Gurbetçile-
rin bavullarında getirdik-
leri Anadolu sosyolojisinde 
ne gibi değişimlere neden 
oldu?

Kırmızı Mercedes, çikolata, radyo, 
bavul, fötr şapka gibi gurbetçiliğin 
sembolü sayılabilecek birçok obje 
var. Hem göçenler için hem de 
kalanlar için bir anlam ifade ediyor. 
Hepsinin toplumda bir karşılığı var. 
Biriktirdiği ilk parayla hemen bir oto-
mobil alan, çeşit çeşit hediyelerle 
memleketinin yolunu tutan göç-
men işçi çevresine ve ailesine bir şey 
anlatmak istiyor. Bakın ben boş yere 
gurbete gitmedim, karşılığını kat-
bekat alıyorum, artık zenginlerinki 
gibi bir yaşamım var demek istiyor. 
Aslında çok ağır şartlarda, maden-
lerde ve fabrikalarda çalıştıklarını ve 
yine kalabalık yurt odalarında zor bir 
hayat sürdüklerini biliyoruz. Yalnızca 
geçim derdi olan, lüksten uzak bir 
yaşantı süren Anadolu insanı, bir 
anda yan komşusunda kapısında 
son model otomobili, üzerlerindeki 
parlak kıyafetleri, evindeki renkli 
televizyonu ve belki hayatlarında ilk 
kez karşılaştıkları elektronik eşyaları 
görünce bu onlarda da bir uyanışa 
neden oluyor. Acaba biz de yapabilir 
miyiz, gurbet bize de şans getirir 
mi diye sormaya başlıyorlar. İlk gi-
denlerin memlekete dönüşleri öyle 
şaşalı oluyor ki, o dönem yurtdışına 

gitme konusu neredeyse her evde, 
kahvehanelerde, sokakta ve günlük 
yaşamda hemen her gün konuşulan 
ve kendi sosyolojisini de berabe-
rinde getiren bir sürece evriliyor. 
Çikolata deyip geçmemek lazım. O 
çikolata bir süre sonra size tren bileti 
olarak geri dönüyor ve bambaşka 
bir yaşantının kapılarını aralıyor.

Yalnızca 2 yıl için gidenler, 
nasılsa döneceğiz düşünce-
siyle evine uzun süre eşya 
almayanlar gittikleri ülke-
lere nasıl kök saldı? Dönme 
hayalinin ertelenmesinin 
arka planında neler vardı?

Bir göçmen kadın şöyle demiş-
ti: “Dönemeyeceğimi anlayınca 
memleketteki evim için aldığım 
tüm eşyaları paketlerinden çıkarıp 
kullanmaya başladım. Artık onlar da 
benim gibi yaşlanabilirlerdi.” Acaba 
dönemeyeceğini nasıl anlamıştı bu 
kadın? Evet ilk gidenlerin hemen 
hepsi kısa süreliğine gidip para bi-
riktirip dönmek maksadıyla gittiler. 
Çalışmak ve biriktirdikleri parayla 
birlikte memleketlerine geri dön-
mekten başka bir beklentileri yoktu 
aslında. Sayılı gün değil miydi? Ça-
buk geçerdi. Ancak o beklenen gün 
bir türlü gelmedi. Yeni dertler, yeni 
ihtiyaçlar, başka yetirmeler çıktı or-
taya. Daha fazla çalışıyor, tatil günle-
rinde bile izin kullanmıyorlardı. Aile 
birleşimlerinin başlamasıyla durum 
değişti. Kimlik kartında doğum yeri 
kısmında Berlin, Brüksel, Paris, Köln 
yazan çocuklar dünyaya gelmeye 
başladı. Gittikleri ülkenin dilini ana-
dili gibi konuşan, oranın okullarında 
eğitim alıp orada hayatını kazanan 
yeni nesillerle birlikte dönüş hayali 
rafa kaldırılmış oldu. İlk giden nesil 
çocuklarını ve torunlarını orada bıra-
kıp dönmeye razı olmadı. Yerleştiler 
ve kök salmaya başladılar. Belki on-
ları anlamak adına kendimize şunu 
sorabiliriz: Ben olsam onları bırakıp 
geri dönebilir miydim?

DiasporaTürk’ün oluşum 
süreci nasıldı? Hangi duy-
gu sizi yola çıkardı?

Yaklaşık 4 yıl önce başladık 
DiasporaTürk’e. Göç fotoğraflarını 
paylaşarak aslında yeterince ilgi gör-
memiş ve uzun yıllar boyunca ihmal 

edilmiş yurtdışında insanlarımızın hika-
yelerine dikkat çekmek istedik. Payla-
şımlar kısa zamanda ilgi gördü. Göç ko-
nusu hayatımızın çok içerisinde olan, 
yanı başımızda duran bir konu. Hemen 
herkesin ailesinde, komşularında ya da 
çevresinde yurtdışında yaşayan, gur-
beti, göçü, göçmenliği bilen birileri var. 
Böyle olunca sosyal medyanın etkisiyle 
insanlar yavaş yavaş bizi fark etmeye 
başladı. Galiba hem eski fotoğraflar 
cezbediyordu, hem de kendi ailelerinin 
ya da tanıdık kişilerin göç hikayeleriyle 
bir bağ kuruyorlardı. İlk başlarda sa-
hipsiz diyebileceğimiz, tozlu arşivlerde 
kalmış fotoğrafları, hikayeleri ortaya 
çıkarıp yayınlıyorduk. Ancak zamanla 
e-postalar ve mesajlar almaya başladık. 
İnsanlar kendilerine ait eski fotoğrafları 
ve hikayelerini göndermeye başladılar. 
Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, 
Fransa ve diğer ülkelerden fotoğraflar, 
anılar ve hikayeler geliyordu. Şimdi 
artık geniş bir arşive sahip olduk diye-
biliriz. DiasporaTürk gönüllük üzerine 
çalışan bir sosyal medya ailesi. Aile 
diyorum çünkü yurtiçi ve yurtdışından 
gönüllü olarak katkı sağlayan, anne ba-

balarının, dedelerinin, ninelerinin anıla-
rını, hikayelerini, fotoğraflarını paylaşan 
birçok insan var. Onlarla bir aile gibi ol-
duk. Yurtdışında yaşayan Türklerin göç 
hikayelerine dair paylaşımlar yapıyoruz. 
Yurtdışında altı milyondan fazla vatan-
daşı olan bir ülke için göçün toplumsal 
hafızası ve görsel tarih adına yeteri 
kadar çalışma yapılmadığını düşündük. 
DiasporaTürk’ün çıkış noktası bu. Böyle 
bir sayfa açarsak hem göç tarihini canlı 
tutmuş oluruz hem de buraya gelecek 
yeni bilgilerle bir arşiv çalışması yapmış 
oluruz dedik.

Sosyal medya hesabından 
başlayan çalışmalar kısa 
zamanda kitaba dönüştü. 
Türkiye’de gurbetin takipçisi 
bu kadar çok muydu? 

Her şeyden önce ortak bir duygu, 
ortak bir dil yakaladık diye düşünüyo-
rum. Bu ortak duyguyu hissedenler fo-
toğraflarını ve hikâyelerini göndererek 
paylaşmamızı istiyorlar. Biz de severek 
paylaşıyoruz. Fotoğraf yollayanlar 
genelde birinci veya ikinci neslin ço-
cukları ve torunları oluyor. Özellikle ilk 

nesillerin çok fazla zorluk çektiklerini, 
ailelerine bakabilmek için ağır şartlarda 
çalışıp, kalabalık yurt odalarında yaşa-
dıklarını biliyoruz. Şimdi belki onların 
çocukları bu fotoğrafların gün yüzüne 
çıkmasından mutlu oluyorlar. Bir ahde 
vefa gibi… “Bakın şu kırmızı Mercedesli 
adam benim babam, bizim için yıllarca 
çalıştı gurbette” diyor, gurur duyuyor-
lar. O fotoğrafların hepsinin yaşan-
mışlığı, duyguları, anısı ve değeri var. 
Ailelerin olduğu kadar bizim için de bir 
o kadar önemliler. Bunca birikmiş anı, 
fotoğraf ve hikaye varken kitaplaştır-
mamak olmazdı. Tarihe küçük de olsa 
bir not düşmüş olduk. unutulmaya yüz 
tutmuş tozlu raflardan, gözümüzün 
önünde duran kitap raflarına uzanan 
bir ahde vefa işi diyebiliriz.

Peki biz gurbet hikayelerini 
neden bu kadar seviyoruz?

Aslında ben buna insan hikayesi 
demeyi tercih ediyorum. Biz halisane 
bu topraklara ait insanların hikayelerini 
anlatıyoruz. İçerisinde birçok duyguyu 
birlikte barındırıyor. Kimi zaman bir-
birine özlem duyan bir karı kocanın 

DOSYA

Çalışmak ve 
biriktirdikleri parayla 

birlikte memleketlerine 
geri dönmekten başka 
bir beklentileri yoktu 

aslında. Sayılı gün değil 
miydi? Çabuk geçerdi. 

Ancak o beklenen gün 
bir türlü gelmedi. Yeni 

dertler, yeni ihtiyaçlar, 
başka yetirmeler 
çıktı ortaya. Daha 

fazla çalışıyor, tatil 
günlerinde bile izin 
kullanmıyorlardı.

YENİ DERTLER
YENİ İHTİYAÇLAR

 Yurtdışında yaşayan 
Türklerin göç 

hikayelerine dair 
paylaşımlar yapıyoruz. 

Yurtdışında altı 
milyondan fazla 
vatandaşı olan 

bir ülke için göçün 
toplumsal hafızası 

ve görsel tarih adına 
yeteri kadar çalışma 

yapılmadığını düşündük. 
DiasporaTürk’ün 
çıkış noktası bu.

GÖRSEL TARİHİ
ADINA BAŞLADIK
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hikayesi, kimi zaman madende 
ağır şartlarda çalışan bir babanın 
hikayesi, kimi zaman da babasın-
dan gelen hediyeyle havalara uçan 
bir çocuğun hikayesi karşılıyor 
sizi. Bize ait olan ve hamuru bizim 
topraklarımızdaki suyla yoğrulmuş 
hikayeleri hemen fark ediyoruz. İşte 
bu olsa olsa bizden çıkar diyoruz. 
Bu hikayelerin birçoğunun bizde bir 
karşılığı var. Ya kendimiz benzerini 
yaşamışızdır, ya akrabalarımız, kom-
şularımız arasında yaşayanlar vardır. 
Öyle olunca bir nevi kendimizi o 
hikayede görünmez bir yere ko-
numlanıyoruz ve orada yansımamızı 
görüyoruz.

Özellikle birbirinden ayrı kalıp, 
birbirine özlem duyan insanların hi-
kayeleri daha çok ilgi görüyor. Rad-
yo, bant ve mektup hikayeleri başı 
çekiyor. Düşünün ki, telefon yok, 
mektup yazıyorsunuz 2-3 haftada 
zar zor geliyor, aklınız hep evinizde. 
Çalıştıkları fabrikadan yorgun argın 
gelmiş bir grup işçi yurt odasında 
dinleniyor. O sırada ellerinin altında 
olan ve o zamana kadar Almanca, 
İtalyanca ya da başka dillerde şarkı-
lar çalan radyodan bir anda Türkçe 
bir ses duyuyorlar. Hiç bekleme-
dikleri bir anda “Burası Türkiye’nin 
Sesi Radyosu” diye sesleniyor radyo. 
Arkasından da bir Anadolu türküsü 
çalıyor. Belki Nida Tüfekçi’den ya da 
Yücel Paşmakçı’dan kim bilir. Olur da 
frekansı kaybederiz diye radyonun 
düğmelerini tutkalla yapıştırıyor-
lar. Radyoyu duvara sabitliyorlar ki 
kimse oynayıp da Türkiye frekansını 
bozmasın. O an yaşadıkları duyguyu 
bugün biz ne kadar anlayabiliriz? 
Yine bir diğeri bant hikayeleri. Bi-
liyorsunuz bir ara mektup yerine 
bant doldurup göndermek moda 
olmuştu. Seslerini kaydedip ailele-
rine gönderiyorlardı. Bunlarla ilgili 
iki anekdot o dönemi anlamamıza 
belki yardımcı olur.

“Sesini banta çekip teyple yolla-
mış. Aynı banta konuş, sen de gön-
der demiş. Kıyıp da sesinin üstüne 
konuşamadım. Ona yine eskisi gibi 
mektup yazdım.” “Almanya’dan bant 
gelmiş, bütün ev teybin başındayız. 
Eşim bantta iyisiniz inşallah diyor 
bütün ev ‘iyiyiz iyiyiz’ diyor, köye kar 
inmiştir diyor, herkes ‘indi indi’ diyor. 
En son anasını, babasını herkesi 
andı, kalanlara da hasretle selam 
ederim dedi. İşte o kalan bendim.”

Kadınlar hep geride ka-
lan gibi anlatılır… Fakat 
gurbette birçok kadın var 
olma mücadelesini verdi. 
Kadınların yaşadıklarını 
görülmez yapan nedir?

Haklısınız göçmen kadınların 
hikayeleri pek bilinmez. Gurbete 
giden kocasının arkasından el sal-
layan; kucağındaki çocuğuyla ne 
yapacağını bilmeyen bir kadın ta-
hayyülü vardır hep aklımızda. Film-
lerde, kitaplarda, gurbet şarkılarında 
ve türkülerinde durum çoğunlukla 
böyledir. Kadın hep ‘geride kalan’, 
yol gözleyen, sabır ve metanetle 
kocasını bekleyendir. Oysa baktığı-
mızda 57 yıllık göç serüvenin tam 
ortasındadır kadınlar ve tek rolleri 
beklemek değildir. Avrupa’nın he-
men her yerinde fabrikalarda, atöl-
yelerde, zor ve ağır işlerde çalışıp 
ömür çürüten; aynı zamanda evine 
annelik yapıp orayı sıcak bir yuva 
haline getirendir. Onlar da en az 
erkekler kadar bu göç serüveninin 
gerçek kahramanlarıdır. Peki onları 
görünmez yapan şey nedir? Aslına 
burada erkek ya da kadın olmanın 
daha öncesinde bir perde çıkıyor 
karşımıza. O da göçmen olmak. 
1970’lerde Avrupa’nın her yerinde 8 
milyondan fazla göçmen işçi vardı 
ve o dönem Avrupa için onlar her 
şeyden önce “işgücü” demekti. Oysa 
Max Frisch’in meşhur sözüyle anla-
tacak olursak: “Biz işçi istedik, onlar 
insan gönderdi.” diyor. Yani kadın ol-
manın, insan olmanın öncesince işçi 
olarak nitelendirildiğiniz bir dönem-
den bahsediyorum. Üzerinizdeki bu 
perdelemeyi atsanız bile karşınıza 
bir başkası çıkıyor. Erkek işçilere 4 
mark ödenen yerde kadın işçilere 2 
mark ödeniyordu. Avrupa’nın gene-
linde daha az ücretle ve daha kötü 
koşullarda çalışan milyonlarca kadın 
işçi vardı. Öyle olunca kadınların 
hikayeleri de toprağın derinliklerine 
gömülüyordu. Şimdi yeni yeni gün 
yüzüne çıkıyor. Biz de buna aracılık 
etmekten mutluyuz. 

Türklerin Almanya yolculuğunu 
en iyi anlatan film sizce hangisi?

Kesinlikle Türkan Şoray ve Kadir 
İnanır’ın başrolde oynadığı Dönüş 
filmidir. Hiç Almanya sahnesi olma-
dığı halde o süreci, gidenleri, kalan-
ları, arada kalmışlığı, dağılan aileleri, 
aşkı, hasreti, özlemi kısacası göçün 

neredeyse tüm köşe taşlarını an-
latmaya mahir olmuş bir filmdir. 
Yine bu film için bestelenen ve 
Seha Okuş’un o kadife gibi sesinde 
hayat bulan “Hasretinle Yandı Gön-
lüm” şarkısını da anmadan geçme-
yelim. 11. Peron kitabını hazırlar-
ken belki yüzlerce kez dinlediğimi 
de itiraf edeyim.

Kadınların ve çocukların 
gurbeti nerede başlıyor?

Aslında bu bölümü onların ağ-
zından dinlesek sanırım cevabını 
fazlasıyla öğrenmiş oluruz.

n Babam 33 yaşında madende 
göçük altında kalıp hayatını kay-
betti. Annem Almanya’dan kesin 
dönüş yaparken yanında 4 çocuğu 
ve babamın cenazesi vardı. Sobalı 
evimizde ne zaman yere kömür 
taneleri döksek, “babacığınız bu 
yolda göçüp gitti, alın onu yerden” 
derdi annem. (Esma)

n 1973 yılında annem üç ço-
cuğunu anneanneme bırakıp Al-
manya’ya babamın yanına gitmiş. 
Düzen kurunca onları da yanına 
alacakmış. Onlarsız yediği her 
lokma boğazına dizilirmiş. Annem 
çocukları olmasa da her sofraya üç 
yavrusu için kaşık koymaktan hiç 
vazgeçmemiş. (Beril Semih)

n Babam Zürih’ten bir bant 
göndermiş, oradaki günlerini 
anlatıyor. En son diyor ki “Hanım 
arka yüzünü yalnızken dinle.” Gece 
annemin sessizce ağladığını du-
yuyorum. Babam fonda bir şarkı 
söylüyor: Bilsen uzaklarda kimler 
ağlıyor, gelemem sevdiğim felek 
koymuyor. (Şilan Tirman)

n Bütün çocukluğum anneme 
sarılabileceğim, sesini duyabilece-
ğim yaz tatilini beklemekle geçer-
di. 11 ay boyunca onu beklerdim. 
Sonra bir yaz günü çıkagelirdi. 
Daha ben ona doyamadan da bir 
rüya gibi hayatımdan çıkıp giderdi. 
Benim çocukluğum annemi bek-
lerken yaşlandı. (Adem)

n Yolculuğumuz 2-3 gün 
sürerdi. Biz arkada rahat ederdik 
ama babamız şoför koltuğunda 
perişan olurdu. Haline üzülür dikiz 
aynasına bir salkım üzüm asardık. 
uykun gelirse kopar kopar ye der-
dik çocuk aklımızla. uyandığımızda 
üzüm bitmiş olurdu. Ama o yol 
bitmezdi. (Zeynep Karasu)

n Türkiye’ye giderken yanımıza 
bir sürü yiyecek alırdık. Ama an-
nenim özenle hazırladığı çikolata 
paketine hiç dokunmazdık. Kapı-
kule’de nöbet tutan askere verirdi 
onu. Asker nöbette olduğundan 
gözüyle işaret ederdi, ayak ucuna 
bırakır yolumuza öyle devam eder-
dik. (Oğuz Tuncay)

n Babam izne gelememiş o 
sene, annem de ona bir kazak 
örüp göndermiş. Babam kazağı 
aldığında içine saç tellerinin işlen-
diğini fark etmiş. O sene annemin 
saçı çok dökülürmüş, düştükçe 
kendiliğinden içine işlenmiş. Ba-
bam da hepsini toplayıp saklamış. 
(Nebahat Ülger)

n Babam radyo yayını teybe 
kaydetmeyi öğretmişti. Her gün 
o mesaideyken Türkçe haberleri, 
şarkıları, türküleri teybe çekerdim. 
Babam işten gece 1 gibi gelir, sa-
londa sessizce kaseti dinler, öyle 
yatardı. (Eflatun Demirci)

n Babam Almanya’ya giderken 
bavulunun içine girer ‘Ne olur beni 
de götür, sana orada menemen 
yaparım’ derdim. Şimdi ben de 
baba oldum ve babamın buna 
nasıl dayandığını anlamaya çalışı-
yorum. (Bülent Çoruk)

DOSYA

 Düşünün ki, telefon yok, 
mektup yazıyorsunuz 2-3 
haftada zar zor geliyor, 

aklınız hep evinizde. 
Çalıştıkları fabrikadan 
yorgun argın gelmiş bir 
grup işçi yurt odasında 
dinleniyor.  o zamana 

kadar Almanca, İtalyanca 
ya da başka dillerde 

şarkılar çalan radyodan 
bir anda Türkçe bir ses 

duyuyorlar. 
Hiç beklemedikleri bir anda 

“Burası Türkiye’nin 
Sesi Radyosu”

 diye sesleniyor

RADYODAN TÜRKÇE 
BİR SES DUYULUYOR...

 Erkek işçilere 
4 mark ödenen yerde 

kadın işçilere 
2 mark ödeniyordu. 

Avrupa’nın genelinde 
daha az ücretle ve 

daha kötü koşullarda 
çalışan milyonlarca 
kadın işçi vardı. Öyle 

olunca kadınların 
hikayeleri de toprağın 

derinliklerine 
gömülüyordu.

AZ ÜCRET
KÖTÜ KOŞULLAR
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Göç insanlık var olduğun-
dan beri süregelen  bir 
olgudur. İnsanlar yaşam-
larını daha kaliteli süre-
bilmek ya da sadece var 

olabilmek için oradan oraya savrulup 
durmaya devam etmektedir. Bunun 
sonucunda ise modern dünyadaki 
gelişmiş ülkerlerde çeşitli diasporalar 
oluşmuştur. Diasporalar bulundukları 
ülkenin her yönüyle karşılıklı etkileşim 
halinde olurlar. Hemen hemen her 
ülkenin her milletin bir diasporası var-
dır ama bunların içinde akla ilk gelen 

Yahudi, Ermeni diasporalarıdır. Zira en 
çok onların sesi çıkar dünyada, onlar 
hakkında filmler çekilir kitaplar yazılır 
seminerler düzenlenir ve hep onların 
sorunları! ve geçmişi hakkında bilgi 
sahibi olunur. Peki ya diğer diasporalar 
diğer göç etmiş ve bir Yahudi ya da 
ermeni diasporası kadar sesleri duyul-
mayan Türkler…
Dünyanın her yerinde bir Türke rastla-
mak mümkündür ama Almanya’da ya-
şayan Türklerin durumu diğer ülkelere 
göre farklıdır. Almanya’ya 1970’li yılarda 
çalışmak için büyük miktarda göç eden 
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Türkler, 2 milyonu aşan nüfusuyla bir 
devlet büyüklüğüne ulaşmıştır. Mevcut 
nüfusuyla Almanya’da Almanlardan 
sonra ikinci büyük nüfuza sahip olan 
Türkler Müslüman olması hasebiyle 
diğer göç eden milletlerden de ayrı 
bir duruma vakıf bulunmaktadır. Bu da 
onları daha dikkat çeken bir duruma 
itmiştir.  Şöyle ki kurban bayramlarında 
küvette kurban kesenden tutunda 
Cuma günü namaz kılmak için sokak-
lara taşan cemaatler yerli halkın ve 
devletin dikkatini çekmiştir. 
Son yılarda büyük oranda artan 
islamafobya da bunun ekmeğine yağ 
sürmüştür. Bundan sadece 50 sene 
önce 2. Dünya Savaşı’ını başlatan ve 
dünyanın bana göre en ırkçı mille-
ti olan Almanların, kendi dışındaki 
milletlere bakışı malumdur. Hal böyle 
olunca ülkedeki Müslüman bir millete 
bir kurban kesecek yer ayarlanması ve 
cami yapımına zemin elde edilmesi 
uzun yılları bulmuştur. 
Her ülkenin kendi içinde yabancıların 
oturduğu gettoya dönüşen mahalle-
leri vardır. Gettolar daha çok güvenlik 
ve diğer sosyal şartların maksimum 
düzeyde sağlandığı mahallerdir. 
Türkiye’de buna pek rastlamayız 
çünkü bizim halkımız dışarıdan gelen 
insanlara misafir gözüyle bakar ve 
onların ihtiyaçları için elinden geleni 
yapmaya çalışır. Yabancılar bizimle iç 
içe oturur büyük çoğunlukla. Her ne 
kadar Suriyelileri dışlayan bir takım 
kötü seslerin çıkmasına zemin hazır-
layan kişiler olsa da halkımızın büyük 
çoğunluğu mazlumu sever ve kollar. 
Ama Almanya’da Türklere son yıllarda 
artarak devam eden saldırılar dikkat 
çekmektedir. Özellikle Türklerin yoğun 
yaşadığı bölgelere değil de tek tük 
yaşadığı yerlerde saldırılar daha çok 
olmuştur. 
Geçtiğimiz Ağustos 2018’de Alman-
ya’ya gittiğimde konuştuğum birçok 
Türkiye’den göç etmiş insanların 
çocuklarının kendine daha çok güven 
duyduğunu gözlemlemek bana umut 
verdi. Zira bu insanlar anne babaları 
gibi sonradan Almanya’ya göç etme-
miş bizzat Almanya’da doğmuş ve ora-
nın şartları ile büyümüştü. Artık hangi 

BERLİN’DEKİ 
TÜRKİYE

YAZAR YAZAR



argümanlara sahip olması gerektiğini 
biliyordu. O hep bilinen ve üzüntü 
duyulan ne Türkiyeli ne Alman olmuş, 
kişiler arada kalmış kişilikler yoktu 
benim gördüğüm. Sohbet ettiğim bir-
çok genç hem dinini rahat bir şekilde 
yaşıyor hem okuluna gidiyor hem de 
ticaretini ve geçimini sağlayacak şekil-
de hayatını idame ettiriyor. Tabi Alman 
Hükümeti de boş durmuyor. 
Alman eğitim sisteminde ta ortao-
kulda, öğrencinin üniversite okuyup 
okumayacağı kesinleştirilip ona göre 
yönlendirme ve yaptırım uygulanır. 
Yani öğrenciye denir ki “sen üniversi-
te okuyabilirsin öteki ise okuyamaz”. 
Sonuçta üniversite okumamasına karar 
verilen kişiler ise en çok Türkiyeli olu-
yor. Türk Diasporasının kendisini gelişti-
rip önemli yerlere gelmesini istemeyen 
Alman Hükümeti bu çareyi bularak 
birçok gencin üniversite okumasına 
engel oluyor. Çünkü amacı bu göç 
eden kişileri sadece hizmet sektöründe 

kullanmak. Tıpkı onların anne ve ba-
balarını ağır şartlarda fabrikalarda, has-
tanelerde, okullarda, bilumum resmi 
veya özel sektörde köle gibi çalışma-
larını bekledikleri gibi. Yakın zamanda 
ünlü futbolcu Mesut Özil kendisinin bir 
Türkiyeli futbolcu olmasını açıklaması 
Almanya’nın tepkisine yol açmıştı. Yani 
onlara göre iyi olanlar kendilerine kötü 
olanlar Türkiye’ye aitti. Nasıl olurda Al-
manya’da doğup büyüyen bir kişi Türk 
olduğunu söyler! Ama işte yeni nesil 
daha uyanık ve bilinçli. 
Çareyi kalabalıklar halinde aynı ma-
hallede yaşamakta bulan ikinci nesil, 
kendini ırkçı saldırılara karşı savunmayı 
bu şekilde öğrenmiş. Adeta bir Türk 
Şehrine dönüşen Berlin’de konuştu-
ğum gençler “Biz burada kalabalığız 
bize bir şey yapsalar hepimiz toplanır 
kendimizi savunuruz” diyorlar. Sürekli 
bir savunma psikolojisi ile yetişen bu 
gençler çeşitli kültür merkezleri de 
kurmuşlar. Binaların zemin katlarında 

YAZAR YAZAR

camiiler yapmışlar. Bunlar, onların hem 
yaşamda sosyal şartların en önemlisi 
olan güven duygusunu ve huzuru sağ-
lamasındaa etkin bir rol oynuyor tabi 
olarak. Hatta bu düşünce mimariye 
bile yansımış. Berlin’in Türk  mahallesi 
olan Kreuzberg’de en işlek caddede 
bir binanın dış cephesinde, Türkçede 
bulunan –mış ekinin tüm türevleri 
yazılarak biraz mizah biraz aidiyet 
oluşturan çok güzel bir bina yapılmış. 
Almanya’ya ilk göç eden kişilerin Türk-
çesi ile – “mışmış da mışmış” diyerek 
dalga geçilmesi zoruna gidilmiş olmalı 
ki bu bina yapılmış. 
Kendi yemek kültürünü de hemen he-
men her caddede buluna dönercileri 
bir dünya markasına dönüştürmeyi de 
ihmal etmemişler. Hatta Almanya Baş-
bakanı Merkel bile en sevdiği yemeğin 
döner olduğunu söyledi ve bazen 
Türklerden oy almak isteyen politikacı-
ların ellerinde dönerle dolaştıkları bile 
vakidir .  

uğruna filmler yapılan Türkiye’den 
Almanya ’giden Türk Diasporası, hem 
Avrupa’da Türkiye’nin sesi olmuş hem 
de Müslümanların sığınacakları bir 
yer olmuştur. Çünkü diğer Müslüman 
göçmenlere karşı da kendini sorumlu 
hisseden sadece gene bizim insanımız 
olmuştur.   Şunu da belirmem gerekir 
ki yakın zamanda bir duvarla ayrılarak 
doğu ve batı diye isimlendirilen hatta 
başken olan ve bugün adı sadece 

Berlin olan şehir, bisiklet yolları ile 
geniş caddeleri, yemyeşil doğası içinde 
büyük bir kenttir. Berlin Almanya’nın 
en modern ve teknolojik olarak en 
büyük kenti sayılsa da orada bulunan 
Türklerin izleri azımsanmayacak 
kadar görünür bir şekildedir. Türkçe 
tabelalar, her an Türkçe konuşan bir 
insana rastlamanız, sokakta elinde 
iştahla mantı yiyen bir Alman size hep 
Türkiye’yi anımsatacaktır.    

27Ekim 2018 / Turuncu Dergİ 26 Turuncu Dergİ / Ekim 2018



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Myanmar’da yürüttüğü insani yardımlar 
nedeniyle İngiltere’de bir ödül aldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, “Savaşı sona erdirecek bir ortak 

irade çıkmıyor. Dünyanın üstlenmesi gereken sorumluluk birkaç ülkenin omuzlarına bırakıldı. 
Bunlardan biri de Türkiye’dir. 3.5 milyon mülteciyi ülkemizde misafir ediyoruz” dedi
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emine Erdoğan… Güçlü 
kişiliği, zarafeti ve dinleyeni 
kendisine hayran bırakan 
konuşmalarıyla Türkiye’nin 
Firts Lady’si değil Hanı-

mefendisi oldu. Hanımefendiliği halk 
arasında kendine karşılık buldu çünkü 
halk onu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
günlerinden bu yana hayır projeleri, 
sosyal yardımlaşma faaliyetleri ve 
toplumsal gelişim, kalkınma konuların-
daki çalışmalarıyla tanıdı. Durmadan, 
yorulmadan çalışan ve ülkemizdeki 
kadınlar, kız çocukları ile ilgili faaliyetle-
ri özel olarak takip eden Hanımefendi, 
dünyada yaşanan sorunlara da hiçbir 
gün kayıtsız kalmadı. Gönüllerin anne-
si, ülkemizin ‘hanımefendisi’ oldu. 
Londra’da düzenlenen Küresel Donör-
ler Forumu’nda, “İnsani Hizmet Takdir 
Ödülü” verilen Emine Erdoğan, törende 
yaptığı konuşmada, “Bana hayatım 
boyunca onur verecek olan bu anlamlı 
ödülün gerçek sahibi; din, dil, ırk ayrımı 
yapmaksızın, nerede bir çığlık varsa 
yüzünü oraya çeviren ülkemdir, devle-
timdir, milletimdir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’a, Dünya 
Müslüman Hayırseverler Kongresi’nin 
(World Congress of Muslim 
Philanthropists) Londra’da düzenlediği 
Küresel Donörler Forumu’nda 

“İnsani Hizmet Takdir Ödülü” verildi. 
“Hayırseverlik Mirası Ödülleri” 
kapsamında verilen ödülü, Londra 
Belediyesi’nin ev sahipliğinde Mansion 
House’da düzenlenen törenle alan 
Emine Erdoğan, bir konuşma yaptı.

“TÜRKİYE, PEK ÇOK 
COĞRAFYAYA YARDIM ELİ 
UZATIYOR”

Konuşmasında “Soykırımlar, teca-
vüzler, ayrımcılıklar cüretkârca işlenir-
ken, onurlu duruşların sesi ne yazık ki 
yeterince güçlü çıkmıyor” ifadelerini 
kullanan Emine Erdoğan, Türk milleti-
nin güçlü vakıf geleneği bulunan hayır-
sever bir toplum olduğunu belirterek, 
Türkiye’nin sadece mültecilere yardım 
etmekle kalmadığını, Afrika ülkelerin-
den Gazze’ye kadar pek çok coğrafyaya 
yardım eli uzattığını kaydetti.

Türkiye’nin millî gelire oranla dün-
yada en çok insani yardım yapan ülke 
olduğunu hatırlatan Emine Erdoğan, 
“Bu akşam burada şahsıma tevdi edilen 
insanlığa hizmetin takdir edilmesi 
ödülünü, insanlığın vicdanı olan işte 
bu aziz millet adına alıyorum. Bana ha-
yatım boyunca onur verecek olan bu 
anlamlı ödülün gerçek sahibi; din, dil, 
ırk ayrımı yapmaksızın, nerede bir çığlık 
varsa yüzünü oraya çeviren ülkem-
dir, devletimdir, milletimdir” şeklinde 
konuştu.

HABER HABER



insanlığın meseleleri ile ilgilenmek 
kadar çevre sorunlarını ve hayvan 
haklarını da gözetmektir. Hulasa, eşref-i 
mahlûkata yakışanı yapmak, yani insan 
kalabilmektir.”

Sözlerinin devamında yıl dönümü 
vesilesiyle, 11 Eylül 2001’de ABD’de 
yaşanan terör saldırılarına da atıfta 
bulunan Emine Erdoğan, “11 Eylül, ne 
yazık ki medeniyetler çatışması tezinin 
zeminini oluşturmuştur. 2001 yılından 
bu yana, özellikle Orta Doğu; acının, 
gözyaşının vatanı hâline geldi. Afga-
nistan, Irak, Suriye, kadim dünyanın 
medeniyet merkezleri olmaktan çıkıp; 
masum çocukların, silahların gölge-
sinde yaşam mücadelesi verdiği bir 
coğrafya olmuştur” değerlendirmele-
rini yaptı.
“MYANMAR’DA YAŞANAN 
İNSANLIK TRAJEDİSİ 
21. YÜZYILIN EN BÜYÜK 
AYIPLARINDAN”

Emine Erdoğan, kendisinin de 
ziyaret ederek yerinde gözlemlerde 
bulunduğu Myanmar’daki duruma 
da değinerek, “Myanmar’da yaşanan 
insanlık trajedisi ise 21. yüzyılın en 
büyük ayıplarındandır. Orada şahit 
olduklarımı sanırım hayatım boyunca 
unutamayacağım. Büyük acılara maruz 
kalan kadınların anlattığı hikâyeler vic-
danımda hâlâ büyük bir yaradır” dedi.

Konuşmasında Filistin, Yemen ve 
çeşitli Afrika ülkelerindeki duruma da 
dikkat çeken Emine Erdoğan, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Sekizinci yılına giren 
Suriye iç savaşında binlerce insan ha-
yatını kaybetti. Milyonlarcası yerinden 
yurdundan edildi. Maalesef savaşı 
sona erdirecek bir ortak irade çıkmıyor. 
Bütün dünyanın üstlenmesi gereken 
sorumluluk, birkaç ülkenin omuzlarına 
bırakıldı. Türkiye de bunlardan biridir. 
3,5 milyon mülteciyi topraklarımızda 
misafir ediyoruz. Ülkeleri mamur hâle 
gelinceye kadar hepsi gönül soframı-
zın paydaşlarıdır.”

Aynı törende “yaratıcı iş birliği” ala-
nında ödül alan Türk Hava Yolları ile in-
sani yardım alanında ödül alan Kızılay’ı 
tebrik eden Emine Erdoğan, etkinliğe 
ev sahipliği yapan Londra Belediyesi 
ile Dünya Müslüman Hayırseverler 
Kongresi yönetimine de teşekkür etti.

“FARKLI OLANI ZENGİNLİK 
KABUL EDEN BÜYÜK BİR 
MEDENİYETİN MENSUPLARIYIZ”

“Farklı olanı ötekileştiren değil, 
zenginlik kabul eden büyük bir me-
deniyetin mensuplarıyız” diyen Emine 
Erdoğan, şunları kaydetti: “Sevinçleri-
miz kadar acılarımız da ortak. Birimizin 
canı yandığında, diğerimiz de bunu 
hissediyor. Bir vücudun azaları gibiyiz. 
Dünyanın bir köşesinde acı varsa, bu 
yüreğimize dokunuyor, içimizi sızlatı-
yor.”  

Konuşmasının devamında, salonda 
bulunan hayırseverlere seslenen Emine 
Erdoğan, “Sizler, kapitalizmin insan 
ruhunu duyarsızlaştırdığı bir dünyada, 
merhametin, vicdanın sesi olmaya çalı-
şıyorsunuz. İnsanlığın yüklerini omuz-
lama derdinde olan asil ruhlarınız, 
biliyorum ki hayırseverlik duygularıyla 
mayalandı. Dünyanın son yıllarda bu 
çabaya gerçekten çok ihtiyacı var” dedi.

“HAYIRSEVERLİK SADECE 
MERHAMET ETMEK,   
MADDİ YARDIMDA  
BULUNMAK DEĞİLDİR”

Dünya Müslüman Hayırseverler 
Kongresi’nin iki yılda bir toplanarak 
Afrika’nın kadınlarına, Orta Doğu’nun 
çocuklarına ve tüm mazlumlara umut 
olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan 
konuşmasının devamında şunları 
kaydetti: “Herkesin sessizliğe gömüldü-
ğü bir dünyada, suskun yürekleri, paslı 
vicdanları sarsıyorsunuz. Bu çabanın 
tanklardan ve füzelerden daha etkili 
olduğunu düşünüyorum. Hayırseverlik 
sadece merhamet etmek, maddi yar-
dımda bulunmak demek değildir. Hak 
ve adalet düzeninin tesisi için çalışmak, 
merhamet politikaları üretmek için 
çabalamaktır. Toplumsal adalete, fırsat 
eşitliğine alan açmaktır. Çocukların ya-
şam hakkını korumaktır. Onlara eğitim 
imkânları hazırlamaktır. Hayırseverlik, 
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Emine Erdoğan: 
“Herkesin sessizliğe 
gömüldüğü bir dünyada, 
suskun yürekleri, paslı 
vicdanları sarsıyorsunuz. 
Hayırseverlik sadece 
merhamet etmek, maddi 
yardımda bulunmak 
demek değildir. Hak ve 
adalet düzeninin tesisi 
için çalışmak, merhamet 
politikaları üretmek için 
çabalamaktır.
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RUKİYE 
KARAKÖSE

“Uzman Klinik 
Psikolog - 

Öğretim görevlisi”

YAZAR

Ah, kimselerin 
vakti yok, 
Durup 
ince şeyleri 
anlamaya…
Gülten Akın 

“Her şey akar” diyor Heraklitos. 
Zaman ve insan durmaksızın 
bir değişim ve dönüşüm içinde. 
Böyle olması şaşırtıcı değil… 
Yaratıcı da kendisi için “O her 
an yeni bir şe’ndedir (iştedir)” 
buyuruyor kelâm-ı kadîminde. 
Değişim, devinim ve yenilen-
me, varoluşun özünde mevcut.
Son yüzyılları düşündüğümüz-
de özellikle sanayi devrimi son-
rası kültürel, teknolojik ve sosyal 
anlamda insanlık tarihi boyunca 
kat edilen mesafeden çok daha 
hızlı ve büyük boyutlu değişim-
lere şahitlik ediyoruz. Eski bir 
Çin adetine göre birine beddua 
etmek istenirse ‘ilginç zaman-
larda yaşayasın’ denilirmiş. 
Hakikaten “ilginç” zamanlardan 
geçiyoruz, buna şüphe yok. 

Sanayi devrimi ve aydınlan-
ma çağının “ürünü” olarak şehir 
insanı, bir adım sonrasında da 
metropol insanı, modern çağın 
huzursuz lanetlisidir. Daha fazla 
üretim ve tüketim, teknolojik 
gelişmeler ve refah, insanı daha 
mutlu etmeyi vaad etti. Daha 
çok haz, daha çok şeye sahip 
olmak, daha sınırsız bir iştah 
ve bunun tatmini ile sahte bir 
“yeryüzü cenneti” vaad eden bu 
söylem, maalesef vaad ettiğini 
veremedi. Üstelik onca kişisel 
gelişimciye, yaşam koçuna 
rağmen… Daha fazla haz ve 
daha fazla hız, mutluluk ve 
huzur getirmedi, aksine depres-
yon, intihar ve bağılılıklar arttı. 
Çağımıza “endişe çağı” diyenler 

haksız değiller… Meksika’da 
İnka tapınaklarına çıkmak 
isteyen Avrupalı bir grup arke-
olog, birkaç yerli rehberle yola 
düşerler. Dağın tepesindeki 
tapınaklara giden uzun yolu, 
kısa bir sürede yarılarlar.  Aynı 
hızda biraz daha ilerledikten 
sonra, yerliler kendi aralarında 
konuşup birden yere oturur ve 
o şekilde beklemeye başlarlar. 
Tabii Avrupalı arkeologlar buna 
bir anlam veremezler.

Saatler sonra, yerliler kendi 
aralarında konuşup tekrar yola 
çıkar. Sonunda tepenin üstün-
deki görkemli İnka tapınakları-
na gelirler.

Arkeologlardan biri, yaşlı 
rehbere sorar, “Hiç anlayama-
dım, niye yolun ortasına oturup 
saatlerce boş yere bekledik?” 
Yaşlı rehberin cevabı o kadar 
güzeldir ki;

“Çok kısa sürede çok hızlı 
yol aldık, ruhlarımız geride 
kaldı. Oturup ruhlarımızın bize 
yetişmesini bekledik…”

Bizim halimiz de buna ben-
zemiyor mu? İşlerimizi çabuk-
laştıran makinelere sahibiz ve 
mesafeleri kısaltan uçaklara… 
Ama yine de işlerimiz bitmiyor, 
dinlenemiyor, huzur bulamıyo-
ruz. Metropolün insanı her an 
“birşeylere yetişmeye çalışırken” 
hayatı kaçırıyor, tükeniyor… 
Öyle ki bu durumu tanımlayan 
bir sendrom bile var artık. Son 
yıllarda karşımıza sıkça çıkıyor: 
“Tükenmişlik (burn out)  Send-
romu”.    “Bütünüyle yanmış” 
anlamına gelen ‘burn out’ 
ifadesi, vücudun fiziksel ve ruh-
sal olarak çökmesi demek. Bu 
sendrom sürekli stres altındaki 
kişilerde görülüyor. 

YAZAR
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Bunlar işlerine gereğinden fazla 
bağlıdır ve en mükemmel şekilde 
yapma kaygısı ile kendilerini aşırı 
derecede zorlayıp baskı altına sokarlar. 
Bundan dolayı da kendi ihtiyaçları-
nı bile gözden kaçırabilirler. Kişinin 
kendisine büyük hedefler koyup daha 
sonra istediklerini elde edemeyip hayal 
kırıklığına uğrayarak, yorulduğunu 
ve enerjisinin tükendiğini hissetmesi 
olarak da açıklanıyor.

Yorgunluk ve ilgisizlikle başlayan 
‘burn out’ uzun süre kendini sakla-
yabiliyor. Bu hastalığa yakalananlar 
kendilerini “çok çalışıyor, ama bunun 
sonucunda hiçbir şey elde edemiyor” 
gibi algılıyorlar. Ayrıca meydana gelen 
bu belirtiler kişi tarafından önemsen-
mezse hastalık mide, kalp ve sırt ağrısı 
başta olmak üzere birçok probleme de 
neden olabiliyor. 

Görüyoruz ki bu delice hız, sürekli 
bir yerlere yetişmeye çalışmak ve 
sürekli bir takım işleri yetiştirmeye 
çalışmak insana iyi gelmiyor. İnsanın 
iç âleminin ritmini bozuyor. Durup 
ruhumuzla bedenimizin buluşmasına 

fırsat vermeli insanoğlu, yoksa bu “baş 
dönmesi”nden kurtulamayacağız.

Hz. Mevlânâ, eserlerinde kainatı, ha-
yatı nasıl algılayıp nasıl yorumlamamız 
gerektiğine ilişkin muhteşem ipuçları 
verir. Bu yanıyla bir hayat rehberi olarak 
okunsa yeridir. Günümüzde her ucuz 
gazetenin bir köşesinde en az birer 
“yaşam koçu, ilişki koçu, her birşey 
uzmanı”nın ahkam kesip bize bakış 
açıları pazarladığını ve bu satışın “alıcı” 
da bulduğunu düşününce bir “hayat 
rehberliği”ne ne kadar ihtiyacımız 
olduğu da aşikardır. İhtiyacın cevabını 
doğru yerde aramayınca, kaht-ı rical 
kontenjanından popüler olmuş bu 
zevata hayli iş düşüyor.

Gelin beraber bakalım, Hazret-i Pîr 
ne diyor bize: “İnsan, her zaman yoksul-
luk duygusu içinde yaşamalıdır; güzel, 
göste¬rişli, pahalı elbiseler giymeme-
lidir. Çünkü yoksulluğa sabretmekten 
kurtulunca benliğe kapılır, başköşeye 
geçmek ister.

İnsanın eli, tırnağı olmamalı, güçsüz 
olmalıdır. Yumruğu kuvvetli, tırnağı sivri 
olursa, ne din düşünür, ne de doğruluk.

İnsanın belalar içinde olması daha 
iyidir! Çünkü insanda bulunan nefs-i 
emmare, Allah’ın verdiği nimetlere 
karşı nankördür; insanın yolunu şaşırtır, 
sapıklığa düşürür!”[1]

Söylenenleri zahiri anlamıyla almak 
yerine kendimize sormalıyız: “Bu 
sözlerin özünde ne var? Ne anlatmaya 
çalışmış bize?”

 “İnsanı denemek için eline güç ve-
rin” derler. Gücü ve iktidarı elinde tutan 
kişinin hakkaniyete uyması gerçekten 
zordur. İnsan, doğası gereği bencildir ve 
kendi çıkarlarını gözetir. Böyle olunca 
da hata yapma ihtimali artar. Elindeki 
imkanı kendi menfaatine kullanabilir, 
gücü ve iktidarı sayesinde haksızken 
bile kendini aklayıp üste çıkabilir. 

Hz. Mevlana daha mütevazı şartlara 
sahip olmanın bu manada daha az risk 
taşıdığını ifade eder.  Erkeğin kadını, 
ebeveynin çocukları, patronun işçiyi, 
devletin vatandaşını, sermayedarın 
emekçiyi ezmesi de hep bu hazme-
dilemeyen gücün ve iktidarın kötüye 
kullanımı sonucunda ortaya çıkar. 
Demek ki güç, hakikaten büyük bir imti-

han, elimize şimdikinden daha fazlası 
verildiğinde onu yerli yerince, kendi-
mize yontmadan kullanıp o sınavdan 
başarıyla çıkabilir miyiz, bilemeyiz… 
Çok dikkat etmek, kendimizi sık sık mu-
hasebe etmek ve yüksek bir farkındalık 
gerekir bunun için. 

Metropol insanı belki de “yöneteme-
yeceği kadar fazla” imkana, hıza, güce 
ve iktidara kavuşmanın ağırlığını taşı-
makta zorlanıyor. Yeryüzünü cennete 
çeviremeyen, “imkan, haz ve hız” sunan 
ama ruhumuzla bağlantımızı koparan 
bir girdabın içindeyiz. Endişeyi bertaraf 
edip huzura kavuşmak istiyorsak onu 
“bu hayat tarzı ve algısı” içinde yapama-
yacağımız çok aşikar. Yeniden düşünüp 
yeniden tefekkür etmedikçe, yavaşlayıp 
geride kalan ruhlarımızla buluşmadıkça, 
kalbimizde sükunete, merhamete, te-
fekküre yer açmadıkça galiba bize kolay 
kolay huzur yok. Yine de bir yerden 
başlamak gerek. Ümidi diri tutmak ge-
rek. Şair der ki “Senden umut kesmem, 
kalbinde merhamet adında bir çınar 
vardır…”. O çınarı yeşertip gölgesinde 
dinlenebilmek dileğiyle…

Gelin beraber bakalım, 
Hazret-i Pîr ne diyor 
bize: “İnsan, her zaman 
yoksulluk duygusu 
içinde yaşamalıdır; 
güzel, gösterişli, pahalı 
elbiseler giymemelidir. 
Çünkü yoksulluğa 
sabretmekten 
kurtulunca benliğe 
kapılır, başköşeye 
geçmek ister.

Yeniden düşünüp 
yeniden tefekkür 

etmedikçe, yavaşlayıp 
geride kalan ruhlarımızla 

buluşmadıkça, 
kalbimizde sükunete, 

merhamete, tefekküre 
yer açmadıkça galiba 
bize kolay kolay huzur 

yok. Yine de bir yerden 
başlamak gerek. Ümidi 

diri tutmak gerek. 



NURAN 
SÖZEN

Size hasret kaldım çocuklar,
Ne zamandır 

görüşemiyoruz.
Bir büyüğünüz olarak 

hastalıklarla da mücadele 
ediyorum.

Sizi çok özledim.
Bugün mevzumuz köşemizde,
FuRKAN’ımızda çok çarpıcı bir 

ifade vardır. Kitabımızda çok sık 
geçen bir ifadeyle;

“ELA” Hani biz kız çocuğumuza 
isim olarak takarız ,  gözün tam rengi 
ifade edilmeden ela gözlü deriz.

Bizim lügatımızda ELA’nın 
manası bu,

-Oysa Kur’an da(bunu yeni 
öğrendim) bu ifadenin manası net 
olarak-Şışşt dikkat ET!-miş,

Yani Sevgili Çocuklar Dostlar; 
Başına bir sıkıntı bir istenmeyen şey 
gelmişse bunda senin yanlış adımın 
vardır:

-Şıştt dikkat ET!
-Bugün gittikçe yozlaşan 

değerlerimizden-birisi-gittikçe 
yozlaşan değerimizin ne hale 
geldiğidir. Onları sıralayacağım ama 
şimdi örtülü genç kızlarımızın, genç 
kadınlarımızın sanki çıplak gezse ne 
olur dedirtecek kadar örtünmede 
sakata girmeleri,

İmani ifadede –Giyinik- ÇIPLAK- 
olarak geçiyor. Vücut hatlarını 

tamamen belli eden bir giyim tarzı 
başta kocaman bir örtü olmasına 
rağmen gayet tabii görünmeye 
başladı bize.

Parmaklar arasında tüte duran 
bir sigara, bütün iştihasiyle örtülü 
kızımın dudağındadır. Giydiği hatta 
yırtıkları bile olan pantolon size ölçü 
verebilir.

Görgü kaideleri sıfırlanmış 
durumdadır.

…..OYSA pırıl pırıl bir imanda, 
ruhuna inmiş bir imani bilgide 
bunlar sıfırları alma sebebidir.-

Ne olur çocuklar… Son 
zamanlarda hastalık sebeplerimden 
birisi bu hakikatleri olanca 
azametiyle görmemdir.

Ne olur Canım Evlatlar Dostlar;
Bir gün-EYVAH, KEŞKE- demeden
Hizaya gelelim ve öyle bir 

dostluk sergileyelim ki olumsuz 
mimiklerle dedikoduya açık, henüz 
dile getirilmemiş tenkidimizi, 
dostumuzun yüzüne güzel ifadelerle 
yüzüne vuralım. Hatırlatalım, 
doğruyu, HAKKI, GÜZELİ,

Yani; Emri BİL maruf, Nehy’i 
anil münker’i (Doğruyu iyiyi 
söyleyeceğiz)

Hayatımıza geçirelim.
Doğruyu Hakkı söyliyecez, 

Kötüden men edicez. İNŞALLAH.  
Anneniz
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İ slam ve şehirler” hakkında, 
“tüketimle beraber şehirlerden 
çekilen ruh”tan bahseden bir 
yazı ısmarladı tâlib.

Tasnifler öldürücüdür dedi kâtib.
İslam ve kent, tüketim ve çekilen 
ruh. Her tasnif bütüne ihanet gibi 
göründü.

Müslüman olmayan ama kent 
olan şehirler belirdi gözünde 
kâtibin.

Klişelere mahpus, ideolojilere 
kurban, patır patır yükselen, 
gökyüzünü üzmüş yeryüzüne 
küsmüş beton arenalara baktı bir 
an.

Daha kent kelimesini bilmezken, 
İstanbul’u öğrendiği çocukluk 
yıllarına gitti aklı.

Mavi İstanbul semalarında uçan 
martılara hakiki simitler verdiği, 
boğazın gerçekten kıtalara açılan 
pencere olduğu mevsimlere gitti.

Pırpır ederken hatıraları, özenti 
ezanların, özenti müslümanlıkların 
duyulmadığı ortaokul eyyâmına 
daldı gözleri.

Beyazıt camiinde Kıraat 
icazetlerinde hoca Abdurrahman 
Gürseslerin onuru, talebe Biçerlerin 
okuduğu aşırlardaki ihtişam 
yankılandı kulaklarında.

Selatîn cami kürsülerinde 
ak sakallı, fıkıh behreli vâizlerin 
mütebessim sîmalarında buldu 
kemâli.

Buram buram fetih kokan 
surlarda yankılanan, Topkapı 
garajından yükselen herc ü merc 
içindeki tarifsiz ahenk canlandı 
hayalinde.

Bütün Türkiye’nin göç Medine’si 
olmadan önce, sokaklarındaki 

vakur kanaate, caddelerindeki 
müstağni kent özgüvenine ilişti 
gözleri. Yaşlıların hece hece Türkçe 
baharı sunduğu, kelimelerin 
cümle, sükûtların hutbe olduğu, 
dinlemenin erdem görüldüğü aylara 
uzandı.

Sırtında bir kâinat gurbeti 
taşıyan hamalların sigara içmekten 
kararmış parmak uçlarına kader 
bağlamış gecekondulardaki kanaat 
öykülerine kulak verdi.

Haydarpaşa garına yanaşan 
vapurda hissettiği Balkanların 
soğuğundaki sıcak sılayı 
hissetti tekrar. Üşüyen bedeni 
mabedlerindeki vaazlarında ısıttığı, 
vaazların vaaz, ezanların ezan 
olduğu, şadırvanların sadece secde 
için ıslandığı günlere aktı hafızası.

Süleymaniye yokuşunda her 
ırktan esnafın alın terine akseden 
İstanbul nakışlı kent ahlakını, bu 
ahlakın yediden yetmişe çıraklarını, 
kalfalarını ustalarını hatırladı.

Kozahan’ında çay yudumladığı 
Bursa’nın, henüz Osman Gazi 
heyecanı, Orhan kıvraklığı Yıldırım 
gelgitleri, Hüdavendigâr cengi, 
Emir Sultan sohbeti, Somuncu Baba 
mahviyeti,   Cem Sultan hüznü 
ile dolu olduğu, talebenin talebe 
hocanın hoca görüldüğü fakülte 
zamanlarına döndü.

Ulucami’de şadırvan huzuruna, 
Murâdiye’de meçhûl sekine 
hâllerine gark oldu. Uludağ’ı 
vatan edinen kadîm keşişlerin 
riyazetlerinde büyüyen bilgelikten, 
zahir bâtın ilimlerde mütebahhir 
Bursevî dergâhında tedrîsât 
asırlarından kalma uykusuz 
rahlelere uzandı bakışları.

YAZAR YAZAR

Ovada esen lodoslardaki sert celâli 
tecellilerle yemyeşil bahçelerindeki 
meyvelerdeki cemâl tesbîhatının 
armonisini düşündü.

Bursa’nın kent olduğu, kendisinin 
de henüz şiir kıvâmında mahrumiyetler 
içinde Beş Şehir’ler okuduğu altın 
yüzyılı anımsadı.

Kavrulan sıcakta Konya’da, Mevlana 
türbesinde taşa mimariye bürünmüş 
serin erbain çileleri, semâ vecdlerine 
râm oldu.

Kış kıyamet koca bir coğrafyaya 
medrese medrese asırlarca suffelik 
yapmış, Kuran’a dört mevsim hâdim 
olup her hanesinde en az bir hâfız 
yetiştirmiş, Kâfiye, Molla Cami, Kudûri 
hıfzetmiş Solakzadeleri, divânında 
beyit beyit ledün haykırmış Efeleri, 
Marifetnâme yazan İbrahim Hakkıları ile 
Erzurum’un Erzurum olduğu vakitlere 
koştu.

Eski Cami’deki paha biçilmez hat 
yazılarına, Üç Şerefeli’de Selimiye 
olacak hendesi kıpırdayışlara, bir 
kimlik vesikası gibi Avrupa’ya selam 
duran Selimiye’de Sinan mührü sanata, 
Meriç nehrinde akan Balkan savaşları 
ızdıraplarına dokundu Edirne’de. 
Trakya şivesindeki nezâketin, Trakya 
arazilerindeki bereketin anahtarı 
olduğu yakın zamanlara dokundu 
elleriyle.

Dokundu ama sonunda hem 
medeniyetin hem sanayinin elifbası 
İstanbul’da karar kıldı kâtib.

Ashab-ı Kehf sandı kendisini. 
Uyandığında uykusundan, elinde 
tuttuğu dirhemlerin hükmünün 
kalmadığını, mağaranın ışığının artık 
gözlerini kamaştırmadığını anladı.

Sarrafları dirhem nedir bilmiyordu 
bu kentin. Üstüne üstlük kılık kıyafeti 
de garipseniyordu. Terzisi kalmayan 
elbiseler giydiğini, gramerini 
hiç kimsenin bilmediği bir dili 
konuştuğunu fark etmesi uzun sürmedi.

Caddelerinde ayak basacak yer 
neredeyse kalmamıştı. Her sokak 
lebalep modern araçlarla doluydu. 
Hemen herkes meşguldü burada.
Metrolar tramvaylar vızır vızır beşer 
hikayesi taşıyordu.
Rüzgar estiğinde kaldırımlarda, gâh 
poşet gâh peçete hemen her millete ait 
bir bir çöp hatırası vardı.

Çöp kamyonlarının Allah korkusu 
olan ağzı dualı şoförleri de olmasa 
kentin hâli haraptı.

Şehirde günlerce çiseleyen güz 
yağmurların yerini, ceviz büyüklüğünde 
dolu taneleri almıştı. İki saatte 
neredeyse bir aylık yağmur düşüyordu 
kente.

Barajları dolduruyordu keremine 
lütfuna merhametine kurban olduğum 
Mevlâm.

Günahları sayan, günahları tasnif 
eden bilgelikler çoğalmıştı.

Kariyer yapmış anneler babalar gırla 
idi. Aynı evde annesine babasına hasret 
evlatlar da bir o kadar çoktu.

Milyonlarca müslüman göçmene 
bağrını açan kent, adeta global bir lisan 
okulunu andırıyordu.

Nihayet kent, kira fiyatlarına yüzde 
yüz zam yapan hacı amcalar, parkları 
“belediye işçisi de maaş alsın evine 
ekmek götürsün” diye çöpüyle olduğu 
gibi bırakan göçmen müslüman hanım 
teyzeler de gördü.

“Bu şehrin geceleri”ne yol veren 
“batan güneş”i seyredememeklikten 
ötürü içi cız etti kâtibin.

Tepeden bakmak istedi kente. Tepe 
gibi binalar önünü kesti.

Ezanlarına sığındı, lakin bütün 
camilerde aynı makam aynı insan 
okuyordu ezanları. Merkezi ezan vardı 
artık. Merkez camiinde ilçenin, kentin 
bir başka merkez camiinden gelen 
ezanlar yükseliyordu.

Kendi camiinde ezan okunmayan 
baş imam, sözünün eri her Cuma her 
cehri vakit namazında aynı iki ayeti 
okuyordu. Müthiş bir bütünlük vardı 
hayatta.

Kanaat telkini yapan dillerden israf 
damlıyordu.

İnfak etmesi gereken ceplerde akrep 
vardı. Bu kızıl kıyamet çok sürmez dedi 
kâtib.

Şikayet çözüm değil dedi tâlib.
O an mahalle mescidinden emekli 

bir müezzinin ikindiye rastlayan vakitte 
merkezi olmayan ezanı yükseldi.

Elindeki dinarları fırlattı kâtib.
Garip kıyafetli kâtib terzisini bulmuş, 

sarrafına koşmuştu. Şadırvandaki 
musluklardan şebeke suyu değil 
gözyaşı akıyordu.

Şehir İstanbul olmuştu.

     Sarrafları     
     dirhem nedir 
bilmiyordu bu 
kentin. Üstüne 
üstlük kılık kıyafeti 
de garipseniyordu. 
Terzisi kalmayan 
elbiseler giydiğini, 
gramerini 
hiç kimsenin 
bilmediği bir dili 
konuştuğunu fark 
etmesi uzun
sürmedi.
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Ruhuma 
Üfleyen
şehirler
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SALİHA
SAĞDIÇ

Şehirlerin, mekanların 
kutsallığına ya da 
moda tabirle enerjisine 
inanır mısınız? Benim 
için bu sorunun      

 cevabı kesinlikle  
 evet. Haftalar önce 
hac ibadetimi yapmak için 
Mekke’ye ve elbette Medine’ye 
gittim. Bir Müslüman için, bu 
iki şehrin anlamı dünyadaki 
bütün şehirlerden farklıdır, hele 
ki hac gibi manevi duyguların 
zirvelerde yaşandığı bir 
dönemde gidilmişse. 

Hacca ya da Umre’ye giden 
yakınlarınız varsa bu şehirlerin 
dillerinden düşmediğini ve 
mütemadiyen büyük bir özlemle 
andıklarını duyarsınız. Bu özlem, 
şehirlere midir, yoksa orada 
yaşanılan duygulara mıdır? 

Mekke ve Medine biz 
Müslümanlar için elbette 
kutsal ve önemli iki şehir. Fakat 
Müslüman kimliğimizi bir 
kenara bırakıp baksak bile yine 
fevkalade iki şehir görürüz. 
Mekke, Harem bölgesinde 
olduğu için buraya Müslüman 
olmayan kişilerin girmesi 
yasaktır. Dolayısıyla Müslüman 
olmayanların gözünden bu 
şehri  görmek ve onlara neler 
hissettirdiğini bilmek mümkün 
görünmüyor.

 Fakat yine, hem biz 
Müslümanlar hem de Hristiyan 
ve Yahudiler için kutsal 
olan Kudüs şehri için şöyle 
söyleyenler var. “Hiçbir dine 
inanmasanız bile sizi etkisi altına 
alan büyüleyici bir şehir” Bunun 
sebebini tahmin etmek çok 
da zor olmasa gerek. Binlerce 
yıllık tarihi olan bir şehir ve 
içinde yeryüzünde yapılmış ilk 
madeblerden biri bulunuyor. 
Bunlar benim yazının başında 

sorduğum soru için kendi 
cevabımın açıklaması aslında. 
Bir de üzerine inandığınız dinin 
değerleri eklenince şehirlerin 
sizin için anlamı mutlak surette 
değişiyor. 

Bu açıdan bakınca Mekke, 
yeryüzünde yapılmış ilk 
ibadethaneye yani Kabe’ye sahip 
olması açısından muazzam bir 
öneme sahip. 

 Mekke ve Medine bugün 
Suudi Arabistan Krallığı’nın 
yönetiminde ve bu yönetimin 
seneler içindeki politikaları 
sebebiyle birçok şeyin 
orijinali artık yok. Peygamber 
efendimizin doğduğu ev gibi ya 
da Mekke ve Medine’de bulunan 
bir çok mescid gibi… Fakat 
Kabe sanki binlerce yıldır hiç 
değişmemiş gibi orada öylece 
duruyor. Elbette seneler içinde 
çeşitli tadilatlardan geçmiş fakat 
orijinal şekli hiç değişmemiş. 
Bugün dünyanın herhangi bir 
yerinde binlerce yıllık bir taş 
bulunsa bu büyük bir manşet 
olur. Doğrudur da çünkü bu 
gerçekten etkileyicidir. İşte Kabe 
hem bu açıdan, hem de bir 
görsel sanatlar eğitimcisi olarak 
söyleyebilirim ki, dünyanın en 
estetik yapısı olması sebebiyle 
hayranlık vericidir. Dünya 
üzerinde mimari olarak bu kadar 
sade olup bu kadar etkileyici 
görünebilen başka bir yapı 
olduğunu düşünmüyorum. 
Kabe’nin yapısal büyüleyiciliğine 
bir de çevresinde tavaf yapan 
insanların oluşturduğu enerjiyi 
ekleyince ortaya hakikaten 
muhteşem bir şey çıkıyor. Büyük 
bir çekim, sanki dev bir mıknatıs 
gibi oraya çekiliyorsunuz. 

Bu sebepledir ki, hac ya da 
umre ziyareti yapan kişiler için 
Kabe’yi ilk görüş çok önemlidir. 

Ekim 2018 / Turuncu Dergİ 

YAZAR



Ağzımdan bir dua 
çıktıysa da gönlümden 
binlerce dua çıktı ve 
hayatımda yaşadığım 
en duygu dolu anları 
yaşadım. Bir çok 
insanla beraber 
gözyaşlarımı bıraktım o 
kutsal mekana. 
Oranın havasına ve 
suyuna karışsın ve 
benden bir şeyler hep 
orada olsun istedim. 

Kral da olsan, sultan 
da olsan o iki metrelik 

beyaz kumaşa dolanıp 
aynı şeyleri yapıyorsun 

o insanlarla. Zaten 
bu insanları dünyada 

başka hiçbir güç böyle 
bir araya getiremez. 

Çünkü Kabe’nin 
etrafında dönerken 
zengin, fakir, siyah, 
beyaz, güzel, çirkin, 

kadın, erkek diye bir 
şey kalmıyor.
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Bu sebeple Kabe’yi ilk kez görecek 
kişilerden, tam önüne gelene 
kadar başlarını kaldırmamaları 
istenir. Bu, gerçekten o anı daha 
da güzelleştirmeye yarar. Aradan, 
dereden, birazını, kıyısını, köşesini 
değil de tüm ihtişamıyla tamamını 
görürsünüz karşınızda.

Benim için de süreç aynen böyle 
işledi ama küçük bir farkla.  Hac 
mevsimi olması, kalabalık ve kapıların 
çoğunun kapalı olması sebebiyle 
başımız yerde bakmamaya çalışarak 
gittiğimiz yol biraz uzun sürdü. Ya 
da bana öyle geldi bilmiyorum. Bir 
de, bakma denilince bakası geliyor 
insanın. Ya da sadece bana öyle oldu, 
onu da bilemiyorum.

Başınızı kaldırmayın denildikçe 
kaldırasım geldi. Yukarı veya öne 
bakmadımsa da, Kabe burada 
değildir diyerek yan tarafa kaçamak 
bir bakış attım. Kocaman bir Mc 

Donalds M’si gördüm. “Yok canım, ne 
Mc Donalds’ı! Ne işi var burada? Yanlış 
görmüşümdür” diyerek eğdim tekrar 
başımı.

(Ertesi gün tekrar gidince baktım 
ki, gerçekten Mc Donalds M’siymiş. 
Ne acıdır ki, Kabe’nin etrafı bunlarla 
dolu.) O çirkin M’den sonra kafamı bir 
daha kaldırmadım.

Bu arada herkes Kabe’yi görünce 
edeceği duayı düşünüyor, hocalar 
da öneriler veriyordu. Kabe’yi ilk 
gördüğümüzde edeceğimiz dua 
makbul dualardan olduğu için herkes 
heyecanlı. Genellikle “Allah’ım bundan 
önce ettiğim ve edeceğim duaları 
kabul et” duasını etmeyi planlıyorlar. 
Fakat bu dua nedense içime sinmiyor, 
ne bileyim amiyane tabirle “çakallık” 
gibi algılıyorum. Son anda arka 
taraftan gelen bir ses duyuyorum, 
hoca “yalnızca bir dua” diyor. O da 
öyle deyince panik oluyorum ve şu 

dua çıkıyor ağzımdan “Allah’ım, kalp 
gözümü aç!” Ne? Ne dedim ben? 
Sonrasında neden böyle bir dua 
ettim diye düşündüm durdum. O an 
ağzımdan çıkıverdi işte.

Ağzımdan bir dua çıktıysa da 
gönlümden binlerce dua çıktı ve 
hayatımda yaşadığım en duygu 
dolu anları yaşadım. Bir çok insanla 
beraber gözyaşlarımı bıraktım o 
kutsal mekana. Oranın havasına ve 
suyuna karışsın ve benden bir şeyler 
hep orada olsun istedim. Evet onu 
karşımda görmeden önce koca bir 
marka harfi gördüm, etraf zaten 
onlardan doluydu, herkesin çokça 
eleştirdiği kocaman altın kuleler, dev 
oteller, gökdelenler ve senelerdir 
devam eden inşaat araçları, vinçler 
vs vardı. Ama tüm bu günümüz 
dünyasına ait şeylerin tam ortasında 
siyah bir yıldız gibi parlayan Kabe var 
ve ona bakmak insana çevresindeki 

her şeyi unutturuyor.  Etrafına ne 
kadar büyük ve gösterişli binalar 
yapılırsa yapılsın hiçbir şey Kabe’nin 
ihtişamından bir şey eksiltmiyor. 

Bu sebeple Mekke’nin iki ayrı 
şehir olduğunu söylemek çok da 
yanlış olmaz. Aslında dünyanın tüm 
şehirlerinde olduğu gibi Mekke’nin 
de iki yüzü var. Bir tarafta Kabe’yi 
ayaklar altına alan dev altın kulelerde 
kalan, ayaklı bardakları ile Kabe’yi 
aynı karede fotoğraflayıp sosyal 
medya hesaplarında paylaşanlar bir 
tarafta sosyal medyadan haberi bile 
olmayan; bir tuvalet köşesinde, ya da 
bir çöpün kenarında uyumaya çalışan, 
biri yiyecek verirse yiyen, sadece yol 
parasını denkleştirip hacca gelen 
insanların olduğu bir şehir Mekke. 
Şatafatla, sefaletin kol kola olduğu bir 
şehir.  Ama bunu öyle mecaz anlamda 
söylemiyorum; şatafatla, sefalet kol 
kola değilse de omuz omuza tavaf 
yapar Mekke’de. Dünyada bunun 
başka bir örneği de yoktur. 

İşte hac öyle bir ibadet ki, dev altın 
kulede uyuyanla, tuvaletin yanında, 
çöpün kenarında uyuyanı aynı şeyin 
etrafında döndürüyor, aynı yerden taş 
toplatıp, aynı yerden attırıyor. Kral da 
olsan, sultan da olsan o iki metrelik 
beyaz kumaşa dolanıp aynı şeyleri 
yapıyorsun o insanlarla. Zaten bu 
insanları dünyada başka hiçbir güç 
böyle bir araya getiremez. Çünkü 
Kabe’nin etrafında dönerken zengin, 
fakir, siyah, beyaz, güzel, çirkin, kadın, 
erkek diye bir şey kalmıyor. Orada 
sadece insan var, tıpkı doğduğumuz 
ve öldüğümüz anda olduğu gibi. 
Çünkü Allah’ın katında yalnızca ona 
ne kadar yakın olduğumuzun önemi 
vardır. 

İşte sırf bu sebeple bile Mekke 
dünyanın en güzel şehridir. Bu büyük 
kucaklaşmaya ev sahipliği yaptığı için. 
Buradaki manevi havayı, kardeşliği 
tüm dünyaya yaysak ne savaş kalırdı, 
ne zulüm, ne açlık. 

Hac ibadetimi yapmadan önce 
birçok kişi kendi deneyimlerini 
anlatmıştı ve çok sayıda kişiden şöyle 

şeyler duymuştum. “Medine çok güzel, 
çok beğeneceksin ama Mekke öyle 
değil; çok kayalık, çok pis, insanları 
şöyle vs” Bu söylenenler kısmen doğru 
aslında. Medine yani Peygamber 
efendimizin medfun olduğu şehir 
nispeten daha düzenli ve daha sakin 
bir şehir. Bir de efendimizin huzurunda 
olma hissi şehri daha manevi kılıyor. 
Medine deyince insanın kalbine ılık bir 
rüzgar esiyor sanki…

 Mekke; Rasulullah’ın dünyaya 
gözlerini açtığı şehir, islamın doğduğu 
şehir, ilk vahyin geldiği şehir, yüce 
Allah’ın “evim” dediği  Kabe’nin 
olduğu şehir, Peygamber efendimizin 
“Allah’ın yarattığı şeyler içinde en çok 
sevdiğim yer sensin. Eğer buranın 
halkı beni (zorla) çıkarmasaydı, ben 
kendiliğimden çıkmazdım.” Dediği 
güzel şehir… İnsan onu taşıyla, 
toprağıyla sevmez mi? Kuraklığıyla, 
sıcağıyla, kayalığıyla sevmez mi? 

Peygamberin sevdiği ve bir gün 
geri dönüp fethettiği  Mekke’yi 
elbette daha güzel, daha temiz, daha 
bakımlı görmek istiyor insan. O gözle 
bakınca eleştirecek çok fazla şey de 
bulunabilir.  Fakat ben bugüne kadar 
gittiğim tüm şehirlerde yaptığım 
şeyi, yani güzelliklerini görmeyi; 
peygamber efendimizin sevdiği bir 
şehir için fazlasıyla yapmayı tercih 
ettim.

Ne demişti Vizontele filminde 
belediye reisi Nazmi Bey; “Bir yerde 
mutlu mesut olmanın ilk şartı 
orayı sevmektir. Burayı seversen, 
burası  Dünya’nın en güzel yeridir. 
Ama Dünya’nın en güzel yerini 
sevmezsen, orası Dünya’nın en güzel 
yeri değildir...” 

Ben Mekke’de belki de hiç 
yaşayamayacağım. Ama ben orayı 
sevdim ve benim için artık dünyanın 
en güzel şehridir. 

Kabe’yi ilk kez gördüğümde 
“kalp gözümü aç Allah’ım” demiştim. 
Duamı yeniliyorum, kalp gözümü aç 
Allah’ım, dünyanın bütün güzelliklerini 
göreyim, çünkü sen yaratmışsan her 
yer ve her şehir güzeldir.
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KAYIP 
AYDINLANMANIN

İZİNDEYİZ

Ankara çok önemli bir 
uluslararası çalışta-
ya hazırlanıyor. Türk 
Dünyası Parlamenterler 
Vakfı tarafından 25-27 

Ekim 2018 tarihleri arasında düzen-
lenecek olan “Kayıp Aydınlanmanın 
İzinde: uluslararası İmam Mâtürîdî 
Çalıştayı”hakkında Vakfın Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı ve Çalıştayın 
Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Abdullah 
ÇALIŞKAN Turuncu Dergisi’ne hazırlık-
lar hakkında bilgi verdi.

Öncelikle neden böyle bir 
konuda çalıştay düzenleme 
ihtiyacı duydunuz?

Batı medeniyeti bilim, sanat, tekno-
loji ve sanayi gibi alanlarda insanlığa 
önemli katkılar sunmasına rağmen 
dünyada beklenen barış ve adale-
ti sağlamaktan maalesef çok uzak 
kalmıştır. Yaşadığımız birçok olay ve 
gelişme uluslararası kamuoyunun insa-
ni sorun ve sıkıntılara ortak bir vicdan 
ile eşit ve adil tepki gösteremediğini 
ortaya koymuştur. Güçlü olanın haklı 
sayıldığı, haklı olanın ise sesini duyu-
ramadığı bir ortamda yeni ve cesur 
seslerin yükselmesine olan ihtiyaç her 
geçen gün artmaktadır. İslam’ın hâkim 
olduğu bütün coğrafyada ise zulüm, 
terör ve şiddet baş göstermekte ve asıl 
itibari ile barış, kardeşlik ve rahmet dini 
olan İslam ile terör ve şiddet kelimeleri 
yan yana getirilmeye çalışılmaktadır. 
Milyonlarca insanın ölmesine, sakat 
kalmasına ve evlerinden uzaklara göç 
etmek zorunda kalmasına rağmen 
İslam dünyası kendi içindeki bu so-
runlara maalesef çözüm üretememiş, 
kendini ifade edip savunamamış ve 
çözümü kendi içinde değil hep başka 
yerlerde aramıştır.  
Geçmişte büyük bir medeniyet inşa 
etmiş olan ve bugün toparlanarak 
tekrar insanlığın umudu olması 
beklenen İslam dünyası maalesef 
günümüzde ciddi inanç ve düşünce 
sorunları yaşamaktadır. Bu düşünce 
ve inanç farklılıkları bir Müslümanın 
diğer bir Müslümanı hiç çekinmeden 
öldürmesine kadar gidebilmektedir. Bu 
sorunların merkezine inmek, analizini 
yapmak ve İslam düşünce tarihine 

önemli katkılar sağlamış kişilerin fikir 
ve düşünce dünyaları inceleyerek bu 
sorunların çözümlerine ışık tutmaya 
çalışmak hepimizin ortak sorumluluğu 
ve görevidir. İşte bu sorumluluğumu-
zun gereği olarak Türk Dünyası Parla-
menterler Vakfı olarak bir adım atmaya 
karar verdik.

İmam Mâtürîdî hepimizin 
adını duyduğu ancak düşün-
ce dünyasını çok fazla yakın-
dan bilmediğimiz bir isim.  
İmam Mâtürîdî’nin önemi ve 
O’nu farklı kılan nedir?

Ehl-i Sünnet kelâmının kurucularından 
Ebû Mansûr el-Mâtürîdî İslam dün-
yasında 10. yüzyılda başlayan büyük 
aydınlanmanın merkezinde duran 
bir İslam bilginidir. İslâm’ın temel dinî 
disiplinlerden Kelam,  Tefsir ve Fıkıh 
usul’üne dair görüşleriyle mutedil bir 
din anlayışının çerçevesini çizmiş ve 
kendisinden sonra gelecek nesillerin 
önünü aydınlatmıştır. İslam’ı aklın ve 
fıtratın dini olarak tanımlayan; dinin 
dayandığı esaslar itibariyle rasyonel 
gücünü bir ‘dağ’dan daha sağlam 
gören; din üzerinden parçalanmayı 
‘aşırılık’lar bağlamında eleştiren; iman 
dairesindeki herkese nihai hedef olarak 
‘barışı/esenliği’ gösteren; İslam’ın kurta-
rıcı/esenliğe götüren mesajını ‘hakikat’ 
zemininde herkese bildirmeyi bir gö-
rev addeden İmam Mâtürîdî’nin, dinin 
birleştirici değil parçalayıcı bir kimlik 
olarak iş gördüğü, alt kimlikleri kendi 
bünyesinde toparlayıp birleştiren değil 
aksine daha da bölen ve çatıştıran bir 
enstrümana dönüştürüldüğü 21. Yüzyıl 
insanına verecek çok mesajı bulun-

İmam Mâtürîdî’nin, 
dinin birleştirici değil 
parçalayıcı bir kimlik 
olarak iş gördüğü, 
alt kimlikleri kendi 

bünyesinde toparlayıp 
birleştiren değil 

aksine daha da 
bölen ve çatıştıran 

bir enstrümana 
dönüştürüldüğü  

21. Yüzyıl insanına 
verecek çok mesajı 

bulunmaktadır.
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maktadır. İmam Mâtürîdî ve savundu-
ğu düşüncelerin günümüzde doğru 
anlaşılması, doğru yorumlanması ve 
geniş kitlelere etkin bir şekilde sunul-
ması içinde yaşadığımız çağın sorun-
larının üstesinden gelebilme ve İslam 
dünyasının birlikteliğine zarar veren 
algı ve yorumlara karşı durabilme nok-
tasında önemli bir rol oynayacaktır. 

Çalıştayın amacı nedir ve 
çalıştaya kimler katılacak-
tır? Hangi konular ön plana 
çıkacaktır?

Çalıştayın amacı İmam Mâtürîdî’nin 
düşünce dünyasını anlamak; akıl, 
hikmet, adalet, özgürlük ve ahlak gibi 
temel kavramlar üzerinden bu düşün-
ce dünyasının günümüz İslam dünya-
sında yaşanan sorunlara ışık tutmasını 
sağlamaktır. ‘Kayıp Aydınlanmanın İzin-
de’ sloganı ile kamuoyuna duyurulan 
çalıştayın, tarihte olduğu gibi yeni bir 
Türk-İslam medeniyeti kurma fikrinin 
temelini inşa etmesi beklenmektedir.
Çalıştay 25-27 Ekim 2018 tarihleri 
arasında Ankara’da gerçekleşecektir. 
Çalıştaya Türkiye’de ve dünyada İmam 
Mâtürîdî ile ilgili bilimsel çalışmaları 

olan kişiler davet edilmiştir. Çalıştaya 
ABD, Almanya, Kazakistan, Kırgızistan 
ve Özbekistan’dan 6, ülkemizin çeşitli 
üniversitelerinden de 42 olmak üzere 
toplam 48 bilim insanı katılacaktır. 
Çalıştayda İmam Mâtürîdî’nin 
düşünceleri 4 ana tema üzerinde 
müzakere edilecektir: AKIL, ADALET, 
HİKMET ve ÖZGÜR İRADE.  Çalıştayın ilk 
gününde Marmara Üniversitesi’nden 
Prof. Dr. Hülya ALPER Mâtürîdî’de 
Epistemolojik Tasavvur: AKIL ve ABD 
Emory Üniversitesi’nden Dr. Philip C. 
DORROLL ise Mâtürîdî’de Metafizik 
Tasavvur: ADALET konu başlığı ile 
tebliğ sunacak ve bu tebliğ katılımcılar 
tarafında müzakere edilecektir. 
Çalıştayın ikinci gününde ise Harran 
Üniversitesi’nden Dr. Öğretim Görevlisi 
Sami ŞEKEROĞLu’nun Mâtürîdî’de 
Ahlaki Tasavvur: HİKMET ve Ankara 
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sönmez 
KuTLu’nun Mâtürîdî’de İnsan ve 
Toplum Tasavvuru: ÖZGÜR İRADE 
konu başlıklarında sunacakları tebliğler 
müzakere edilecektir.

Bu Çalıştay sonunda ne gibi 
bir farkındalık kazanılacağını 
düşünüyorsunuz?

Çalıştay sonucunda İslam dünyasında 
yaşanan sorunlara ve yeni bir Türk-
İslam medeniyeti inşasına yönelik 
tüm dünyaya somut bir yol haritası 
sunulması beklenmektedir. İslam’ın 
temel ve vazgeçilmez değerleri 
etrafında birlik ve beraberlik nasıl 
sağlanabilir? İslam dünyası kendi 
köklerini keşfetmek için neler 
yapmalıdır? Müslümanlar arasında 
sevgi, kardeşlik, dayanışma ve 
paylaşma duygularını güçlendirmek 
için atılması gereken adımlar nelerdir? 
İslam’ın terör ve şiddet dini olmadığını; 
akıl, ahlak, adalet, bilgi, hikmet, barış ve 
özgürlük dini olduğunu göstermek için 
neler yapılmalıdır? İslam dünyasının 
tekrar özgüvene kavuşması, aktör 
ve özne olarak tekrar tarihe yön 
verebilmesi için atılması gereken 
somut adımlar nelerdir? Yeni bir 
Türk-İslam medeniyeti inşa etmek için 
bugünden hangi temeller atılmalıdır? 
Çalıştayda tüm bu ve benzeri sorulara 
cevap arayacağız ve kısa, orta ve 
uzun vadeli çözüm önerilerini bir 
rapor halinde kamuoyuna ve ilgili 
makamlara sunacağız. 
Çalıştayın, çalıştayda yapılacak 

müzakerelerin ve çalıştay sonuçlarının 
mümkün olan en geniş kitleye 
ulaşması için gereken tüm çalışmalar 
ve hazırlıklar yapılmaktadır. Bu amaçla 
www.maturidi.org internet sitemiz 
hizmete girmiştir. Çalıştayın son günü 
yapılacak basın toplantısı ile Türkçe, 
İngilizce, Rusça, Arapça, Fransızca ve 
Farsça dillerinde hazırlanmış sonuç 
bildirisi ulusal ve uluslararası basın 
ile paylaşılacaktır. Çalıştayda sunulan 
tebliğler kitap haline getirilerek yine 
bu dillerde yayımlanacaktır. Çalıştaya 
katılan bilim insanlarının yaptıkları 
müzakerelerin video kaydı yapılacak 
ve daha sonra internet üzerinden 
yayınlanacaktır. 
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ODTÜ İşletme, Başkent Üniversitesi MBA ve Doktora eğitiminden
 sonra siyasete AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Kurucu 

Genel Başkan Yardımcısı olarak başlamıştır. Ana kademe Ankara İl 
Başkan Yardımcılığı görevinden sonra AK Parti’den 23. ve 24.Dönem 

Kırşehir Milletvekili seçilmiştir. Halen Türk Dünyası Parlamenterler 
Vakfı Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.

Çalıştayın amacı 
İmam Mâtürîdî’nin 
düşünce dünyasını 
anlamak; akıl, hikmet, 
adalet, özgürlük 
ve ahlak gibi temel 
kavramlar üzerinden 
bu düşünce 
dünyasının günümüz 
İslam dünyasında 
yaşanan sorunlara 
ışık tutmasını 
sağlamaktır. 

 İslam dünyasının tekrar 
tarihe yön verebilmesi için 

gereken somut adımlar 
nelerdir? Yeni bir Türk-
İslam medeniyeti inşa 
etmek için bugünden 

hangi temeller atılmalıdır? 
Çalıştayda tüm bu ve 

benzeri sorulara cevap 
arayacağız.



YAZARYAZAR

YA BİR GÜN
KUŞLAR ÖTMEZSE?

YAZARYAZAR
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İ
İnsan olarak doğmamız bazılarımız 
için herşeyi değiştirdi. Onları 
topraklarından kovduk, yaşadıkları 
hayata dair ne varsa hepsini 
yok ettik. Yer ile gök arasında 

yürüyen, sürünen, yüzen, uçan tüm 
topluluklara zararımız dokundu. Onlar 
ise mücadelelerine devam ettiler. Fark 
etmedikleri bizdik. Kendine herşeyi 
hak gören, yeryüzünde kibriyle dans 
eden biz insanlar hayvanlara çok 
zararlar verdik.

Halbuki insanın yaratılan diğer 
varlıklardan akıl sahibi olmakla üstün 
kılınmasının sebebi sahip olduğu 
manevi değerlerdir. Bu değerlerden 
biri de hayvana merhamettir. 
Hayvanlara karşı merhametli olmaya 
gönüllü olmak insanı güzelleştirir. 
Kendinden farklı olan bir varlığa 
yardım etmek, farklı emeller uğruna 
onlara eziyet etmemek, haklarını 
savunmak kendimiz dışında bir 
dünyanın varlığının farkında 
olduğumuzu ispatlar. Sadece 
kendimize, kendi arzu ve isteklerimize 
göre yaşamadığımızı, diğer 
yaratılanlara da saygı gösterdiğimizi 
ve dolayısıyla aslında Yaratıcı’ya saygı 
gösterdiğimizi gösterir.

Bugün doğamız hala okyanus 
üzerinde atlayan yunuslarla, 
gökyüzünde süzülen binbir çeşit 
kuşlarla, kutuplarda sessizce ilerleyen 
kutup ayılarıyla çevrilidir. 

Sistemin yüzyıllardır Allah’ın 
kudreti ve izniyle kendini devam 
ettiriyor olması, bize onlara 
verdiğimiz zararı görmezden gelerek 
yaşama hakkı vermiyor. Öncelikle 
kendimizden uzaklaşmamak için 
hayvanlara merhamet etmeyi 
kalbimize öğretmeliyiz. Bugün belki 
benim kutup ayısına ne zararım 
var diye düşünebiliriz. O zaman 
merhamet etmeye belki kapımıza 
gelen bir kediden, bir köpekten 
başlayabiliriz. Karınca sürüsünü 
ezmemek uğruna, savaşa giden bir 
orduyu durduran Peygamber’i (sav) 
örnek alabiliriz. Onlardan korkmak, 
tiksinmek, işkence etmek yerine 
sevmeyi, hoş görmeyi seçebiliriz. 

Bir gün kuşlar artık baharı 
müjdelemeyi bıraktığında, 
yolda yürürken bir kediye 
rastlayamadığımızda, sessizlik 
dünyamızı kapladığında çok geç 
olabilir. Önemli olan tüm bunlar 
yaşanmadan, onlara sahip çıkmaktır. 
Hep deriz ki; sahip çıkmak öncelikle 
saygı göstermeyi gerektirir. Öyle 
kuruca bir saygı da değil. Onların 
yaşam alanına, varlığına saygı 
duymak… Gerekirse bir serçeyle 
empati kurmak…

Buna çok ihtiyacımız var. 
Merhamete şans vermek için 

de, merhametten bir medeniyet 
doğurmak için de.

busra_cakirr@hotmail.com

BÜŞRA
ÇAKIR
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Y
azar Ayşe Sevim ile çocukluğunu, 
kelimeleri, kadınlık hallerini ve ha-
yatı konuştuk. Konuşurken hepimi-
zin evinden, hayatından kareler bir 
fotoğraf albümünde birleşti sanki. 
Ayşe Sevim konuşurken yazar, 

anne, eş kimliği ile hayata toplu iğne ile küçük 
notlar tutturdu. Sonrası mı? Sonrası aşağıda 
okuyacağınız satırlarda. 

İnsanı tanımak deyince, adetten olmuş; 
biz de böyle başlayalım dilerseniz; kim-
dir Ayşe Sevim? 

Ben de onu tanımaya çalışıyorum. Geçen yıl 
bu soruya farklı cevap verirdim. On yıl önce 
sorsaydınız daha farklı. Muhtemelen beş yıl 
sonra da başka bir cevabım olacak. Devamlı 
değişiyor yanıt. Kim olduğum konusunda ke-
sin bir yanıtın olduğunu sanmıyorum. Bir insan 
vefat edince ardından okunan selalarda o kişi 
nasıl anons edilir dikkat edin: “Şu şu kişilerin 
çocuğu, şunların annesi babası” denir. Birileri-
nin annesi babası, birilerinin çocuğu, başka… 
Peki kendi kim? Yunus “İlim ilim bilmektir/ ilim 
kendin bilmektir” diyor ya, bilenlere aşk olsun. 
İnsanın kendisini bilmesi zor iş.

Çocukluk, insanın hazinesi... Siz nasıl bir 
çocukluk geçirdiniz, o zamana dair en 
çok özlediğiniz şey nedir? 

Çocukluğumu özlemiyorum. Güzel değildi 
pek. Eski bir röportajımda çocukluğumu 
nasıl övmüşüm inanamazsınız. Henüz yirmili 
yaşların başındaydım. Galiba kendimi harika 
bir çocukluk geçirdiğime ikna etmeye çalışı-
yordum. İnsanın kendisine karşı dürüst olması 
için illa otuzu devirmesi gerekiyor. Şimdi daha 
iyi görüyorum maziyi. Müthiş bir ölüm korkum 
vardı mesela. Her sabah nasıl olup da ölme-
diğime şaşırıyordum. Başka şeyler… Yine de 
o zamanlardan özlediğim resimler tabii ki var. 
Az ama var. Mahallemizde ihtiyar bir kadın 
vardı mesela. Elinin üzerindeki kırışıklıklarla 
oynamama izin verirdi. O bollaşmış derileri 
kaldırıp bırakırdım. Dakikalarca… Anneciğim o 
esnada mutfakta bu ihtiyara ikram etmek için 
bir şeyler hazırlardı. O andaki huzuru özledi-
ğim oluyor. Dünyayı o kadının deri boşluklarını 
inceleyerek anlamaya çalışıyordum. İhtiyarların 
çocukların etrafında olması iyi bir şey. 

ErkEk İçİn hazır bİr ortam var, çocuklar İçİn dE öylE…
bu kadını nE yapacağız? Sabah ahalİyİ EvdEn 
göndErdİktEn Sonra ona bİr mEşgalE
bulmamız İcap EtmEmİz mİ? mEşgalE 
dEğİl dE İnSan… 
bİr doSt. ElİnE fEnEr alıp 
Sokakları mı gEzSİn şİmdİ o?

YAZAR AYşe Sevİm:
RÖPORTAJ RÖPORTAJ

RÖPORTAJ: ŞULE TAŞKIRAN



Yazmak zahmetli bir serüven, 
sizi edebiyata yönlendiren 
şey neydi? Başka bir alandan, 
edebiyata... Nasıl başladı bu 
yolculuk? 

Fıtratla ilgili… Neye münasip 
yaratılmışsanız dünyada o iş sizi 
mıknatıs gibi çekiyor. Müzisyenler “İlk 
müziğe ilgi duyduğum zaman daha 
beş yaşındayım” diye klişe cümleler 
kurarlar genelde. 
Haklılar. Çünkü ilgi alanları ruhlar 
aleminden belli, hepsi tasarlanmış. 
Yeğenime bir gün dondurma 
alacaktım, gözlerini kocaman açtı. 
Ben dondurmaların renklerinden 
hoşlandı diye düşünüyordum ama 
o bana dondurma manikasının nasıl 
çalıştığını merak ettiğini söyledi. İçini 
açıp görmemiz mümkün müymüş? 
Onun ilgi alanı da makinelerdi. Benim 
de kelimeler. Dönüp dolaşıp edebiyatın 
içinde buldum kendimi. Lisede ilk 
derslere girmez okulun yarım akıllı 
kütüphanesinde roman okurdum. 
Çocukken parka gidiyorum diye 
evden çıkar kütüphaneye koşardım. 
Okuma yazma bilmediğim zamanlarda 
bile gidiyordum. Kütüphanede soba 
yanıyordu hatırlıyorum. Kütüphaneci 
bu bacak kadar çocuğa neden 
geldiğini hiç sormaz gazetesini okurdu. 
Ben de kitapların resimlerine bakardım. 
On beş yaşında babamın “sana benden 
yadigar kalsın” diyerek aldığı bir altın 
yüzüğü gizlice kuyumcuda bozdurup 
sevdiğim bir yazarın kitaplarını 
almıştım. Fıtrat. Sanatın başka kollarına 
da yakınlık duydum aslında… Mesela 
resim. Bir de sinema var ama o ayrı bir 
konu. 

Yazı yazmak bir ilham işi 
midir? Ya da şöyle soralım, 
yazı bir sanat mı, zanaat 
mıdır? Siz nasıl bakıyorsunuz 
bu meseleye? 

Gökten inen tek şeyin vahiy olduğuna 
inanıyorum. Eğer içinizde yazmaya bir 
eğilim varsa çalışarak harika eserler 
verebilirsiniz. Yazı serüvenimde çok 
yetenekli insanlar gördüm. İşin garip 
yanı o yetenekli kişiler artık yazmıyor, 
yazamıyorlar. Sadece çalışanlar yola 
devam edebildi. 

Bu basketbolcu olmaya benzer. İyi 
bir oyuncu olmanız için uzun boylu 
olmanız gerekir ama sadece uzun 
boylu olmanız sizi basketbol oyuncusu 
yapmaz. Çalışmanız gerekmektedir. 
Her konuda olduğu gibi… Bir çocuk 
doğurarak anne olmazsınız, anne 
olmak doğumdan sonra başlar. 
Oradaki yetenek yeni doğan bebektir, 
bakmazsanız ölür. Bakarsanız ondan bir 
yiğit olur.

Nasıl ve nerden başlanmalı 
yazmaya? Bu yolculuk ne 
kadar sürer, yazar olmak  
için gidilecek yolun bir 
mesafesi var mıdır? 

“Bitti en iyisini yazdım” dediğinizde 
ölürsünüz. Kızıl Elma gibidir yazmak. 
Eline geçmez. Hep ileriye doğru 
yürürsün, hatta toprak kaybettiğin 
sınırlarının gerilediği de olur. Eskisi 
gibi iyi yazamadığın da olur yani. Bir 
doktor her sene tecrübesine tecrübe 
ekler ve ilerler ama yazı böyle değildir. 
Kırk yıl yazarsın bir gün uyanırsın, 
bitmiş… Yazamıyorsun. Hani çalışmak 
kafiydi diyeceksiniz. Çalışmak ve bakış 
açınızı korumak. “Dünyaya alışan 
adam şiir yazamaz” demişti İsmet 
Özel bana. Dünyaya yaklaşırsanız da 
kabiliyetiniz erir. Güneşin dünyaya 
nasıl bir mesafesi var, yakınlaşırsa yanar 
uzaklaşırsa donar… Yazan kişi de öyle 
olmalı. Tamamıyla hayal dünyasında 
yaşamayacak fakat dünyaya da 
alışmayacak. 

Hayatlarımızda pek çok 
şey bollaştı. Sahip olmak, 
neredeyse tek hedefimiz 
haline gelmeye başladı. Daha 
fazla kıyafet, daha fazla 
hikaye, daha fazla takipçi ve 
hatta daha fazla  kelime... 
Siz ne düşünüyorsunuz bu 
hususta? Sadeleşmek zor mu? 

İnsan olmaz zor. Orta yolda istikamet 
üzere gitmek zor. uçlar heyecan 
vericidir. Çok elbiseye sahip olmakla, 
hiç elbiseye sahip olmamak -fakirlikten 
değil bunu amaç haline getirmekten 
bahsediyorum- arasında kocaman 
farklar yok. Onu kalbine koymanla 
alakalı bir durum var. 

Size bir kıssa anlatayım “Adamın 
balıkçı bir şeyhi varmış. Her gün 
şeyhiyle bir balık tutarlar akşama da o 
balığı viran bir kulübede yerlermiş. Bir 
gün şeyh dervişine demiş ki: “Benim 
şehirde bir şeyhim var onu ara bul, 
manevi olarak ilerleyemiyorum. Ona 
bendeki sıkıntıyı sor”. Derviş eline 
asasını alıp yola çıkmış, gece gündüz 
ilerleyip büyük şehre varmış.  Filan zatı 
aradığını söylemiş, adama bir sarayı 
tarif etmişler. Bizimki önce şaşırmış ama 
hayırdır inşallah deyip saraya gitmiş. 
Bakmış ki saray da saray. Önünde 
aslanlar nöbet tutuyor, bahçesinde 
yetişmeyen çiçek yok, askerler etrafta, 
hizmetliler dört dönüyor. Bizimki şaşkın 
şaşkın yürümüş, onu içeriye almışlar. 
Kabul salonunda da ayrı bir şatafat 
varmış. Derviş içinden konuşmaya 
başlamış tabii: “Bu ne lüks, benim 
Efendimin böyle bir şeyhi nasıl olabilir? 
Hani züht!” demiş. Dışından da şeyhinin 
durumunu bildirmiş o efendiye. O zat 
oturduğu saltanatlı koltuktan hızla 

kalkmış ve sertçe: “Söyle şeyhine dünya 
sevgisini gönlünden atsın artık” demiş. 
Bizimki yutkunmuş ama edepten de 
susmuş. İçinden söylene söylene kendi 
şeyhinin yanına gelmiş. Şeyhi kulübede 
yamalı giysiler içinde oturuyormuş. 
Derviş durumu anlatınca başlamış 
efendi baba ağlamaya… Bizimki 
de kızmış: “Aman Efendim neden 
ağlıyorsunuz, sizin hayatınıza bir bakın 
bir de onunkine, kim dünya malıyla 
uğraşıyor” Şeyh demiş ki: “A benim 
güzel oğlum, onun o kadar serveti var 
ama kalbinde yok. Hepsini bir anda 
terk eder. umursamaz bile… Ama ben 
tuttuğumuz şu tek balık var ya, her 
sabah ya onu tutamazsak diye dert 
ediniyorum”

Bir hocam bana:  “İnsan ayda otuz 
bin TL kazanıyor olabilir ama bu rakam 
paranın çokluğunu göstermez. Aklı 
fikri o parada mı, ona bakacaksın? Otuz 
bin TL ile hayır yapmaya çekiniyor mu, 
yoksa seve seve veriyor mu? O parayla 
ailesini mutlu ediyor mu? 

RÖPORTAJ RÖPORTAJ

Çocukken parka 
gidiyorum diye evden 
çıkar kütüphaneye 
koşardım. Okuma 
yazma bilmediğim 
zamanlarda bile 
gidiyordum. 
Kütüphanede soba 
yanıyordu hatırlıyorum. 
Kütüphaneci bu bacak 
kadar çocuğa neden 
geldiğini hiç sormaz 
gazetesini okurdu. 
Ben de kitapların 
resimlerine bakardım.

Bir hocam bana:  
“İnsan ayda otuz bin 
TL kazanıyor olabilir 

ama bu rakam 
paranın çokluğunu 
göstermez. Aklı fikri 

o parada mı, ona 
bakacaksın? Otuz 

bin TL ile hayır 
yapmaya çekiniyor 

mu, yoksa seve 
seve veriyor mu? 
O parayla ailesini 
mutlu ediyor mu?
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Biri de ayda 750 TL kazanır ama 
sabahtan akşama kadar o parayı 
düşünür. Kalbinden çıkaramaz, gözüne 
uyku girmez, çocuğundan kıskanır, 
eşine koklatmaz problem buradadır” 
Olay sadeleşmek değil kalbimize ne 
koyduğumuzla ilgili. Kalbine oturma 
grubu koyarsan tabii bunalırsın, güzel 
elbiseler koyarsan tabii bunalırsın. 
Onlar kalbe girecek, kalpte yer tutacak 
şeyler mi? Ama oturma grubunu 
ailem rahat etsin, gelen rahat otursun 
diye kaliteli alıyorsun o başka… 
Ben uçlarda savrulmanın doğru 
olmadığına inanıyorum. Çok elbiseye 
sahip olmak da hiç elbiseye sahip 
olmamak da -daha önce belirttiğim 
gibi fakirliği kast etmiyorum burada- 
tehlikeli… Neden? Çünkü birinde çok 
elbiseye sahip olarak mutlu olacağını 
düşünüyorsun, diğerinde de hiç 
olmadığı için.  Mutluluğun bununla 
ilgisi yok. Sosyal medyada takipçi 
sayın çoksa ve sen bunu iyiliği yaymak 
için kullanıyorsan bu hoş bir şey. Yok 
hepsi beni izlesin beni beğensin diye 
o mecrada bulunuyorsan, kafadan 
sakat bir durum. Bu ayrımı yapmak 
kolay değil elbet. İnsanın nefsi var. 

Rabbim kazandıklarımızı onun sevdiği 
şekilde giymeyi yemeği ikram etmeyi 
nasip etsin. Huzur Allah’la olur, eşyanın 
azlığıyla çokluğuyla değil.

Edebiyat ne der sadelik 
hakkında, ne kadar fazla 
kelime, ne kadar uzun yazı 
o kadar iyi yazar mı, yoksa 
sadelik mi? 

Edebiyat sadeliği sevdiği gibi 
süslenmeyi de sever. Fazla kelime 
süslenmek değildir. Fazla kelime 
boynuna önüne gelen kolyeyi takan 
kadının durumu gibidir. Zevksizliktir 
yani. Halbuki bir boyunda zarif sade 
bir kolyenin güzel durması gibi 
zümrütlerle süslenmiş bir kolye de 
eşsiz durur. uzun yazının da kısa 
yazının da değeri ayrıdır. uzun yazı 
maraton koşucusu gibidir, yolda 
tıkanmaması gerekir. Kısa yazının da 
kendine göre kaideleri var tabii.

Türkiye’deki kadın 
profiline baktığınızda ne 
görüyorsunuz? Kadınların 
genel fotoğrafı bize ne 
anlatıyor? 

İsmek’de çalışmıştım yıllar önce, ev 
hanımlarına terapi olduğunu gördüm 
o kursların. Kadınların eve tıkılmaması, 
komşu günlerine terk edilmemesi 
icap ediyor. Ben İsmek’te problemli 
pek çok kadının anlayışlı bir insan 
haline geldiğini gördüm. Anadolu 
kadını ölmedi. Ben inanıyorum 
ölmediğine. Sadece çok dibe itildiler. 
Tv ciddi bir zehir, gözlerinden 
kulaklarından akıyor. İçlerindeki hayır 
için çalışan mekanizma bozuldu. 
Yarışıyorlar ama hayır için değil, 
çocuklarının hangisi daha başarılı 
diye, hangisi daha iyi giyiniyor diye, 
hangisi bilmem ne diye… Tedavi 
olması lazım. Olacak inşallah. Çok 
güzel işler yapan kadınlar var.

Hepimizin istediği mutluluk... 
Fakat bir türlü mutlu 
olamıyor, aradığımızı 
bulamıyoruz. Mutluluk çok 
mu uzakta? 

Eskiler de böyleymiş. Zamanın sorunu 
değil bu. Allah kendisinden başka 
biriyle/ birileriyle tam mutlu olmamızı 
istemiyor. Hocalarımdan bir demişti ki: 

“Hayatın tıkırında gitse, çocukların 
hiç azmasa, sağlığın bozulmasa, eşin 
çok sevse bir dediğini iki etmese, iş 
arkadaşların seni kapıda karşılasa, 
akrabaların sen sormadan her derdine 
koştursa, Allah’ı anmak aklına gelir 
miydi?”  Gelmezdi. Bu dünyada 
mutluluk diye bir şey yok. Mutluluğu 
yanlış yerde aramak diye bir şey 
var. İnsanlar kendilerini unutmak 
için içki partileri düzenliyorlar, ayılıp 
kendi kendileriyle yüzleşmemek 
için after party tertip ediyorlar. Ard 
arda parti yani… Derler ki bu dünya 
yaratıldığında üzerine bin sene 
keder ve gam yağmurları yağmış, 
bundan dolayıdır ki dünyada hep 
gam ve keder bitmiş. Dünyada 
yaşıyorsan neden mutsuzum diye 
düşünmeyeceksin. Dünyanın mizacı 
bu. 

Online edebiyat Atölyesi 
uygulamanız var. Atölye 
içeriğinde neler var, kimler 
katılıyor, ne tür uygulamalar 
yapılıyor?” 

Sınıf ortamlarında yaptığım dersleri 
online sınıflarda yapıyoruz. Böylece 
hem Türkiye’nin hem de dünyanın 
her yerinden derse katıma imkânı 
oluyor. Kadınlar evlerinden yahut iş 
yerlerinden derse iştirak edebiliyorlar. 
Atölye hep birlikte yapılan bir iştir. 
Hocaya bağlı değildir ders yani. 
Katılımcıların katkılarıyla süreç devam 
eder. Biz de yazı serüveninin içine 
birlikte giriyoruz. Kelimeler hakkında 
hikayeler hakkında konuşuyoruz. 
Katılımcıların yazılarını sadece ben 
değil diğer katılımcılar da yorumluyor. 
Böylece herkes yazdıkları yazılardaki 
kusurları kendileri bulabiliyor.  
Hikayeler, denemeler, masallar 
yazıyoruz. Düzenli sanat filmleri izleyip 
kitap okuyoruz. Bazen bir hikâyenin 
sonunu tekrar yazıyoruz bazen bir 
müzik dinleyip o müzik için bir sinema 
filminin sinopsisini hayal ederek 
yazıyoruz. Her derste ayrı bir atölye 
yapmaya gayret ediyorum. Sadece 
bilgi verirsek bu öğretmek olmaz, onu 
Google da yapıyor.

Gurbet sizin için nedir?

İstanbul’dan uzak olmak… Dostlardan 
uzak olmak… Gurbetle alakalı daha 
önce bir şeyler yazmıştım müsaade 
ederseniz o yazıyı sizinle paylaşayım. 
“Gurbetin en fenası  “yancı” olarak 
gurbete gitmektir. Bunu iyi biliyorum 
çünkü ben bir yancıyım. Gurbete 
çağırılan asıl kişi değilim. Eşim 
memleketten memlekete çağırılır, ben 
de onun arkasından koli kutularına 
kitapları, hurçlara yorganları koyarım. 
Kırılacak mutfak eşyalarını gazetelere 
sararım. Sonra eski tülleri yeni camlara 
uydurmaya gayret ederim.  Evin beyi 
yeni iş yerine gider. Orada başka başka 
huyları olan insanların arasına karışır. 
Çocuklar ise gittikleri yeni okullardan 
şikâyet ederler. Öğretmenleri eski 
öğretmenlerine benzemez, sınıf 
arkadaşları bunları başta aralarına 
kabul etmez. “ Hepsi kreşten beri 
arkadaşmış anneee” dedikçe siz 
çocuklarınızı o veletlere sevdirmek 
için türlü çareler icat edersiniz. Sonra o 
da hallolur. Bir bakmışsınız ki oğlunuz 
sınıfın takımda kaleci olmuş, kızınız 
diğer kızlarla ip atlıyor.

Peki yancıya ne olacak? Erkek için 
hazır bir ortam var, çocuklar için de 
öyle…Bu kadını ne yapacağız? Sabah 
ahaliyi evden gönderdikten sonra ona 
bir meşgale bulmamız icap etmemiz 
mi? Meşgale değil de insan… Bir dost. 
Eline fener alıp sokakları mı gezsin 
şimdi o?

Ben gurbet şehirlerinden 
birinde yalnızlığımı unutmak için 
insanlarla yeşil ışıkta karşıdan karşıya 
geçip duruyordum. Önce bir tarafa 
sonra diğer tarafa… Yanımdaki 
kadınlar ihtiyarlar gençler o esnada 
mahsusçuktan arkadaşım oluyordu. 
Sonra herkes dağılıyordu ama… 
Bitiyordu masal. Caddenin ortasında 
uzaydan düşmüş karanlık bir taş gibi 
yapayalnız kalıyordum. Bunlar acıklı 
şeyler… “

İstanbul’u çok özlüyorum. Bazı 
insanlar İstanbul senin bıraktığın 
gibi değil, aradığını bulamayacaksın 
diyorlar. Yanılıyorlar. 

RÖPORTAJ RÖPORTAJ
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Ben gurbet 
şehirlerinden birinde 
yalnızlığımı unutmak 

için insanlarla yeşil 
ışıkta karşıdan 
karşıya geçip 

duruyordum. Önce 
bir tarafa sonra diğer 
tarafa… Yanımdaki 
kadınlar ihtiyarlar 
gençler o esnada 

mahsusçuktan 
arkadaşım oluyordu. 

Sonra herkes 
dağılıyordu ama… 

Bitiyordu masal. 



KADIN ZANAATKÂRLIĞININ olduğunu dile getirerek, “Dönemin 
bölge halkı çeşitli zanaatlar üzerine 
uzmanlaşmış.” dedi. Bölgede tarımsal 
faaliyetlerin olduğunu botanik 
uzmanlarıyla yaptıkları çalışmayla 
belirlediklerinin altını çizen Türkcan, 
şöyle devam etti:

“Tohum kalıntılarının belli alanlarda 
yoğunlaştığını gördük. Buğdayın bütün 
çeşitleri, arpa, yulaf ve hemen hemen 
bütün tahılgillerin Kanlıtaş Höyüğü’nde 
ekilip, biçilerek depolandığını 
görmüştük. Handan Üstündağ ile 
iskelet üzerinde yaptığımız çalışmayla 
dişlerdeki çürükler, ciddi anlamda 
karbonhidratlı beslenme olduğunu 
gösterdi. Bu çok önemli bir buluştu. 
Kadın iskeletinin kol kemikleri, rutin bir 
şekilde belli ağır işleri yoğun şekilde 
yaptıklarını, dönemin kadınının tahıl 
öğütme, boya üretimi ve mermer 
bilezik yapma gibi zanaatkar işlerin 
içinde olduğunu gösterdi.”

Türkcan, mezarın dolgusunda 
bulunan toprağın elenmesinin 

ardından çok sayıda tohum çeşidinin 
belirlendiğine değinerek, bunun 
yaklaşık 50 çeşit tahıla ait tohumların 
mezara bilinçli bırakıldığının göstergesi 
olduğunu vurguladı. Karbonhidratla 
beslendiği açıkça görülüyor Doç. Dr. 
Handan Üstündağ ise çıkartıldıktan 
sonra A.Ü’deki laboratuvara getirilen 
iskeleti detaylı şekilde incelediklerini 
bildirdi.

İskeletin bütün parçalarını gözden 
geçirdiklerini ifade eden Üstündağ, 
şunları söyledi:

“ufak ve narin bir kadına ait 
iskeletin 30’lu yaşların başında 
olduğunu belirledik. İskeletin 
dişlerinde çürükler dikkatimizi çekti. 
Çünkü dönemin beslenme şekliyle 
ilgili önemli bir göstergedir. İskeletin 8 
dişinde büyük çürükler tespit ettik. Üç 
dişinin yaşam sırasında çürüğe bağlı 
olarak kaybedildiğini gözlemledik. 
11 dişte çürük olması bize dönemin 
insanlarının karbonhidratla 

beslendiğini açıkça gösteriyor. Diş 
taşlarını gördük. Dişlerde orta düzeyde 
bir aşınma tespit ettik. Kol kaslarının 
yapıştığı yerler dikkati çekiciydi. 
Kol kaslarının yapışma yerleri çok 
belirgindi. Kollarını sürekli kullandığı, 
sürekli ve tekrarlayan ağır birtakım 
aktiviteler içinde olduğunun en büyük 
göstergesidir. Kazı başkanı Ali umut 
Türkcan ile yaptığımız görüşmede 
Kanlıtaş Höyüğü’nün yoğun mermer 
bilezik üretim yeri olduğunu söyledi. 
Tarımsal faaliyetler, buğday işleme ve 
yoğun şekilde mermer bilezik üretimi 
sonucu böyle bir gelişme olduğunu 
düşünüyoruz. Kaslarındaki yoğun 
kullanım izleri sebebiyle 8 bin yıl 
önceki kadının çalıştığını söylemek 
mümkün.” Üstündağ, kazıda bulunacak 
farklı iskeletlerle bir karşılaştırma 
yaparak, dönemin insanlarının 
yaşantılarına ışık tutabileceklerini 
sözlerine ekledi.

DOSYA
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H
iç düşündünüz mü kadın ve 
zanaatkarlık tarihin hangi 
sahnesinde başladı? Her zaman 
ev işi, yemek yapmak, çocuk 
büyütmek eksenli anlatılan ya 
da kurgulana kadın tarihimiz 
ne kadar inandırıcı? Kadınlar 
milattan önce neler yapıyordu? 

İcatlar, keşifler, göçler, yeni hayatlar kadınlar 
tarihini nasıl etkiliyordu? İşte Eskişehir’den 
gelen bir haber sorularımızı cevaplamaya 
yardımcı oldu. 

Eskişehir’in İnönü ilçesi yakınlarındaki, M.Ö 
6 bin yılına ait Kanlıtaş Höyüğü’nde geçen 
sene gün yüzüne çıkartılan 8 bin yıllık kadın 
iskeleti üzerinde yapılan çalışma, çarpıcı 
sonuçlar ortaya koydu.

İç Batı Anadolu’nun en eski yerleşimi 
Kanlıtaş Höyüğü’ndeki kazılar, 2013 
yılından beri Anadolu Üniversitesince (AÜ) 
sürdürülüyor. Kazı grubu başkanı ve AÜ 
Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Ali umut Türkcan ve ekibi 
tarafından gerçekleştirilen, geçen seneki 
kazılarda bir iskelet bulundu.

Doç. Dr. Türkcan ile AÜ Edebiyat Fakültesi 
Antropoloji Bölümü Fiziki Antropoloji 
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Handan 
Üstündağ’ın iskelet üzerinde yaptığı ortak 
çalışmalarda dönemin kadınları hakkında 

önemli bilgilere ulaşıldı.
İskeletteki kol kaslarının yapışma yerlerinin 

belirginliğinin, dönemin kadınlarının 
yoğun tarımsal faaliyetlere, tahıl işlemeye 
ve bölgedeki çeşitli atölyelerdeki üretime 
katıldığının göstergesi olduğu sonucuna 
varıldı. İskeletin dişlerindeki çürüklerin ve 
diş taşlarının karbonhidrat tüketimi sonucu 
olduğu tespit edildi.

İç Batı Anadolu’nun en eski insan kalıntısı
Kazı başkanı Türkcan, AA muhabirine 

yaptığı açıklamada, geçen yılki kazılarda 
buldukları iskelet üzerinde Doç. Dr. Handan 
Üstündağ ile çalışma gerçekleştirdiklerini 
kaydetti.

Kanlıtaş Höyüğü’nün İç Batı Anadolu’nun 
en eski yerleşkesi olduğunu anımsatan 
Türkcan, “İskeletin çıktığı alanda yerleşme, 
Erken Kalkolitik Dönemi’ne tarihlendiği için İç 
Batı Anadolu’nun en eski insan kalıntısıdır. Söz 
konusu bireyin beslenmesi, hastalıkları, maruz 
kaldığı dış etkenleri yakalama şansına sahip 
olduk. 

Doç. Dr. Handan Üstündağ ile iskelet 
üzerine yaptığımız çalışma çarpıcı bulgular 
verdi. 8 bin yıllık bir kadın iskeleti olduğunu 
belirledik.” diye konuştu.

Türkcan, Kanlıtaş Höyüğü’ndeki kazılarda 
çıkan el alet çeşitliliğinin söz konusu bölgede 
atölyelerin bulunduğunun göstergesi 



ANADOLU’YU MÜCADELEYE
YÜKSEK SESLE 
ÇAĞIRAN
KADINLAR

Kadın dernekleri Osmanlı 
Devleti’nde kadınların 
toplumsal hayattaki 
varoluşlarını destekleyen 
zemin olmuştur. Cevdet 

Paşa’nın kızı Emine Semiye’nin önderli-
ğinde kurulan Şefkat-i Nisan ilk yardım 
derneği olma özelliği taşımaktadır. 
Bu derneği kız çocuklarının eğitimine 
katkı sağlama, yoksul kızlara maddi ve 
manevi anlamda yardımcı olmak, ka-
dının toplumsal rolünü sosyal temeller 
oturtmak amacıyla pek çok dernek 

takip etmiştir.  O dönem kimsesiz 
kadınların ve kız çocuklarının 

dikiş dikerek ya da fabrikalarda 
çalışmak için bir meslek sahibi 

olmasına yardım eden der-
nekler kurulmuştur. 

Derneklerin bazıları 
kadınlara yerli malı 

kullanım bilincini 
öğretmeyi, 

bazıları ise eğitimi yaygınlaştırmayı, 
sosyal hayatta yaşanan sorunları en 
aza indirmeyi amaçlamaktadır. Tarihler 
1921’i gösterdiğinde yine bir kadın 
derneği ‘kadınlar için seçme ve seçilme 
özgürlüğünü’ dile getirecektir. 
Vatanın tehdidi ve ülkenin savunması 
gündeme geldiğinde Cevdet Paşa’nın 
kızı, dönemin entelektüel kadınların-
dan yazar Fatma Aliye “Nisvan-ı Os-
maniye İmdat Cemiyeti”ni kurmuştur. 
Fatma Aliye’nin derneğini diğer kadın 
dernekleri takip etmiş ve amaç her 
zaman ‘vatanın birliği’ olmuştur. 

Milli Mücadele döneminde kadı-
nın toplum içindeki rolü daha aktif 
hale gelecek, hep erkeklere mermi 
taşıdığından bahsedilen Türk kadını 
geniş kitleleri harekete geçirmek için 
düzenlediği mitingler, basın bildirileri 
ve Kurtuluş Savaşına dair yazdıklarıyla 
Milli Mücadele’nin kazanılmasını emek 
emek beklemiştir. 

Vatanın ve milletin ‘bekası’ düzenle-
nen mitinglerin ana temasını oluş-
turmuş; daha önce Osmanlı Devleti 
tarafından kurulmuş kız liselerinde, kız 
öğretmen okullarında eğitim görmüş 
kadınlar devletin onlara öğrettikleriyle 
devleti savunmuştur. Kadının eğitimi 
en büyük meyvesini mücadele yılla-
rında vermiş; dernek kurmayı öğrenen 
kadınlar savaşa dair sosyal algıyı 

yönlendirmiş, 
ebe olan kadınlar  Anadolu’da 

hemşirelik yapmış, yazan ka-
dınlar kalemle ülkesine uza-

nan kılıçlara kafa tutmuş-
tur. Tarih Türk milletini 

mücadeleye yüksek 
sesle çağıran 

kadınlarla 
tanışmıştır.

Kurtuluş Savaşı boyunca Hilal-i 
Ahmer’in kadın kolları ordunun sağlık 
hizmetleriyle ilgilenmiş ve askerlere 
kıyafet bulma işini üstlenmiştir. 
Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan 
Cemiyeti ise itilaf devletlerini protesto 
eden telgraflar çekmiş, Türk kadınının 
mücadeleye katılmasını sağlamış, 
mücadelenin kazanılmasına katkıda 
bulunmuş ve çalışmaları da herkes 
tarafından takdir edilmiştir. 

Milli Mücadele yıllarında 
Kastamonu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti 
tarafından Zekiye Hanım başkanlığında 
büyük bir miting gerçekleştirilmiştir. 

Ülkemizin bağımsızlığının 
kazanılmasında bu fedakarlıkların 
rolü son derece büyüktür. 10 Aralık 
1919’da Kastamonu’da 3 bin kişiden 
oluşan bürokrat bayanlar bir araya 
gelerek, Türkiye’nin işgalini kınamak 
için bir miting düzenlemiştir. Bu 
mitingin düzenlenmesinin gayesi 
Güneydoğu Anadolu, Akdeniz 
ve Ege’nin işgal edilmesidir. Bu 
topluluk, o zamanki öğretmen 
okulunun bahçesinde toplanmış ve 
mitinglerini yapmışlar. Mitingden 
sonra da bildiri yayınlanmıştır. Bu 
bildiriyi devlet büyüklerine ve eşlerine 
telgraflarla göndermişler.  Miting 
tertip komitesi başkanı Zekiye Hanım 
o gün meydanı dolduran kadınlara 
şöyle seslenmiştir: “Hanımlar! Büyük 
felaketlerimiz önünde evlatlarımızın 
ve kardeşlerimizin kanıyla 
suladığımız yurdumuzun işgaline ve 
kardeşlerimizin felaketi karşısında 
susacak mıyız? Hayır. Hanımefendiler! 
Mağlubuz ve silahımız yok fakat 
göğsümüzde imanımız ve bütün 
dünyayı halk eden Allah’ımız var. 
İşte biz de imanımıza ve Allah’ımıza 
istinaden haksızların haksızlıklarını 
yüzlerine vurur ve cihan huzurunda 
ilan ettikleri adaleti talep ederiz.” 

Milli mücadelenin kahraman 
kadınlarına selam ve rahmet olsun...

Milli Mücadele döneMi’nde kadının topluM 
içindeki rolü daha aktif hale gelecek, hep 
erkeklere MerMi taşıdığından bahsedilen 

türk kadını geniş kitleleri harekete geçirMek 
için düzenlediği Mitingler, basın bildirileri 

ve kurtuluş savaşına dair yazdıklarıyla 
Milli Mücadele’nin kazanılMasını 

eMek eMek bekleMiştir. 
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‘Evliliğe hazırlık’ diye bir 
şey gerçekten var mı? 
Olabilir mi?

Evet, kadın ve erkeğin yaşça ve psiko-
lojik olarak evliliğe hazır oluşu ve evlilik 
kararı öncesi bütün soruşturmalardan 
sonra kişinin kalbine danışması evlili-
ğin sıhhatli bir şekilde kurulması için 
önemlidir. Evlenecek kişilerin birbirle-
rini tanıyacak kadar kendilerine zaman 
bırakması, ailelerin de rızasının alınma-
sı, dış görünüşten ziyade, iç güzelliğe, 
ahlaka ve erdeme önem verilmesi, 
düşüncelerin, görüşlerin ve inançların 
örtüşmesine dikkat edilmesi aile içi hu-
zurun sağlanması açısından önemlidir. 
Aynı zamanda dini, siyasi ve ekonomik 
bakış açılarının ortak, yetiştikleri kül-
türün birbirine yakın ve tamamlayıcı, 
bilgi, görgü ve anlayış düzeninin birbi-
rine denk olması da değerlendirmeye 
katılmalıdır. 

Evliliğin matematiği 
var mıdır? ‘Şu formül 
doğrudur, şu çift idealdir’ 
diye bir şey var mıdır?

Evliliğin doğru formülünün denklik ve 
biz bilinci olduğunu düşünüyorum. 
Evlilikte asıl olan denkliktir ama bu 
denklik bir sıhhat şartı değil, bağla-
yıcılık şartıdır. Yani denklik, evlilik için 
mecburi bir şart olmayıp ancak ailede 
sevgi, saygı, sağlıklı iletişim ve mutlulu-
ğun temini içindir. Bunun yanında ben 
bilincinden çok biz bilinciyle hareket 
eden, empatik değerleri yüksek, ahlakı 
ve merhametiyle ilişkilerini devam et-
tiren kişilerin de evlendikleri zaman eşi 
ve çocuklarına bu değerleri yansıttık-
larını, sağlıklı bir birliktelik sürdürdük-
lerini görüyorum. Peygamberimizin 
ifadesiyle “kişi, sevdiğiyle beraberdir”. 
Onunla vakit geçirmekten ve konuş-
maktan asla usanmaz. O kişiler birbir-
lerini sevmede, birbirlerine merhamet 
ve şefkatte bir vücudun azaları gibidir. 
Ondan bir uzuv rahatsız olursa, diğer 
uzuvlar uykusuzluk ve sıkıntıda ona 
iştirak ederler. Nasıl ki bedende sadece 
bir uzuv; mesela bir parmak rahatsız 
olsa o beden bütünüyle huzursuz olur, 
aile üyelerinden biri de rahatsız olunca 
ailenin huzuru kalmaz. Şu halde kişi 
sevdiği kişinin ya da parçası olduğu 
ailenin bazı uzuvlarının ızdırabı karşı-

sında ilgisiz kalamaz. Onlara sevgi, şef-
kat ve merhamet duygularıyla bağlıdır. 
Bu duygular, insanlığımız ve bilhassa 
imanımızın sahihliği için herkeste ol-
malıdır.

En kolay kimler 
boşanıyor? Ve aile 
büyüklerinin boşanma 
üzerindeki payı nedir? 

Belki biraz farklı gelecek ama Peygam-
ber Efendimizin (s.a.v.) bir rivayetinin bu 
sorunuzun cevabı olduğunu düşüyo-
rum. “Kim şerefinden dolayı bir kadınla 
evlenirse yüce Allah ancak onun alçak-
lığını artırır. Kim malı ve servetinden 
dolayı bir kadınla evlenirse Allah onun 
fakirliğini artırır. Kim asaleti için bir ka-
dınla evlenirse Allah onun soysuzluğunu 
artırır. Kim yalnız gözünü haramdan ko-
rumak, haramdan sakınmak ve akrabalık 
ilişkisini sürdürmek için bir kadınla ev-
lenirse Allah kadını ona, onu da kadına 
mübârek kılar.” (Taberânî)
Bu rivayete baktığımız zaman evliliklerde 
problemlerin nedenlerinden bazılarının 
sayıldığını görürüz. Kadın erkek ilişkisinin 
sağlıklı bir zeminde başlamayıp bir çıkar, 
menfaat, şeref ve haysiyet meselesine 
dönüştüğünü, bu tür evliliklerin bir süre 
sonra sihirli kelime “aile içi geçimsizlik” 
nedeniyle boşanmalarla sonuçlandığını 
görmemiz gerekiyor. 
Ayrıca ailede bencilliğe yer yoktur. 
Sadece kendisi için yaşayan, ailenin 
diğer üyelerinin kişiliğine, karakterine 
ve yaşantısına saygı duymayan, hayata 
aynı göz hizasından bakmayan ve aynı 
havayı teneffüs etmeyen evliliklerinde 
boşanmayla sonuçlandığını görmek 
gerekiyor.
Tabi aile ve akrabalık ilişkileri de evlilik-
lerde önemlidir. Ancak evlilik, iki yetişkin 
bireyin birlikteliği ile gerçekleşir, aile 
ve akrabalarla değil... Buradaki sınırı iyi 
korumak gerekir. “Senin ailen, benim 
ailem” meselesinden dolayı genellikle 
tartışmalar çıkabilmekte, aile içi ilişkilerin 
bozulmasına hatta kavgalara neden ola-
bilmektedir. Bunun için birincil önceliğin 
ailemiz olduğunu düşünerek, ilişkileri 
belirli bir seviyede tutmalı ve ailemizin 
huzurunu kaçıracak bir noktaya konuş-
malarımızı sürüklememeliyiz.   
Eşlerden birinin diğerini aldatması da 
(her türlü aldatma) sorunların artmasına, 

Son dönemlerde ön plana çıkan “güçlü kadın” vurguSunun da bunda etkiSi var. oySa güçlü aile 
vurguSunun daha öncelikli olmaSı gerektiğini, aile bireylerinin hepSinin güçlenmeSinin evlilikleri 
daha Sağlıklı bir zemine oturtacağını düşünüyorum. aile üyelerinden Sadece birini güçlendirmek, 

türkiye’nin mottoSunun “güçlü aile, güçlü türkiye” olmaSı Son dönemde yaşanan problemlerin ve 
yanlış aile politikalarının da çözümüne bir katkı Sunacağını düşünüyorum. 

RÖPORTAJ RÖPORTAJ
UZMAN PSİKOLOG ESAN GÜL:

“ÜLKEMİZİN MOTTOSU 
GÜÇLÜ AİLE, 

GÜÇLÜ TÜRKİYE OLMALI”
RÖPORTAJ: GONCA BABÜR

T
oplumun yapı taşı olan aile 
kurumu üzerinde alarm çan-
ları çalıyor. Neden mi? Yapılan 
istatistiklere göre Türkiye’de 
son 10 yılda evlenen çiftlerin 
sayısı azaldı, boşananların sayısı 

ise yüzde 29 oranında arttı. İstanbul 
10 bin 939 boşanma ile ilk sırada yer 
alırken, en az boşanma ise Ardahan’da 
gerçekleşti. Aile kurumu çöküyor mu? 
Yeni nesil evlilikler neden boşanma ile 
noktalanıyor? Çözüm için ne yapmalı-
yız? İşte tüm bu soruların cevabını ve 
daha fazlasını değerli uzman Psikolog  
Esan Gül ile gerçekleştirdiğim söyleşide 
bulabilirsiniz.

Bizde evlilik ne anlama 
geliyor? 

Evlilik hayatın huzur veren nikâhı, 
nefsin arzu ve isteklerini terbiye eden 
rahmeti, salih evladın anne-babası için 
dilindeki duası ve dünya cennetine 
açılan kapısıdır. Evlilik günlük zevklerin 
ötesinde erkek ve kadını kaynaştıran, 
hüzün, sıkıntı ve mutluluklarında aynı 
duyguları oluşturan, toplumun düzen 
ve huzura kavuşmasını sağlayan ve ge-
lecek kuşakları bir kan bağıyla birbirine 
bağlayan fıtri, bedeni, ruhi ve sosyal 
birlikteliktir. Aynı zamanda evlilik bir 
zorunluluk değil, tercih, beğenme ve 
isteğe bağlılıktır. 

Ailede bencilliğe 
yer yoktur. Sadece 

kendisi için yaşayan, 
ailenin diğer üyelerinin 

kişiliğine, karakterine 
ve yaşantısına saygı 
duymayan, hayata 

aynı göz hizasından 
bakmayan ve 

aynı havayı 
teneffüs etmeyen 

evliliklerin de 
boşanmayla sonuç-

landığını görmek 
gerekiyor.



güvenin zedelenmesine ve ilişkilerin bozul-
masına neden olmaktadır. Eşlerin birbirini 
aldatmalarının altında, bir takım sosyal ve 
psikolojik faktörlerin aranması gerekiyor. 
Evli çiftlerin aldatma nedenleri incelen-
diğinde erkeklerin fiziksel, kadınların ise 
duygusal gerekçelerle eşlerini aldattığı 
ortaya çıkıyor. Erkekler karşı cinsin fiziksel 
cazibesine kapılarak eşini aldatırken, kadın-
ların da genellikle duygusal tatminsizlik, 
umutsuzluk, intikam duygusu ve mutluluk 
arayışı olduğunu görüyoruz. 
Özellikle eşler arasında ihmal edilme ya da 
sağlıklı iletişim yokluğu, cinsel tatminsizlik, 
ilişkilerde rutinleşme, karşılıklı olarak duygu 
ve düşüncelere değer verilmeme, karşılıklı 
sevgisizlik, fantezileri gerçekleştirememe, 
daha fazla yakınlık ve sevgi özlemi, aile içi 
geçimsizlik ve şiddet gibi nedenlerin aldat-
malarda etkili olduğunu görmek gerekiyor. 
Tabii bu işi zevk ve para kazanmak için ya-
panlar da yok değil…
Aslında kimse kimseyi aldatamaz, insan 
ancak kendisini aldatır. Bu açıdan baktı-
ğımızda, aldatılan tarafların hiçbir zaman 
aldatıldıklarını düşünmemeleri gerekir. 
Çünkü aldatan kişi kendini aldatır ve güven 
kaybeder. Onun için kaybeden her zaman 
aldatan taraftır.

Boşanmanın çocuk üzerinde 
etkisi nedir? Ve bu etki ha-
yatının tamamını kuşatacak 
kalıcı bir hasar bırakır mı? 

Boşanma durumunda eşlerin ve çocukların 
en az zararla süreci atlatmaları ve birbirine 
zarar vermeden boşanmayı gerçekleştir-
meleri istenen durumdur. 
Eğer boşanan çiftlerin çocukları varsa 
bu süreçte en çok etkilenen çocuklardır. 
Burada unutulmaması gereken eşlerin 
birbirinden boşandığıdır. Çocuklar anne 
ve babalarından boşanmazlar. Çocuklar 
ister annenin yanında kalsın, isterse 
babanın yanında kalsın onlar annesi ve 
babası olmaya devam edecektir. Onun için 
boşanan eşlerdir, çocuklar değil…
Çocukların boşanma sürecine dâhil edil-
mesi, yaşanan sıkıntılara şahit olması, eşler 
arası problemlerin çocuklarla paylaşıl-
ması, çocuklar üzerinden birbirine mesaj 
gönderilmesi veya çocukların kullanılarak 
eşlerden birinin kendi lehine durumlar 
oluşturmaya çalışması en çok çocuklara 
zarar vermektedir. 
Asıl olan evlilik gibi boşanmanın da birbiri-
ne zarar vermeden ve anlaşarak yapılması-

dır. Bu şekilde yapılan boşanmalar kişilerin 
durumu daha rahat kabullenmelerine, 
karşılaştıkları sorunla daha kolay başa çıka-
bilmelerine, kendilerine olan güvenlerinin 
zedelenmemesine ve benlik saygılarının 
da zarar görmemesine yardımcı olur. Hatta 
büyük bir krizi sağlıklı bir şekilde yönetmek 
kişilerin özgüven kazanmalarına ve saygın-
lıklarının artmasına da katkı sunabilir. 
Eşlerin birbiriyle boşanması hayatın 
sonu değildir. Yeni bir yaşam biçiminin 
tercih edilmesi ve eğer varsa çocuklarla 
birlikte hayatın yeniden düzenlenmesi 
öncelikle yapılması gerekendir. Kişinin hem 
kendisinin hem de çocukların, boşanma 
sürecinden daha az zarar görmesi 
için mevcut durumun kabullenilmesi, 
çocuklara uygun bir dille boşanmanın 
gerekçelerinin anlatılması, kendilerini 
haklı çıkarmak için birbirini suçlamaması 
ve boşandıktan sonra eşlerin mümkünse 
aynı ortamlarda veya arkadaş gruplarında 
bulunmaması sürecin sağlıklı bir şekilde 
yönetilmesi için önemlidir.

‘Aşkım bitti, sevgim bitti, 
artık heyecanım kalmadı en 
sık telaffuz edilen boşanma 
gerekçesi… Aşkın sevginin in-
san için sonsuz olanı var mı? 
İki insanı birbirine bağlayan 
duygu ne ise ömrünü uzat-
mak mümkün mü?

Her insanın ve ailenin bir sevgi dili vardır. 
Ailenize duyduğunuz sevgiyi aile üyeleri-
nin anlamadığı bir dilde ifade ederseniz, 
onların gösterdiğiniz sevgiyi anlaması pek 
mümkün olmayacaktır. Sizin iletişim ve 
sevgi anlayışınızın karşıdaki kişi tarafından 
da sevgi olarak anlaşılması gerekir. En 
büyük problemlerden biri de aynı fiziksel 
ve sosyal ortamı paylaştığı halde aile üye-
lerinin kendilerini rahat bir şekilde ifade 
edememeleri veya karşıya anlatamamaları 
değil midir?
Sevginin hedefi, istediğiniz bir şeyi elde 
etmek değil, sevdiğiniz kişinin mutluluğu 
için bir şeyler yapmaktır. Bu ise eşinizin ve 
çocuklarınızın duygu ve düşüncelerine 
değer vermeyi, onların gözüyle de haya-
ta bakabilmeyi yani empati kurabilmeyi 
gerektirir. Ses tonundan tutun da, konu-
şurken takınmış olduğunuz tavrınıza kadar 
kurmuş olduğunuz iletişim önemlidir. Bu 
iletişimin en önemli özelliği mesajın sevgi 
ve ilgiyi içermesi ve diğerlerine açık bir şe-
kilde gösterilmesidir. 

Beni lüks içinde yaşatır mısın? 
Evet yeni nesil evliliklerin 
mottosu bu. Sevginin, emeğin 
ve sabrın makbul görülmediği 
bu çağın evliliklerini iyileştir-
menin bir yolu var mı?

Son dönemlerde aile içi problemlerle 
ilgili özel görüşmelerim arttı. Görüşme-
lerim sonucunda aile bireyleri arasında 
genel kanaat olarak mutlu olmak için 
zenginliğin şart sayıldığını, mutlulukla 
zengin olmanın ayrılmaz bir bütün oldu-
ğunu ve sorunların da çoğunlukla maddi 
nedenlerden çıktığını görüyorum. Aynı 
zamanda aile üyelerinin birbirlerini anla-
madıklarını, başka kişiler üzerinden -kay-
nana, kayınbaba da dahil- konuştuklarını, 
eşlerden birinin ya da ikisinin çocuklarla 
ilgilenmediğini, özellikle babanın aileye 
zaman ayırmadığını genellikle tekrar 
ettiklerine şahitlik ediyorum.  Aile içi 
problemlerin her birinin ayrı ayrı ele alınıp 
değerlendirilmesi ve çözüm yollarının 
tespit edilmesi gerekiyor ama beni en çok 
endişelendiren hususun zengin olunca 
mutlu olunur, mutluluk için zenginlik şart-
tır gibi bir düşüncenin oluşmuş olması… 
Bu anlayışın oluşmasında birçok etken 
söz konusu olabilir ama temel etkenin 
bazılarının parayı tek güç ve hâkimiyet 
aracı olarak görmelerini sayabiliriz. 
Sorunuzun ikinci kısmına gelince evlilik-
leri iyileştirmenin yolunun aile üyelerinin 
birbirinin rahmeti ve bereketi olduğunu 
görmeleri ve düşünmeleriyle gerçekleşe-
ceğini düşünüyorum. Gözler ve kalpler ai-
leden başka tarafa yöneldiği zaman hakikat 
ve mutluluk ihmal edilmiş olur. 
Huzurlu bir ailenin ve sağlıklı bir beraber-
liğin herkesin kendi sorumluluk alanını 
bildiği, birbirine sevgi ve saygı içerisinde 
davrandığı, tamamen doğal ve süregelen 
bir ilişki olduğunu unutmamak gerekir. 
Sorunlar olabilir, önemli olan bu sorunların 
nasıl çözüldüğüdür.  Bazen eşler arasında 
duygu alışverişinin azaldığını hatta bittiğini 
de görmekteyiz. Evlilik devam etmesine 
rağmen duygu ve düşünce alışverişinin de-
vam etmemesi veya eşlerin birbirlerini ih-
mal etmesi aile içi sorunların artmasına ne-
den olur. Oysa eşler kendi duygularını ifade 
etmek için sözün yanında birçok yöntem 
kullanabilir. Mesela birbirimize hediyeler 
almak, sürprizler yapmak, birlikte yemek ye-
mek, birlikte kitap okumak, bir film izlemek, 
birlikte gezmek gibi duygu yoğunluğunun 
yaşandığı davranışlar belirli aralıklarla yapı-
labilir. Burada önemli olan birlikte olmak, 
birlikte bir şeyler yapmak ve birliktelikleri 
arttırmaktır, yani biz olmaktır.

Kadın çalışıyorsa, 
evlilik daha çabuk mu 
yoruluyor? İş kadını, eş, 
anne, temizlikçi, aşçı 
vs rollerinin altında bu 
çağın kadınları ezilmiyor 
mu? Sağlıklı bir toplum 
inşaası için sağlıklı iyi 
yetiştirilmiş nesiller ve 
o nesli yetiştirecek ruh 
sağlığı yerinde annelere 
ihtiyaç yok mu?

Günümüz kadını bir tercih yaptı 
veya tercihe zorlandı diyelim… Bu 
tercihi daha fazla güçlenmek, ayakları 
üzerinde durmak ve kimseye muhtaç 
olmamak… Son dönemlerde ön 
plana çıkan “güçlü kadın” vurgusunun 
da bunda etkisi var. Oysa güçlü 
aile vurgusunun daha öncelikli 
olması gerektiğini, aile bireylerinin 
hepsinin güçlenmesinin evlilikleri 
daha sağlıklı bir zemine oturtacağını 
düşünüyorum. Aile üyelerinden 
sadece birini güçlendirmek, baba 
ve çocuğun ihmal edilmesine, 
görmezden gelinmesine veya aile 

içi ilişkilerin bozulmasına neden 
olduğunu görmek gerekiyor. 
Türkiye’nin mottosunun “Güçlü Aile, 
Güçlü Türkiye” olması son dönemde 
yaşanan problemlerin ve yanlış aile 
politikalarının da çözümüne bir katkı 
sunacağını düşünüyorum. 
İkinci bir nokta anne ve çocuk 
arasındaki ilişkidir. 
Anne ve çocuk bir bütünün iki 
parçası gibidir, birbirinden ayrılamaz. 
Anne ve çocuğun değişen hayat 
tarzından dolayı birbirinden 
ayrılması, farklı mekânlarda zaman 
geçirmesi ve birbirini daha az 
görmesi farklı psikolojik sorunların 
da oluşmasına neden olmaktadır. 
Özellikle anne ve çocukta duygusal 
aktarım, bağlanma, iletişim ve kaygı 
problemlerinin artmasının bir nedeni 
olarak da bunu görmek gerekiyor. 
Son olarak asıl olanın anne, baba 
ve çocuklardan oluşan bir bütünün 
hayata anlam katacağıdır. Birbirimizi 
destekledikçe ve birbirimize katkı 
sundukça karşılaştığımız problemlerin 
üstesinden daha rahat geliriz.
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Çocukların boşanma 
sürecine dâhil 
edilmesi, yaşanan 
sıkıntılara şahit 
olması, çocuklar 
üzerinden birbirine 
mesaj gönderilmesi 
veya çocukların 
kullanılarak eşlerden 
birinin kendi 
lehine durumlar 
oluşturmaya 
çalışması en çok 
çocuklara zarar 
vermektedir



ÇORUMLU 
HASAN PAŞA

(1831-1905)
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tek başına kıskıvrak yakalamıştı. GÖZLE-
VE Savaşı’nı Osmanlı ordusu kazanmıştı.

Çorumlu Hasan’a İftihar madalyası 
takıldı ve onbaşılığa terfi ettirildi.

Rusların Gözleve Savaşı’ndaki 
mağlubiyetleriyle Çar birinci Nikola çok 
üzüldü. 2 Mart 1855 tarihinde başkent 
Petersburg Kışlık Sarayı’nda intihar etti. 
Yerine 2. Aleksandır Çar olarak geçti. 2. 
Aleksandır tam 26 yıl görevde kaldı.

Gözleve zaferinden sonra Ruslar 
gerilemeye başladılar. Osmanlı’nın nihai 
hücumunda yine stratejik bir konumda 
olan ANAPA’yı da boşaltıp çekildiler. 
Fakat hakim bir tepeye kurdukları Topçu 
bataryasıyla Osmanlı ordusuna zayiat 
verdirmeye başladılar. Bu Rus batarya-
sının susturulması şarttı. Bu görevi Bu 
tehlikeli görev Çorumlu Hasan’a verildi. 
Çünkü o cesur, çevik ve maharetliydi. 

Hasan sürünerek yalçın kayalara 
sessizce tırmandı. En uygun zamanda 
mevziye atlayıverdi. Rus komutanı bir 
süngü darbesiyle öldürdü. Askerler bir 
ani baskına uğradıklarını sandılar ve 
topları bırakıp korkuyla kaçıştılar. Ateş ve 
ölüm saçan Çorumlu Hasan tarafından 
Batarya susturulmuştu.  

Çorumlu Hasan teskere bırakarak 
orduda kalmaya karar verdi.     

Artık Hasan Çavuş pratik hayatta 
başarılı ve becerikli alaylı bir askerdi. Te-
oride Harbiye’den mezun olanlara göre 
zayıftı fakat pratikte onların çoğundan 
daha başarılıydı. 

Seraskerlik karargahında göreve 
başladı. Belli bir kazancı ve itibarı vardı. 
Yuvasını artık kurabilirdi. Sevenleri onu 
evlenmeye teşvik ettiler. Çok saygı duy-
duğu ve sevdiği komutanı Serasker Rıza 
Paşa onu kendisinden biraz yaşlı bir kızla 
evlenmeye razı etti. Kısa zaman sonra 
Çorumlu Hasan evlendi ve mutlu bir aile 
reisi oldu.

Aynı sene Hac mevsiminde Serasker 
Rıza Paşa Onu “Surre Emini” olarak  

Eşini de birlikte götürmek üzere 
Çorumlu Hasan Çavuşu görevli olarak 
Hacca gönderdi.

Hac kafilesi önce gemiyle Mısırın 
Port Said limanına vardı. Henüz Süveyş 
kanalı gerçekleşmemişti. Port Said’den 
hacı adayları Kızıldeniz’e indiler. Kendi-
lerini bekleyen kadırgalarla ve gemilerle 

önce Cidde Limanı’na vardılar. Oradan 
da deve sırtında ve yürüyerek Mekke’ye 
ulaştılar. Sürre alayının yardımları halka 
bir düzen içinde dağıtıldı. Kafile Arafat’ta 
vakfe, Mina’da, Müzdelife’de bulunduk-
tan sonra tavaf ve Sa’ylerini tamamlayıp, 
kurbanlarını da keserek hacı oldular. 

Hac dönüşünde Cidde limanından 
henüz ayrılmışlardı ki, Hacıları İstanbul’a 
taşıyan kadırga Kızıldeniz’deki mercan 
resflerinden birine takıldı. Yani gemi 
karaya oturmuştu. Hasan Çavuş bir ekip 
oluşturdu ve çalışmaya başladı. Geminin 
yaralı kaburgasını tamir etti ve bununla 
geminin su almasını önledi. Selametle 
denize açıldılar. Hasan Çavuş herkesin 
takdirini kazanmıştı. Akabe körfezinin 
nihayetinde gemiden inip Port Said 
limanına karadan geldiler. Tekrar hacı-
ların hizmetine tahsis edilen Osmanlı 
gemisiyle İstanbul’a vasıl oldular.

Sultan Abdulmecid Hasan Çavuş’u 
Mulazimi Sani yani Teğmen rütbesiy-
le ödüllendirdi. Ayrıca O’nu Serasker 
Yaverliği görevine getirdi. Sarayda artık 
Çorumlu Hasan tanınır hale geldi. Onu 
çok seven ve takdir edenler kadar da 
çekemeyenler de vardı. 

Abdulmecid’in vefatıyla kardeşi 
Abdulaziz tahta geçti. İlk işleri arasında 
yönetim merkezinin bulunduğu semtin 
güvenlik içinde olması gerekti. Sultan 
Abdulaziz Serasker Yaveri, teğmen 
Hasanı Beşiktaş Karakol Komutanlığı’na 
atadı. 

Teorik bilgisi Harbiyeliler kadar 
olmayan ama pratik askeri tecrübesi 
ve zekası onları dörde katlayan bir 
sadakat ve asalet abidesidir Çorumlu 
Hasan Paşa. Önce Balkanlarda bulunan 
Çorumlu Hasan Paşa, bir telgraf emriyle 
maiyetindeki askerlerle birlikte Kafkas 
Cephesi’ne çağrıldı. Zor bir yolculuktan 
sonra Kafkas Cephesi’nde açılan 
Ardahan’a geldi ve Kasap Hüseyin Hayri 
Paşa Komutasındaki birliklere katıldı.Bu 
gözü pek yiğit adına 93 harbi de denilen 
1877 yılında Kafkasyada Ruslara karşı 
çarpışan Osmanlı birliklerinin içindeydi.    

Günlerce süren karşılıklı taarruzlarla 
Rusların yoğun topçu atışlarına hedef 
oldular. Mayıs 1877 tarihinde Ardahan 
üstün silah gücü ve takviyeli ordusuyla 
Rusların eline geçti.

Ç
orum’da Gülabibey mahallesin-
de babası demirci Hacı Musta-
fa ile annesi Kezban hanımdan 
dünyaya geldi. Babası şehirde 
demirciydi ve bir kılıç ustasıydı. 
Eğitim sürecinde Mecburi  olan  

        mahalle  mektebinde okuma yazma-
yı öğrendi. Evlerine en yakın olan, ve bir 
süre devam ettiği Ömer Nehci Medrese-
sinde de Kur’an ve ilmihal öğrendi.   

Babasının iş yerinde körüğün başında 
önce çırak olarak çalışmaya başladı. Baba-
sıyla birlikte kızgın demirlere şekil vermek 
çalışmaya başladı. Delikanlılığına doğru 
iri-yarı, pazulu, güçlü-kuvvetli bir genç 
olarak yetişti. Hasan dükkânda demirle 
uğraşırken esnaf ahlak ve disiplinini öğ-
rendi. Tarla ve Bağlardaki mevsimlik işleri 
de Hasan yapardı. Arkadaşlarıyla gittiği 
avcılıkta da iddialıydı. Kendisi 2. Mahmut 
döneminde dünyaya gelmişti. Yıllar sonra 
Sultan Abdulmecid döneminde askere 
çağrıldı. Kendisinden yaşça çok küçük 
oldukları için kardeşleri Osman ve Ömer 
Çorumda babalarıyla kaldılar. Askerlik 
şubesinde yapılan muayenede Çorumlu 
Hasan iri-yarı, güçlü-kuvvetli olduğu için 
Osmanlı Başkenti İstanbul’da muhafız ala-
yında vatani görevine er olarak başladı.

Osmanlı- Rus savaşı başlamıştı. 1853 
yılında Ruslar harp gemileriyle Sinop’u 

bombaladılar. Bir yıl sonra da yine Çar 
Rusya’sı Tuna Nehri’ni aşıp Silistre’ye 
geldiler. Rusların sıcak denizlere inmesini 
istemeyen İngilizlerle Fransızlar ittifak 
halinde Kırım’a asker çıkardılar. Serdarı 
Ekrem Ömer Paşa komutasında 20 bin ki-
şilik Osmanlı ordusu içinde Çorumlu Hacı 
Hasan da vardır. İşte Hasan ilk defa bu 
savaşlarda gözü pek cesur ve becerikli bir 
savaşçı olarak kendini göstermeye baş-
ladı. GÖZLEVE denilen stratejik bir yerde 
savunma hattındayken Hasan karargâhta 

nöbet tutuyordu. Birden önünde kendi-
ne doğru yaklaşan silahlı üç askeri fark 
etti ve hiç beklemeden üzerlerine atladı. 
Vurarak ve yumruklayarak yere yatırdı ve 
belindeki kuşakla aldığı üç esiri birbirleri-
ne bağladı.

Nöbet değişiminde Hasan’ın tesirsiz 
hale getirdiği üç esir Rus askeri karargaha 
götürüldü. Sorgulandılar. İfadelerinde 
Osmanlı cephaneliğini havaya uçurmak 
için görevli olarak geldiklerini itiraf ettiler. 
Fakat bu üç Rus fedaisini Çorumlu Hasan 

YAZAR YAZAR

Teorik bilgisi Harbiyeliler 
kadar olmayan ama 

pratik askeri tecrübesi 
ve zekası onları dörde 

katlayan bir sadakat 
ve asalet abidesidir 

Çorumlu Hasan Paşa. 
Önce Balkanlarda 
bulunan Çorumlu 

Hasan Paşa, bir telgraf 
emriyle maiyetindeki 

askerlerle birlikte 
Kafkas Cephesine 

çağrıldı. 

Sultan 
Abdülmecit



Hasan Paşa, Ardahan kuşatmasın-
da başına isabet eden şarapnel ile ağır 
yaralandı. Çok kan kaybetti, mevzideki 
ilk yardımdan sonra iç kesimlere taşındı. 
Gümüşane’deki Sahra hastanesinde iki ay 
tedavi gördü. Devleti yıkmak için Kendi-
sine karşı yapılan suikast ve darbelerden 
ders alarak önce Yıldız İstihbarat teşkila-
tını kurdu. Abdulhamid Han çevresinde 
güvenilir devletine sadık, dirayetli ve 
cesur insanlar aradı. 

Sultan Azize bağlılığını unutmadığı 
Çorumlu Yedi-Sekiz Hasan Paşa nere-
deydi? Hasan Paşanın Divanı Harpte 
yargılanıp berat ettiğini öğrenince Onu 
huzura çağırdı, konuştu, gönlünü aldı ve 
tekrar Beşiktaş Muhafız Komutanlığına 
tayin etti.  Beşiktaş Muhafızı Hasan Paşa 
Dört Padişahı yakından tanımıştır. Bunlar 
Sultan Abdulmecid, Abdulaziz, 5. Murat 
ve Sultan Abdulhamittir. 
ABDuLHAMİD DÖNEMİNDE 
HASAN PAŞA 

Saraydaki görüşmelerinde Abdul-
hamid Han, Muharebeden yaralı olarak 
kurtulan Hasan Paşa’ya iltifat etti. Rütbesi-
ni yükseltti. Hasan Paşa Ferik- Korgeneral 
olarak göreve başladı. Ayrıca Ona padi-
şahın fahri Yaveri-Yardımcısı görevini de 
vererek Hasan Paşa’yı saray Protokolüne 
dahil etti.  Sarayın ve semtin güvenliği 
için Beşiktaş Zaptiye Karakolu Komutan-
lığı çok önemliydi. Beşiktaş, Padişahın 
ikamet ettiği, devletin yönetildiği, Yıldız, 
Dolmabahçe, Çırağan ve Fer’iye Sarayları-

nın güvenliği için cesareti ve sadakatiyle 
tebaruz eden Hasan Paşa’ya emanet 
edildi. 

 Hasan Paşa kısa zamanda beşiktaşta 
hırsız, sarhoş, yankesici kabadayı ve şehir 
eşkıyalarının kökünü kuruttu. Adi suçların 
tamamını ortadan kaldırdı.

Amcası Sultan Abdulaziz’in acı akibeti 
Abdulhamid’i tedbirli olmaya mecbur 
etti. Avrupalı sömürgeci devletlerin istih-
baratlarına karşılık Devletin ve hükumetin 
güvenliği için Yıldız Sarayı’nda en güve-
nilir insanlardan oluşan bir İstihbarat ağı 
kurdu.

Ancak Abdulhamid Han’ın bağımsız, 
fikir ve davranışları, karar ve uygulamaları 
içerde ve dışarda birleşen düşmanlarını 
harekete geçiriyordu.
ÇIRAĞAN BASKINI

20 Mayıs 1878 Pazartesi günü Çırağan 
sarayına bir baskın düzenleyen Ali Suavi, 
arkasında İngiliz Kolonyal Entelijansının 
bulunduğu Darbe teşebbüsü Hasan 
Paşanın vaktinde ve cesur girişimiyle ön-
lenmiş ve Ali Suavi bu olayda 38 yaşında 
hayatını kaybetmiştir. 
Çırağan baskını niçin ve nasıl yapılmıştır? 

Çırağan Sarayına baskının amacı 
sağlık sebebiyle Padişahlığına üç ayda 
son verilen 5. Muradı tekrar padişah yap-
maktı. Çünkü Sultan Abdulhamit Devlet 
yönetiminde dizginleri iyice ele almayı 
başarmıştı. Davranışları milli, yerli ve 
İslamiydi. Başta İngilizler Osmanlı tahtın-
da hasta haliyle 5. Muradı ve Sadrazam 

olarak da Mithat Paşa’yı görmek istiyordu.
İçerde ise Çırağan Sarayı’nda Validesi 

Şefikatze Sultan oğlu 5. Murad’ın yeniden 
padişah olmasını istiyordu.

Genç Osmanlılar-Jön Türkler de Meş-
rutiyeti getirmek için Abdulhamit Han’ı 
devirmek istiyordu.

Masonlar da 1868 de sarayda ara-
larına katılan 5. Murad’ı tahta geçirmek 
istiyorlardı.

Çırağan’da başlatılan darbe teşebbü-
sünün başındaki adam olan Ali Suavi’nin 
portresini  Mütefekkir Cemil Meriç bir 
cümleyle çizer:

“Suavi Hasta bir adamdı.  
Tedirgin, dengesiz, birdenbire  
alevlenen bir mizaç!”

Eşi bir İngiliz hanım idi. Kurduğu 
Üsküdar derneğinde çoğu cahil, aç ve 
ayak takımı Balkan göçmenlerini orga-
nize etmişti. Silahlandırdığı göçmenlere 
“Padişahın ihsan ve atiyelerini-Hediye-
lerini almak için Çırağan Sarayı önünde 
toplanacaklarını” söylemişti. Önceden 
hazırlanan vapurlara doluşup yola çıktılar. 
Ali Suavi’nin asıl niyetini ve yapmak iste-
diklerini bilmiyorlardı.  

20 Mayıs 1878 Pazartesi günü Ali Sua-
vi haini harekete geçti. Vapur ve kadırga-
larla Üsküdar’dan Boğaza açılanlar Avrupa 
yakasındaki Çırağan Sarayı’nın rıhtımına 
çıktılar. Engel olmak isteyen Sahildeki 
nöbetçileri yaralayıp tesirsiz hale getirdi-
ler. Başta Ali Suavi olmak üzere Çırağan 
Sarayı’nın harem dairesine kadar çapulcu 
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askerler ani baskınla doluştular. Gördük-
leri bütün kıymetli eşyalara el koydular. 
Kadınların üzerindeki, kulaklarında, boy-
nunda, koynunda ve ayak bileklerindeki 
altın takı ve avadanlıkları zorla aldılar. 
Küpelerini kulaklarını yırtarak çekip 
çıkardılar. Saray kadınları korku ve panik 
içinde bağırmaya başladılar.

5. Murad’ı odasından alan iki kişi 
onun itirazına rağmen koltuklarına 
girerek salona doğru sürüklercesine 
götürmeye başladılar. Bir yandan da 
“Padişahım çok yaşa!” diye bağırmaya 
başladılar.
ÇORuMLu HASAN PAŞA   
TARİH SAHNESİNDE

Trajik olaylar hızla gelişirken Beşiktaş 
Muhafızı Hasan Paşa, Çırağan Sarayı’nın 
karşısındaki berberde traş olmaktadır. 
Çırağan Sarayı’ndan yükselen ve semt 
üzerine bir uğultu gibi yayılan sesler ve 
Kadın çığlıklarını işitti. Berber koltuğun-
dan kalkarak hızla Çırağan’a doğru koşar 
adım ulaşır.

Kapıda nöbet tutan Zeybek Meh-
med’in elindeki sopayı alır ve Beşiktaş 
Karakolu’ndaki askerlerin hemen yetiş-
mesi için emir verir. Hiç vakit kaybetme-
den silahlı bir tek zabıta neferiyle sarayın 
kapısından içeriye süzülerek girer. 

5. Murad’ı sürüklercesine yürüten iki 
kişi Hasan Paşa’nın tam Gülnazönü’nden 
geçerken peşpeşe iki sopa darbesiyle 
Ali Suaviy’le, Nişli Salih’i yere serer. Sırtını 
duvara dayayan 5. Murat bu olayı dehşet 
ve korkuyla seyreder.

Hasan Paşa ise düzensiz şekilde 
önünden geçen elleri bıçaklı ve silahlı 
darbecilere bir baterist gibi vurarak onla-
rın birlikteliğini dağıtmaktadır. 

Kalabalık üzerine doğru gelmeye 
başlayınca onlara belindeki vinçester 
tabancayla ateş açmaya başladı. Hasan 
Paşa’nın üzerine çullanmak isteyenler 
darbecilerle arasına Beşiktaş Karakolu’n-
dan gelen askerler giriverdiler. İsyancı 
gurupların üzerine ateş açmaya baş-
ladılar. Ölen ve yaralananlar oldu fakat 
ekserisini esir aldılar. Bir kısmı pencere-
den atlayarak kaçmışlardı. Bir kısmını da 
Çırağan ağaları ve zaptiyeler vurdular.

Neticede Çorumlu Hasan Paşa’nın 
başlattığı karşı hareketle bir darbe 
önlenmiştir. Çırağan baskınında fitnenin 
başı Ali Suavi ile birlikte 21 kişi öldürül-
müş, 30 isyancı da yaralı olarak yaka-
lanmıştır. Çırağan baskınında öldürülen 

darbeci Ali Suavi 38 yaşında, Hayatını 
ortaya koyarak bir darbeyi önleyen de 
cesur devlet adamı kimliğiyle Çorumlu 
Hasan Paşa 47 yaşındadır. Çırağan bas-
kını Hasan Paşa’nın cesur müdahalesiyle 
başladığı yerde bitti. Osmanlı Devleti bir 
kere daha kaosa-karışıklığa düşmekten 
kurtuldu. 10 Mayıs 1878 günü yapılan 
darbe teşebbüsü iki saat içinde bastı-
rılmıştı. Devlete sadakatle hizmet eden 
ve vatanperver bir insan olan Çorumlu 
Hasan Paşa, Osmanlı ordusunda erlikten 
paşalığa yükselen ender askerlerden 
biridir.  Ali Suavi’nin, Üsküdar’dan Çıra-
ğan’ı dürbünle izleyen İngiliz hanımı, Ali 
Suavi’nin tavsiye ve talimatına uyarak, 
evdeki bütün belge ve evrakları yakmış 
ve hızla boğazda demirlemiş olan İngiliz 
muhribine binerek Londra’nın yolunu 
tutmuştur.

Kamerayı ileri-geri zumlayalım!
15 Temmuz 2016 Başarısız Darbe 

teşebbüsü Amerikan İstihbarat-CIA ta-
rafından düzenlendiği itiraflarla kesinlik 
kazanırken PKK, PYD, IŞID ve FETÖ’nün 
birer Amerikan projesi olduğu kesinlik 
kazanmıştır. 

Abdulhamid’i halletmek için tertip-
lenen Başarısız Çırağan darbe teşebbü-
sünde de üst akıl İngiliz Sömürgeler İs-
tihbaratıdır. “Britich  Colonyal Entelijans”
HASAN PAŞA VEDALAŞIYOR

Paşa ileri yaşında bir gün rahatsızlan-
dı. İtiraz ettiği halde yapılan lavmandan 
sonra şikâyeti daha da arttı. Yaklaşan 
akıbetini görür gibi hüzünlendi. Eşine 
seslendi:” Gülnaz, beni zehirlediler, 
Hasan’ın gidiyor artık!” Sadece 15 dakika 
sonra fani dünyayla vedalaştı. 1905 
yılında öldüğü zaman 80 yaşındaydı. 
Ömrünce hizmet ettiği Beşiktaş meyda-
nına, Barbaros Hayreddin Paşa’nın yan 
tarafına defnedildi. Ancak halkın yaptığı 
Hasan Paşa’nın türbesi çok görkemliydi. 

Otuz sene sonra İngiliz kralı Edward, 
Barbaros Hayraeddin Paşa’yı ziyaret 
etmek istediğinde 1937 de bir kararna-
meyle Hasan Paşa’nın heybetli-ihtişamlı 
türbesi istimlak edilip yıkıldı. Mezarı 
Yahya Efendi Dergâhı’nın bahçesindeki 
kabristana taşındı. Allah Ona rahmet 
eylesin! 

Bir darbı mesel vardır: insan öldük-
ten sonra unutulmaz fakat unutulduğu 
zaman ölür. Hasan Paşa da Devlete ve 
Millete vefasıyla kıyamete kadar yaşaya-
cak. Duamız böyle.  

Babasının yanında 
geçim derdinden tahsil 
görmemiş olduğundan 
imzasını Arapça yedi ve 

sekiz anlamına gelen 
V/\ şeklinde attığından 

Hasap Paşa’nın adı 
“yedi sekiz”e çıkmıştı. 

Tahsili yoktur ama 
son derece dürüsttür. 

Dahası; altı okka yürek 
taşıyan bir babayiğittir.

YAZAR YAZAR
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İYİLİK
HER YERDE

İYİLİK
HER YERDE

KızLARıNıN EĞİTİMİ İÇİN 
ENGELLERİ AŞıYOR

H
atay’da yaşayan 45 yaşın-
daki yürüme engelli baba, 
iki kızını akülü aracıyla 

okula götürüyor. Küçük yaşta 
çocuk felci geçirerek yürüme 
yetisini kaybeden 45 yaşındaki 
İbrahim Biricik, engeline rağ-
men her gün akülü aracıyla 2 
kızını okula götürüp getiriyor.

Hatay’ın Kırıkhan ilçesin-
de yaşayan yürüme engelli 
Biricik, her gün 6 yaşındaki kızı 
Hatice’yi engelli aracının önüne, 
9 yaşındaki büyük kızı Sümey-
ye’yi ise arkasına bindirerek 
okul yolunu tutuyor. Kızlarıyla 
evlerine yaklaşık 1 kilometre 
mesafedeki okulun yolunu 
tutan baba Biricik, engeline 
rağmen evlatlarının eğitimi için 
gösterdiği çabayla çevresinde-
kilerin takdirini topluyor.

Biricik, AA muhabirine 
yaptığı açıklamada, üç çocu-
ğu olduğunu ve çocuklarının 
geleceği için tüm sıkıntılara 
göğüs gerdiğini söyledi. Eşi en 
küçük kızlarıyla ilgilendiği için 
iki kızını okula kendisinin götür-
mek zorunda kaldığını belirten 
Biricik, “Biraz zorlukları oluyor 
ama katlanıyoruz. Gücümün 
yettiği kadar çocukların dersleri, 

sıkıntılarıyla sürekli ilgilenmeye 
çalışıyorum. Engelime rağmen 
çocuklarımın geleceği için çaba 
sarf ediyorum. Akülü arabamla 
hayatımı sürdürüyorum, çocuk-
larımı da akülü arabamla okula 
götürüp getiriyorum. Okulun 
evimize mesafesi yaklaşık bir 
kilometre kadar, kışın zorluk-
ları oluyor ama katlanıyoruz.” 
dedi. Engelli ve bakıcı aylığıyla 
ailesinin geçimini sağladığı-
nı aktaran baba Biricik, öğle 
arasında çocuklarını aldığı için 
aynı mesafeyi 4 kez katettiğini, 
bu yüzden zaman zaman sıkıntı 
yaşadığını paylaştı. Babasının 
akülü arabasının arkasında oku-
la gidip gelen 9 yaşındaki Sü-
meyye Biricik, 4 yıldır babasıyla 
Kırıkhan Bahçelievler İlkokuluna 
gittiğini söyledi. Babasıyla okula 
gidip geldiği için mutlu oldu-
ğunu anlatan Biricik “Babam 
bana ve kardeşime dersleri-
mizde de yardımcı oluyor, ben 
de derslerimde başarılı olmaya 
çalışıyorum.” dedi.

En büyük hayalinin cum-
hurbaşkanı olmak olduğunu 
aktaran Biricik, bunun için ders-
lerine çok çalıştığını sözlerine 
ekledi.

GÖNÜLLÜLÜK TURİzMİ İLE
AFRİKA’DA YÜREKLERİ 

FETHETTİLER
H

atice Yentürk, kurduğu Assalam 
Vakfı ile Afrika kıtasının cennet 
adası Zanzibar’da gönüllülük 

turizmini faaliyete geçirdi. Zanzibar’ın 
yetim çocukları Türkiye’den giden 
gönüllü gençler sayesinde gülüyor. 
Afrika’daki gönüllülük faaliyetlerinin 
her zaman masum niyetlerle 
gerçekleşmediğini söyleyen Yentürk, 
“Gönüllülük turizminin ekmeğini daha 
çok misyoner organizasyonlar yiyor” 
diyor.

Gönüllülük turizmi dünyada 
yıllardır yapılıyor olsa da ülkemiz için 

oldukça yeni bir kavram. Bu kavramın 
temelinde hem tatil yapıp hem 
de ihtiyaç sahibi insanlara yardım 
etmek yatıyor. Hatice Yentürk ve eşi 
Fatih Yentürk kurdukları Assalam 
Vakfı ile Zanzibar’a gönüllülük 
turizmi götürüyor. Zanzibar’ın yetim 
çocuklarının yüzü Türkiye’den giden 
gönüllü gençler sayesinde gülüyor. 
Gönüllüler, çocuklara eğitimler veriyor, 
yolları temizliyor, parkları, evleri, 
bazı yapıları onarıyor. Bir yandan da 
Zanzibar’ın el değmemiş doğasında 
tatilin keyfini çıkarıyor. 

YAbAn hAYVAnLARInIn 
‘ŞifAcIsI’

Hakkari’nin Yüksekova Belediyesinde 
görevli veteriner Hekim Kaçan, yaralanan ve 
hastalanan birçok yaban hayvanını tedavi 
ederek sağlığına kavuşturuyor. Belediye 
Hayvan Tedavi Merkezi’nde görevli Kaçan 
işe başladığı ilk günden beri aralarında nesli 
tükenme tehlikesi altında olan porsuk ve kaya 
kartalının da bulunduğu birçok yaban ve 
sokak hayvanını tedavi ettiğini söyledi.

Bölgede nadir görülen türlerle de sık 
sık karşılaştıklarını anlatan Kaçan “Tedavi 
edebildiğimizi burada kliniğimizde başarılı bir 
şekilde tedavi ettik, doğal yaşam alanlarına 
bıraktık. İmkanlarımızın el vermediği yaralı 
hayvanlarımızı da Yüzüncü Yıl Üniversitesi 
Yaban Hayvanlarını Koruma Derneğine gön-
deriyoruz, orada tedavileri yapılıyor.” diyerek 
tedavi sürecini anlattı.

A
ydın’ın Koçarlı ilçesinde bir üniversite 
öğrencisi, Türk Telekom’un hayata 
geçirdiği “İnternetle Hayat Kolay Pro-

jesi” kapsamında adeta eğitim yuvasına 
dönüştürülen mahalle kıraathanesinde 
kadın ve erkeklere internet eğitimi verdi.

Türk Telekom, Habitat Derneği ve Bir-
leşmiş Milletler Kalkınma Programı (uNDP) 
iş birliğiyle hayata geçirilen “İnternetle Ha-
yat Kolay Projesi” kapsamında bölgesel ve 
ekonomik eşitsizlikleri ortadan kaldırarak, 
herkes için bilgiye erişim imkanı sunmayı 
ve internet okuryazarlığı eğitimleriyle her-
kesi dijital dünya ile tanıştırmayı amaçlıyor.

Projenin hedef grubu ise başta kadın-
lar olmak üzere 81 ilde internet hakkında 
yeteri kadar bilgi sahibi olmayan veya 
internetin sunduğu imkanları yeteri kadar 

tanımamış olan 25 yaş üstü yetişkinlerden 
oluşuyor. Proje kapsamında, Türkiye’nin 
çeşitli illerinde düzenlenen eğitimlerle 
351 gönüllü eğitmen tarafından 43 bin ki-
şinin internetle tanışması sağlandı. Projeye 
gönüllü olarak katılan Süleyman Demirel 
Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yöne-
timi 2. sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Enes 
Aktaş, internet eğitimini Koçarlı ilçesine 
20 kilometre uzaklıkta bulunan Zeytinköy 
Mahallesi’ne taşıdı. Aktaş, 85 yaşındaki 
Mehmet dededen 49 yaşındaki Aynur tey-
zeye kadar herkesin internetle tanışmala-
rını sağladı. Yöresel kıyafetlerle bilgisayar 
başına geçen kadınlar renkli görüntüler 
oluştururken, internetle tanıştıkları için 
mutlu olan mahalleliler ürettikleri organik 
ürünleri buradan satmayı planlıyor.

İnternetle tanıştılar, hayatlarını kolaylaştırdılar



ZARİF YAZILAR

GÜLFİDAN ÇALIŞKAN

Eğitimci-Yazar
gulfidancaliskan55@gmail com

Sanatın hayattan ayrı olmadığı, 
toplumun uzağında kalamadığı 
yüzyılların belirlediği bir 
gerçektir. Çok eski zamanlardan 

beri milletlerin, insanların yaşamlarını, 
kültürlerini, gelişen ve değişen 
değerlerini, sosyal hayatlarını, siyasi 
görüşlerini ve dini değerlerini sanat 
ve edebiyat aracılığıyla öğreniriz. Bu 
minvalde sanatın ve edebiyatın gücü 
yadsınamaz bir gerçektir. Bir edebiyatçı 
olarak bu gerçeğin ışığında seçmeye 
çalıştım bugün konuyu. Aslında 

seçmekten öte, vicdani bir sancının 
dışavurum ihtiyacıydı belki de benimki 
diyebilirim. Her geçen gün daha 
hızlı bir ivmeyle değişen, bilimden 
ilime her alanda gelişen, fakat aynı 
hızla kalabalıklaşan ve kirlenen bir 
dünyanın gürültüsü içinde sessiz 
bir çığlık olarak kalacağını bilsek de 
söylenmemiş cümlelerin vebalinden 
ziyade huzur bulacağımız da katidir.
  Dünya gün gün büyüyor ve ülke-
miz de bu büyümeden kârını alıyor. 
Teknoloji gelişiyor, yeni buluşlar insan 
hayatını kolaylaştırıyor, yollar kısalıyor, 
mesafeler aradan kalkıyor. O kadar ki 
sabah kahvaltınızı yapmak için farklı 
bir ülke seçebiliyor, gün batımını bir 
okyanus üzerinden izleyebiliyorsunuz. 
Yakın zamanda buna uzay seyahatle-

rinin de eklenebileceği açıkça görü-
lüyor. İnsan hızla tüm evreni kontrol 
altına alabilme yarışında kıyasıya 
savaşıyor aynı zamanda. Öyle bir yarış 
ki tüm insanlığı kuşatıyor. Güçlü olan 
taraf acımasızca davranıyor rakibine, 
gücüne güç katma hırsıyla. Markalar 
yarışıyor, şirketler yarışıyor, bankalar 
yarışıyor. Bu akıl almaz güç yarışının 
kazananının olmadığını fark edemiyor 
kimse baş döndürücü bir hız içinde. 
Sonsuz kudrete ulaşma arzusu, hatta 
belki de sonsuz bir kudret olma arzusu 
kemiriyor insanlığın manasını… Bu 
uğurda hiç gözünü kırpmadan savaşlar 
başlatıyor, doğanın tüm dengesini alt 
üst edebiliyor, gittikçe mekanikleşiyor, 
büyüyor, güçleniyor ve çoğu zaman 
canavarlaşabiliyor insan umarsızca.
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ESKİMEZ
‘DOĞRULAR’

ZARİF YAZILAR



 Elbette aklı olan hiçbir insan bilimin 
ve ilimin aydınlığından şikâyet etmez, 
edemez. Kaldı ki gerçek ilim, doğru ve 
amacına uygun biçimde kullanıldığında 
insanlığa asla zarar vermez. Esasında 
İslam dini her anlamda yok olmaya 
yüz tutmuş bir insanlığı aydınlatmak 
için gönderilmiş manevi bir kaynaktır 
zaten. Bu yönüyle ilme ve bilime büyük 
katkılar sağlamış, ilhamını Kuran’dan 
alan birçok büyük buluşu ve keşfi 
binlerce yıl evvelinden insanlığın 
hizmetine sunmuştur; bozulmuş, 
tahrif edilmiş dinlerin ve öğretilerin 
insanlığı tükettiği bir dönemde. İşte 
bu yönüyle karşı olduğumuz, şikâyet 
ettiğimiz tüm dünyayı kuşatan bu güç 
savaşında bilimsel ve ilmi manada önde 
yer almaya çalışmak değildir elbette. 
Bu yolda öz cevherimizi kaybetmeden 
ilerleyebilmektir. Kudretin ve hayatın 
gerçek sahibini bilerek yol alabilmektir 
marifet. Başkalarına karşı kazandığımız 
zaferler sonucunda büyük bir kuvvet 
kazanırız doğru, ama ancak kendi 
nefsimize karşı savaşımızı kazanabilirsek 
kudrete ulaşabiliriz. Bunun için hem ne 
için mücadele ettiğimizi hem de nasıl 

mücadele edeceğimizi iyi belirlemeliyiz. 
Kazandığımız kuvvet, güç, iktidar 
dünyevi manada ne denli büyük olursa 
olsun uhrevi bir karşılığı olmadıktan 
sonra bir değeri de yoktur. Kadim Türk 
milleti her daim bu düsturla hareket 
etmiş asırlar süren bir imparatorluğun 
temelini de yine bu gönülle atmıştır. 
Şeyh Edebali’nin Osman Gazi’ye öğüdü 
bunun en keskin nişanesidir. Ve bu öğüt 
bugün de değerini zerre yitirmemiştir:

Ey Oğul;
  “İnsanlar vardır, şafak vaktinde 

doğar, gün batarken ölürler. unutma ki 
dünya sandığın kadar büyük değildir. 
Dünyayı bize büyük gösteren bizim 
küçüklüğümüzdür…”

  Bu yolda hırs, diken; benlik 
ve kibir, engeldir oğul. Sakın ha 
kendine takılmayasın ve kendinde 
boğulmayasın. Teklik sadece Allah’a 
mahsustur, tek başına karara 
durmayasın. İşlerini ehil kişilere 
danışarak tutasın.  

  “Güçlüsün, akıllısın, söz sahibisin; 
ama bunları nerede, nasıl kullanacağını 
bilemezsen savrulup gidersin.”

   “Öfken ve benliğin bir olup aklını 

yener! Daima sabırlı, sebatlı ve iradene 
sahip olasın, azminden dönmeyesin. 
Öfke ateş, öfke afet, öfke şeytandır 
oğul.”

    Sabırsız olmaz oğul. Sabırsız 
menzile varılmaz. Sabır kara bir 
dikeni yutmak, diken içini parçalayıp 
geçerken de hiç ses çıkarmamaktadır.” 
Gözünü ötelere dikesin oğul, hesabını 
idealine göre yapasın. Şunu da asla 
unutmayasın: Her şeyin vakti tayin 
edilmiştir.”

   Vazifen çetin, yükün ağırdır oğul. 
Hizmette önde ücrette geride olasın. 
Vazifenin en ağırına talip olmakta 
kaçınmayasın. Vazifenin ağırlığı 
Yaratan’ın kullarına ihsanıdır.”

“ Bizler nefreti eritmek için, 
muhabbetin asaletini dünyaya 
yeniden hakim kılmak için çıktık yola. 
“Ananı, atanı say; bereket büyüklerle 
beraberdir! Düşmanını hor görme, 
düşmanını çoğaltma, haklı olduğunda 
kavgadan korkma! Gönül adamı 
ömrünü boşa harcamaz, kavgayı 
sadece bileğiyle değil, ilmiyle ve 
yüreğiyle yapmasını bilir.”

unutma iyiliğe kötülük, şer kişinin, 
İyiliğe iyilik her kişinin, kötülüğe iyilik 
de, er kişinin kârıdır oğul.”

Ancak bir kısmından alıntı 
yaptığımız, asırlar evvel söylenmiş bu 
cümleler yine asırlarca ve kıtalarca 
hüküm sürecek bir devletin ve bir 
milletin temeline döşenmiştir. Ve belki 
bu öğüde bağlı kaldığı için asırlarca 
hüküm sürebilmiştir. Ve çoğunuzun 
hatırlayacağını bildiğim halde, tarihin 
tekerrürden ibaret olduğuna inanarak 
paylaşmadan geçemeyeceğim şu 
eşsiz cümlelere de yer vermiştir 
nasihatlerinde:

Ey Oğul!
Beysin, bundan sonra öfke bize; 

uysallık sana... Güceniklik bize; gönül 
alma sana... Suçlamak bize; katlanmak 
sana... Acizlik bize; hoş görmek 
sana... Geçimsizlikler, çatışmalar, 
anlaşmazlıklar bize; adalet sana... 
Kötü söz, şom ağız, haksız yorum 
bize; bağışlamak sana. Bölmek bize; 
bütünlemek sana. Üşengeçlik bize; 
uyarmak, gayretlendirmek sana...”

Ey Oğul!
Milletin kendi irfanı içinde yasasın. 

Ona sırt çevirme. Her zaman duy 

varlığını. Toplumu yöneten de, diri 
tutan da bu irfandır. En büyük zafer 
nefsini tanımaktır. Düşman, insanın 
kendisidir. Dost ise, nefsi tanıyanın 
kendisidir.”

 “Ülke, idare edenin, oğulları ve 
kardeşleriyle bölüştüğü ortak malı 
değildir. Ülke sadece idare edene 
aittir. (Bu nasihat Osmanlı’yı 600 sene 
yaşatmıştır.)   Ey Osman! Geçmişini iyi 
bil ki, geleceğe sağlam basasın.

  Nereden geldiğini unutma ki, 
nereye gideceğini unutmayasın.
İNSANI YAŞAT Kİ, DEVLET 
YAŞASIN!!!

Öylesine güzel söylemiş ki Edebali 
belki de bu nasihatlere yine aynı 
tazeliğiyle ihtiyaç duyduğumuz bu 
günlerde, hiç değiştirmeden asmak 
gerekir makam odalarının en görünür 
yerine diye düşünüyorum. Elbette 
sadece makam sahiplerine değil 
varlık makamında yer tutan her nefse 
hatırlatmak gerekir tekrar tekrar 
eminim. Tabi elbette bu topraklarda 
doğup büyüyenler, bu hususta biraz 
daha talihlidir. Bu topraklar, iyilik ve 
güzelliklerle mayalanmış, kültür ve 
medeniyetimiz, fedâkârlık, infak, cihad, 
edeb ve nezâketle yoğrulmuştur. 
İnsanımızda eksiklikler olsa da insan 
olma arzusu hep ağır basmıştır. Bunda 
da dinimizin, manevi önderlerimizin 
insanları iyiliğe adalete, doğruya ve 
hayra yöneltmiş olmasının büyük bir 
payı vardır. İşte tam burada Mevlana’yı 
hatırlıyorum binlerce yılı aşan 
öğütleriyle: 

1. Cömertlik ve yardım etmede 
akarsu gibi ol.

2. Şefkat ve merhamette güneş 
gibi ol.

3. Başkalarının kusurunu örtmede 
gece gibi ol.

4. Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol.
5. Tevazu ve alçak gönüllülükte 

toprak gibi ol.
6. Hoşgörülükte deniz gibi ol.
7. Ya olduğun gibi görün, ya 

göründüğün gibi ol.
   İster Edebali, İster Mevlana… 

Üzerine daha fazla söz söylemenin 
manasız kalacağını düşünüyor ve bu 
öğütlerin hayat bulduğu gönüller 
olabilmek duasıyla noktalıyorum 
cümlelerimi.

ZARİF YAZILARZARİF YAZILAR

Beysin, bundan sonra 
öfke bize; uysallık sana... 

Güceniklik bize; gönül 
alma sana... Suçlamak 
bize; katlanmak sana... 

Acizlik bize; hoş görmek 
sana... Geçimsizlikler, 

çatışmalar, anlaşmazlıklar 
bize; adalet sana... Kötü 

söz, şom ağız, haksız 
yorum bize; bağışlamak 

sana. Bölmek 
bize; bütünlemek 
sana. Üşengeçlik 

bize; uyarmak, 
gayretlendirmek sana...”

Başkalarına karşı 
kazandığımız zaferler 
sonucunda büyük 
bir kuvvet kazanırız 
doğru, ama ancak 
kendi nefsimize 
karşı savaşımızı 
kazanabilirsek kudrete 
ulaşabiliriz. Bunun için 
hem ne için mücadele 
ettiğimizi hem de 
nasıl mücadele 
edeceğimizi iyi 
belirlemeliyiz.
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T
urks ve Caicos 
adaları küçük 
turks ve 
daha büyük 
olan caicos 
adalarının 
birleşmesiyle 
oluşan 
dışişlerinde 
İngiltere 
Krallığı’na 
bağlı özerk 
bir devlet.   
Bu tropikal 
ada Bahama 

Takım Adalarından oluşup, Karayip 
bölgesi ve Kuzey Atlantik Okyanusu 
kesişiminde konuşlanmaktadır. 
Başlıca ve neredeyse tek gelir 
kaynağı turizm olan adanın 
nüfusu 31,458 olup, nüfusun 
büyük çoğunluğu Providenciales 
isimli bölgede yaşamaktadır. Ben 
de Providenciales’e yaptığım 
yolculuğumda gezip gördüklerimi 
mutlulukla aktaracağım Turuncu 
okurlarına. Ama öncesinde ismiyle 
müsemma bu adanın tarihinden 
bahsetmek istiyorum. 
1680 yılında bermudalı tuz 
toplayıcılarının yerleştiği ada, 18. 
Yüzyılda korsanların sığınmasıyla 
nam kazanmış.Bir söylentiye göre 
de adanın ismini Türk/Osmanlı 
korsanlarının uğrak yeri olmasından 
aldığı söyleniyor. 1765-1783 yılları 
arasında Fransız sömürgesine 
giren ada, 1799 yılında İngiltere 
topraklarına katılmış ve 
günümüzde halen İngiliz toprağı 
sayılıyor.

Karayip bölgesinde suyu en 
berrak ve en turkuaz olarak anılan 
Turks&Caicos adaları pembe 
flamingoları, deniz mercanları, 
tesadüfen karşılaşılabilecek yavru 
yunusları ve kırmızı fesli kaktüsüyle 
meşhur. Adanın isminin turks 
olmasının diğer bir sebebi ise fesli 
kaktüsler. Fesiyle ünlü olan Türk 
ismi bu fesli kaktüslerden dolayı da 
adaya verilmiş.

SEYAHAT SEYAHAT
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ZEHRA NUR
CEYLAN DEMİR

zehranc zehranc



SEYAHAT
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Chalk Sound Mİllİ Parkı’nı 
zİyaret edİn

Chalk Sound Milli Parkı, yüzlerce küçük 
kayalıklarla dolu, parlak, turkuaz renkli 
lagünlere ev sahipliği yapan eşsiz bir 
yer. Kayak veya kürek sporlarını sevenler 
içinse tam bir cennet. Birçok konut ve 
kiralık villalardan birinde konaklayabilir, 
göz kamaştıran Sapodilla Koyu ve Taylor 
plajlarının tadını çıkarabilirsiniz.

GraCe koyu’nda   
denİze Gİrİn

Turkuazın her tonunu görebileceğiniz 
Grace Koyu ve büyüleyici beyaz kumsalı ile 

Turks and Caicos Adaları’nda harika 
bir tatil geçirebilirsiniz. Dünyanın 
en güzel plajlarının burada olduğu 
söylenen adada Karayipler gemi turu ile 
dilediğinizce gezebilirsiniz.

CaıCoS ConCh Çİftlİğİ 
turuna katılın

Caicos Conch Çiftliği, dünyadaki ilk 
ve tek ticari kabuklu deniz hayvanları 
çiftliği olma unvanına sahip. Kabuklu 
deniz canlılarının gizemli yaşam 
döngüsünü, kuluçka dönemlerini, 
büyüme ve gelişmelerini, yetişkinlerden 
yumurtaların hasat edilme anını 
gözlemleyebilirsiniz. 30 dakikalık Caicos 
Conch Çiftliği turu, sizi lise yıllarınızda 
aldığınız biyoloji derslerine geri 

götürecektir. Caicos Conch Çiftliği’nde 
başkalaşma ve yaşamın larva sonrası 
aşamaları yoluyla çeşitli teknolojilerin 
kullanılması oldukça ilginizi çekebilir. 
Çiftliğin göletlerinde yetişen binlerce 
canlıyı bir arada görerek bambaşka bir 
deneyim yaşayabilirsiniz.

SaPodılla koyu’nda 
Güneşlenİn

Daha turistik Grace Koyu 
bölgesinden uzakta yer alan ve sıklıkla 
beyaz kumlu plajlarıyla adından söz 
ettiren Sapodilla Koyu, Turks and Caicos 
Adaları turunun olmazsa olmazı. Bu 
plaj, Chalk Sound Milli Parkı’na 2 km 
mesafede veadanın güney kıyısında 
konumlanıyor.

ConCh Bar 
Mağaraları’nı 
keşfedİn

Conch Bar Mağaraları, yağmur 
suyu ve karbondioksitten oluşan asitli 
suyun boşaltılmış kaya maddelerini 
çözdüğünde geliştirilen ve geçiş 
kanalları oluşturan bir Karst kireçtaşı 
sistemi. Eğer mağaralarda dolaşırsanız, 
dikitler, sarkıtlar, sütunlar ve havuzlar 
gibi olağan mağara oluşumları 
görürsünüz. Bu mağara sistemi, 
etrafında yürürken karşılaşacağınız beş 
yarasa türünün ve endemik izopodların 
barındığı bir bölge. Mağaraların 
kasırgalar sırasında ibadet ve sığınma 
yeri olarak kullanıldığına dair bir 
rivayet de var. Bu bölgeye yabancılar 
yerleştikten sonra kalıcı barınak haline 
geldi.

CroSSınG PlaCe 
traıl’de yürüyüş 
yaPın

Turks and Caicos Adaları’nda 5 saat 
boyunca hayatınızda daha önce hiç 
görmediğiniz manzaralara baka baka 
uzun bir yürüyüşe çıkmaya ne dersiniz? 
Yüksek kayalıklarla kaplı doğası, uzun 
kumsalları, kayalık koyları, tuz bataklıkları 
ve çalı yolları ile adanın en dehşetengiz 
yürüyüş yolu olan Crossing Place Trail’de 
sabahtan akşama kadar doğayla iç içe 
bir gün geçirmenizi öneriyoruz.

l Grace Bay l Chalk Sound l Taylor Bay l Our Lady of Divine Providence l Long Bay Beach  l Leeward Beach l Sapodilla Bay 

l Bid Rock Point Trail l  Princess Alexandra National Park  l Cheshire Hall l The Hole l Anna’s Sanat Galerisi 

GEZİLECEK YERLER

Hayalİnİzde Karayİpler gemİ turu yapmaK varsa eğer BaHamalar’ın yaKınlarındaKİ  turKs and CaıCos adaları, 
8 adasında yerleşİm olmaK üzere toplamda 40 adadan oluşuyor. dalgıçlar ve şnorKel sevenler İçİn 
müKemmel Bİr yer olan turKs and CaıCos adaları, dünyanın en güzel Beyaz Kumlu plajlarına ev saHİplİğİ yapıyor.

SEYAHAT

turkS&CaıCoS’ta
ne yenİr?: Adaya gidenlere tavsiye 
edeceğim en başlıca yemek seçeneği 
kuşkusuz taze tutulmuş balık olacaktır. 
Bu takımadanın en meşhur balığı mer-
can kesinlikle tadılmalı. Ayrıca şaşkınlıkla 
söylemeliyim ki adanın denizinden hamsi 
çıkıyor. Karadenize özgü sandığımız ham-
sinin biraz daha irice türüne Turks&Caicos 
adasında rastladık ve şaşkınlıkla karışık 
sevincimize engel olamadık. 

GörülMeye değer Bu 
MuhteşeM adaya   
naSıl Gİdİlİr?

 Bu tropikal adaya iki aktarma uçuş 
yaparak gitmek mümkün. İstanbul’dan 
New York’a 10 saatlik yapılan yolculuğun 
sonrasında, 3 saatlik New York-Turks 
and Caicos uçuşuyla adaya varıp 
unutulmayacak bir  seyahat deneyimi 
yaşayabilirsiniz.  Şimdiden iyi tatiller!



MUTFAK KÜLTÜRÜ

81

2 kaşık tereyağında 
kavrulmuş 1 kaşık 
susama, 2 kaşık bal ve 
2 kaşık tahin ekliyoruz. 

Birkaç saat bekleyen karışım 
ekmeğe sürülebilir bir hal 
oluyor. Biz yine de sıcak halini 
çok sevdik. Afiyet, şifa olsun.

n ataseven69@gmail com

NURİYE
ATASEVEN

MALZEMELER: 
2 yemek kaşığı tereyağ 1 yemek kaşığı susam

2 yemek kaşığı bal 2 yemek kaşığı tahin
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M
odern dünya 
birçoğumuza 
bereket 
kavramını 
unutturdu. Helal 

kazancın sabah evden çıkarken 
attığımız ilk adımla başlayıp 
akşam tekrar mutfağımıza 
döndüğünü unuttuk. Sınırlar 
kalmadı, birçoğumuz tüketim 
açlığı içinde eridik. Eskiden 
ihtiyacımız kadarını alırken 
şimdilerde ihtiyacımızdan 
fazlasını tabağa koyuyoruz. Ve 
bu kısır döngüde mutfağımızın 
bereketi kaçıyor. Bereketi 
kaçmış bir mutfaktan hanelere 
huzur akmıyor. Kış yavaş 
yavaş yaklaşırken, kilerler 
düzenlenirken nefisler de 
düzene sokulmalı. Önce 
besmele… Önce helal kazanç, 

Salih niyet ve temiz el… 
Bereket kendiliğinden gelecek 
hayatımıza. İsrafsız mutfaklar, 
bereket dolu ömürler dileği 
ile… Acınız tatlı, yemeğiniz şifa 
olsun. 
SAHİNE’NİN HİKAYESİ
Peygamber Efendimiz (s.a.s) 
döneminde İslam mutfağında 
yer alan bir tatlıdır Sahine.  
Ülkemizin değişik bölgelerinde 
özellikle Ramazan aylarında 
sahur ve iftar soflarını 
süslemektedir. Canınız tatlı 
istediğinde, vücudunuz halsiz 
kaldığında ve beyaz şeker 
kullanmak istemediğinizde 
yapabileceğiniz pratik bir tatlıdır 
Sahine. Ev halkı ve misafirlerin 
beğenisi üzerine bu unutulmuş, 
lezzetli şifa deposunu sizlerle 
paylaşmak istedim.
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Ülkemizde daha çok 
çocuk ve genç yaşlar da 
kullanılan, bir yerden 
bir yere ulaşmaktan 
çok spor yapma amaçlı 

kullanılan bir araç olmuştur bisiklet. 
Küçük şehirlerde, kasaba ya da köylerde 
ulaşım aracı olarak kullanılabilmiş 
olsa da büyükşehirlerde motorlu 
taşıtlara alternatif olamamıştır. Bunun 
belli başlı sebeplerini; bazı kentlerin 
topoğrafik yapısının elverişsiz olması,  
kentlerde motorlu taşıt, yaya ve bisiklet 
için ayrılmış/özelleştirilmiş yolların 
olmaması, bisiklet için ayrılmış park 
yerlerinin olmayışı, bisiklet kullanımının 
teşvik edilmemesi, büyükşehirlerde 
kompakt şehir merkezlerin olmayışı, 
bir yerden bir yere kesintisiz bisiklet ile 
erişimin zor oluşu, toplu taşımalarda 
bisiklet ile yolculuğun zor oluşu gibi 
nedenleri sıralayabiliriz. Bununla birlikte 
son yıllarda birçok büyükşehirde 
yeni bisiklet yolları yapılmış, bisiklet 

ile toplu taşımayı kolaylaştırmak için 
bisikletli kullanıcılar için ücretsiz saatler 
belirlenmiş, sahil ve şehir merkezlerine 
akıllı bisiklet kiralama parkları yapılmış 
ve bilet sistemiyle kamuya ait 
bisikletlerin halka açık kullanımı teşvik 
edilmiştir. 
Bisiklet ile ulaşımın sürdürülebilir 
kent ulaşımı için avantajlarını şöyle 
sıralayabiliriz;
• Hava ve gürültü kirliliğine sebep 
olmaz
• Güvenli bir ulaşım modelidir
• Düşük maliyetlidir
• Park yerleri çok yer kaplamaz
• Toplumsal iletişimi artırır
• Kullanıcının fiziksel aktivitesini artırır
Peki şehirlerde nasıl bisiklet kullanımını 
artırırız?
Bisiklet kullanımı şehirlerin fiziksel 
koşullarıyla ilgili olduğu kadar 
toplumsal bakış açısıyla da ilgilidir. 
Çoğu toplumda için üst gelir 
grubu için; lüks motorlu taşıtları 

kullanmak bireylerin sosyo-ekonomik 
düzeylerini belirtmek/göstermek 
için bir yöntemdir. Üstelik motorlu 
taşıt kullanıcıları yadsınamayacak bir 
çoğunluğu, kullandıkları taşıtların 
hem üretim hem tüketim aşamasında 
çevreye ne kadar zarar verdiğiyle de 
ilgilenmezler. Oysaki daha yaşanabilir 
bir şehir hayatı için farklı gelir grupları, 
farklı yaş grupları, farklı meslek 
grupları için toplu ulaşım ve bisikletli 
ulaşımın tercih edilebilir hale gelmesi 
gerekir. Artık bugün küresel ısınmanın 
doğurduğu olumsuz sonuçları 
hepimiz bizzat yaşar olduk. Eğer 
daha çevreci bir kent planı ve ulaşım 
modelleri yaratamazsak daha büyük 
doğal afetler ve sağlık sorunları ile 
mücadele etmek zorunda kalacağız. 
Çok ağır bedeller ödeyebileceğimizi 
düşünürsek sürdürülebilir kent-ulaşım 
modellerine harcayacağımız her kuruş 
ülke ekonomisine, gelişimine katkı 
sağlayacaktır.

Sürdürülebilir bir ulaşım modeli:

BisikleT
• Kent merkezlerini daha kompakt 
hale getirmek, kesintisiz ulaşım ağları 
oluşturabilmek;
Aslında kent trafiğini çözebilmenin 
birinci şartı bu maddeden geçiyor. 
Hani küçük bir şehre gidersiniz; 
kaldığınız ev, okul, banka, hastane, 
park, pazar hepsi konum olarak 
birbirine o kadar yakındır ki her 
yere yürüyerek bile ulaşabilirsiniz. 
Büyük kentlerde bunun sağlamak 
elbette kolay değildir ama kent 
içinde mahalleler dediğimiz kavram 
küçük şehir merkezindeki konforu 
sağlayabilmelidir. Mahalle dışına 
çıkmak istediğimizde ise, ulaşmamız 
gereken yere yaya ya da bisikletli 
olarak toplu taşıma ağlarını kullanarak 
kısa sürede erişebilmeliyiz.
• Güvenli bisiklet yolları ama nasıl?
Taşıt trafiğinin ve yollarının baskın 
ve güçlü olduğu bir şehirde bisiklet 
sürmek pasif ve edilgen bir eylem 
olarak kalacaktır. Eğer bisikletler 
için ayrılmış yollar yaparsak o yolları 
kullanacak birileri mutlaka çıkacaktır. 
Bisiklet yolları sadece rekreasyon 
alanlarında tasarlanırsa, toplumda 
bisiklet sürmenin sadece spor ve 
eğlence aracı olarak görülmesine 
neden olacaktır. Üstelik güvenli 
alan olarak çizdiğimiz bu alanlarda 
kısıtlı bir sürüş deneyimi yaşayan 
bireylerin bisiklet kullanarak trafiğe 
çıkma cesaretini de engelleyecektir. 
Özellikle ülkemizde trafik ölümlerinin 
%23,5’nin yayalar olduğunu 
düşünürsek güvenli bir şekilde 
bisikletle ulaşımın mevcut ulaşım 
algımızla pek mümkün olmayacağını 
aşikârdır. Büyükşehirlerde çeşitli 
semtlerde taşıt yollarından ayrılmış 
mevcut bisiklet yolları bulunmakta 
ancak bu yollar belirli noktalarda 
aniden sonlanmaktadır. Bu bisiklet 
yollarının artması ve farklı semtlerin 
bisiklet yolları birleştirilerek kent içi 
kesintisiz bir ulaşım ağı oluşturulması 
gerekmektedir. 
• Herkese saygılı bir trafik kültürüne 
ulaşabilmek
Bisikletli kullanım için yeterli bir trafik 
bilincine sahip miyiz? Eğitimin ve 
toplumsal bilincin önemini her fırsatta 
telaffuz ediyoruz. Elbette trafik kültürü 
de bilinçli bir toplumla şekillenebilir. 

Toplumu bu konuda bilinçlendirmek 
için alternatif kesintisiz ulaşım ağları 
sunduğumuzda doğal olarak bisiklet 
kullanmak tercih edilebilir hale 
gelecektir. Ama öncesinde toplumun 
daha çevreci bir ulaşım yöntemini 
tanıması ve beraberinde bu yöntemi 
tercih etmesi sağlanmalıdır. Toplumun 
her kesimine trafikte nasıl davranması 
gerektiği konusunda eğitimler 
verilmelidir. Trafik cezaları caydırıcı 
olmalıdır. Bunun için çeşitli yöntemler 
izlenebilir; okullar, iş yerleri, kamu 
kuruluşları bu bilincin oluşması için 
çeşitli eğitimler verebilir. Araç trafiğine 
kapalı sokaklarda bisiklet günleri 
yapılabilir. 
• Trafik kurallarına uymak ve trafik 
yollarını dönüştürmek
Güvenli şehir içi yolculuğu için 
olmazsa olmaz kural ‘Trafik Kurallarına 
uymak’ olsa gerek. Bisiklete dost trafik 
kuralları uygulanmalı, hem de taşıt 
yollarında kazaları en aza indirecek 
planlı bir bisiklet yol güzergahı 
tasarlanmalıdır. Ayrıca mevcut yolların 
bisiklet kullanımına açtığımızda 
oluşabilecek aksaklıklar planlama 
sürecinde öngörülmeli ve düzenli 
olarak bisiklet yollarında ihtiyaç 
duyulan aksaklıklar giderilmelidir. 
Güvenli bir yolculuk deneyimi yaşayan 
bireyler birbirini bisiklet kullanmak 
konusunda teşvik edebilecektir.
• Akıllı bisiklet parkları
Sadece rekreasyon alanlarında 
değil trafiğe kapalı yollarda, 
kent merkezlerinde, bisiklet yolu 
tasarlanmış noktaların giriş ve 
çıkışlarında akıllı bisiklet parkları 
yapılırsa bireyler gün içi yolculukların 
bir kısmını toplu taşıt ile planladıkları 
gibi kısmi noktalarda bisiklet ile 
planlayabileceklerdir. Görüldüğü 
gibi bu değişimleri sağlamak için 
daha uzun yıllara ihtiyacımız olacak 
ancak küçük ölçekte bile olsa bisiklet 
kullanımını artırmak gelecek için 
en büyük yatırımlardan biri. Ülke 
olarak bisiklet kullanımı için daha 
yolun başında olsak da bu konuda 
farkındalık yaratmak bizlerin elinde. 
Kısa mesafe yolcukları araba yerine 
bisiklet kullanarak gerçekleştirmek 
hem sağlığımız hem çevremiz için 
doğru bir seçim olacaktır.

emineyilmaz@turuncudergi.com

EMİNE 
KİBAR

ŞEHİR VE HAYAT
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B eni Bırakma ve Misafir, 
Suriyeli mülteciler yani 
savaşın mağdurları, 
özellikle de yetim 
çocuklar ve yalnız 

kadınlar hakkında iki film. Biri daha 
fazla erkek çocukların üzerinde 
durmuş diğeri ise kız çocuklar ve 
kadınlar. İkisinde de gerçek mülteciler 
oynadı ve hikâyelerinde gerçek payı 
oldukça fazla. İkisiyle de ilgili “Türkiye’yi 
ve Türkleri kötü gösterdiği eleştirisi” 
yapıldı. İkisi de kadın yönetmenler 
tarafından çekildi, ikisi de hikâyeyi 
çocukların gözünden anlatıyor ve 
aralarında daha birçok paralellikler 
var. Bu yüzden bu iki filmi birlikte 
incelemek istedim. Hikâyelerini kısaca 
anlattıktan sonra birbirleriyle benzer 
yanlarını üst üste incelemek istiyorum 
o yüzden yazıyı ikiye bölmedim ve tek 
başlık kullandım.
Beni Bırakma, Boşnak yönetmen Aida 
BEGİC’in filmi, film annesinin mezarı 
başında dua eden, on-beş, on-altı 
yaşlarındaki İsa ile açılıyor. İsa Türkiye 
sınırından geçiyor ve Şanlıurfa’da bir 
kampa yerleştiriliyor. Burada kendisi 
gibi öksüz ve yetim olan birkaç 
çocukla arkadaş oluyor ve sık sık 
kamptaki okulu asıp mendil satmaya 
gidiyorlar. Hepsi para kazanmak istiyor, 
kiminin derdi ailesinden kalan son 
kişilere ulaşmak, kiminin İstanbul’a 
gitmek kiminin ise savaşı bitirmek… 
Yetişkinleri ise sadece çocukların 
hayatına temas ettikleri yerlerde 
ve temas ettikleri kadar görüyoruz. 
Çocuklardan birinin ablası olan 
Tukka’nın derdi de güvercin almak. 
Ninesinin, mektubun içine koyup 
yolladığı para da dâhil, bulduğu her 
parayı bunun için biriktiriyor..
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 Ama sonunda aldığı kuş, uçmayı 
unutmuş bir kuş çıkıyor, tıpkı 
bütün savaş mağdurları gibi… Film 
boyunca çocukların para kazanmak 
ve biraz daha insani şartlarda 
yaşamak için harcadıkları çabayı 
izliyoruz.
Misafir, Türk Yönetmen Andaç 
HAZNEDAROĞLu’nun filmi. 
Kahramanlarımız Lena ve Meryem, 
filmin başında hala Suriye’deler ama 
onların mahallesine de bombalar 
düşünce Lena, anne babasını ve bir 
kardeşini kaybediyor, henüz bebek 
olan en küçük kardeşiyle kendisi 
kurtuluyor. Komşusu olan Meryem 
de ailesini kaybediyor, bekâr olan 
Meryem kızları yanına alıp Türkiye 
sınırına giden kalabalığa katılıyor. 
Sınıra gelmeden önce IŞİD veya PKK 
olduğunu düşündüğümüz militanlar 
tarafından paraları alınıyor, eziyet 
ve taciz görüyorlar. Hatta Meryem’i 
almak üzerelerken Lena, Meryem’in 
kızıymış gibi davranarak onu 
kurtarıyor. Sonra Türkiye’ye geliyorlar. 
Daha sonra Lena’nın doktor olan 
amcası onları Almanya’ya aldıracağı 
için İstanbul’a geliyorlar. Burada 
dükkândan bozma bir bodrum 
katında onlarca mülteci ile beraber 
kalıyorlar. ucuz işçi olarak tekstilde 
çalışıyorlar. Hedefleri Bodrum’a gidip 
oradan bot ile Yunanistan’a geçmek 
ama o zaman zarfında başlarına 
gelmeyen kalmıyor. 

İki filmin ortak yönleri üzerinde 
durmak istediğimi söylemiştim. 
(Bu filmlerle ilgili sinema ve sanat 
açısından fazla bir şey söylemek 
istemiyorum, insani tarafları fazlasıyla 
bahsedilmeyi hak ediyor çünkü.) 
Filmler ajitasyon yapmadan ama 
sonuna kadar da empati kurmamıza 
zemin hazırlayarak anlatıyor derdini... 
İtiraf etmeliyim ki kendimde fazlasıyla 
olduğunu düşündüğüm şeydi 
empati ancak filmleri izleyince ne 
kadar yüzeysel baktığımı anladım. 
Suriyeliler başta gerçekten Misafirdi 
bizim için ama sonra toplumun çoğu 
onları enikonu külfet olarak görmeye 
başladı. Bir de filmi izlerken aynı dili 
konuşmadığımız insanlara karşı daha 
duyarsız olabildiğimizi fark ettim. 

Arapça bilsek ya da onlar Türkçe bilse 
(ki özellikle çocukların çoğu Türkçe 
biliyor artık) ne demek istediklerini 
anlayınca ve ne demek istediğimizi 
anlatınca bir şeyler daha farklı olabilir 
diye düşündüm. Belki vicdanlarımız 
daha fazla rahatsız olurdu, daha çok 
ve etkili destekler verebilirdik. 

Misafir filminin yönetmeni 
Haznedaroğlu, toplum olarak 
vicdanımızı ve kendi yaşadığı 
olaydan yola çıkarak kendi vicdanını 
da Zeynep Karakterine yüklemiş. 
Zeynep yağmurda arabasıyla 
trafikte durmuşken, kucağında 
hasta kardeşiyle Lena camına vurur, 
soğuktan ve ağlamaktan titriyordur. 
Zeynep önce ilgilenmek istemez 
ama sonra durumun ciddiyetini 
anlayıp peşinden gider Lena’nın… 
Onları hastaneye sonra da kendi 
evine götürür. Eşi ve çocukları o 
duyarsız tarafımızı çok iyi betimlemiş 
ve Zeynep’in sorusu “Yarın savaş 
çıkacağını ve öleceğini bilsen ne 
yapardın?”, sonra eşinin aynı sorusuna 
“daha fazla iyilik yapardım” diye cevap 
veriyor. Bu bende şu cümleyi tetikledi, 
“Komşusu açken, üşürken, tok ve 
sıcak kalabilen bizler olamazdık, 
olmamalıydık…”

İki filmde de mültecilerin 
sahipsizliğini en iyi anlatan şey, 
yetimlerin yalnızlığı idi. Misafir’de 
Meryem ismi özellikle seçilmiş o 
belli ama Beni Bırakma’da çocuğun 
gerçek ismi de İsa olduğu için orada 
bilinçli bir tercih miydi bilemiyorum. 
Meryem hiç evlenmemiş hatta 
Lena ve arkadaşları tarafından evde 
kaldığına dair espriler yapılan bekâr 
bir kadın. Hiç evlenmediği halde 
Hz. Meryem gibi anne oluyor ve 
Lena ile kardeşine annelik ediyor. 
Üstelik yanındaki diğer yetişkinlerin, 
çocukları almasıyla ilgili sürekli 
olumsuz yaklaşmalarına rağmen… 
Beni Bırakma’da da İsa annesiz ve 
babasız kalıyor, etrafındaki kendinden 
küçük çocuklara ağabeylik ediyor. 
Hz. İsa ve Hz. Meryem kadar yalnızlar 
kalabalıklar karşısında… İsa, neden 
borçlu olduğunu anlamadığımız 
şekilde hem Karaca isimli kötü birine 
borcunu ödemeye çalışıyor hem de 

diğer çocukları çalıştırıp onların da para 
kazanmasına destek oluyor. 

Her iki film de para üzerinde çok fazla 
durmuş. Herkes sürekli para konuşuyor. 
Mülteciler daha iyi yaşamak veya 
Avrupa’ya gitmek için para kazanma 
derdinde, Türkler ise sürekli Suriyelilerin 
paralarını alma derdinde. Ev sahibi, alıcı, 
satıcı, insan kaçakçısı vs. olarak…

Gelelim iki filmle de ilgili “Türkiye’yi 
ve Türkleri kötü gösteriyor” eleştirisine. 
Açıkçası haklılık payı fazlasıyla var, 
özellikle de Misafir filmi anlayamadığım 
şekilde Bizi kötü göstermiş. Tabi ki 
kötülerimiz de çok ve bunları da 
göstermesi gerekiyordu yönetmenin 
ama bu kadarını hak etmedik diye 
düşünüyorum. Yani iki filmde de 
birkaç tane gerçekten iyi karakter 
olabilirdi çocukların hayatına temas 
eden. İyiler ve iyilikler çok cılız kalmış, 
üstelik de iyilik yapan ya başa kakıyor 
ya da “aman bunlara da iyilik yaramaz” 
diye söylenerek yardım ediyor. Beni 
Bırakma bu işi dozunda bırakmış 
diyecek lafım yok ama iki filmden çok 

daha fazla beğendiğim ve etkisinde 
kaldığım Misafir’de yönetmen, bize 
çok acımasız davranmış. Biz ki Türkiye 
olarak milyonlarca Suriyeliye kapılarımızı 
açtık hala da açıyoruz, yıllardır özveriyle 
baktık hala bakıyoruz. Üstelik Avrupa’ya 
gidebilmeyi neredeyse kurtuluşla eş 
saymış ve Türkiye’de kalmayı eziyetle 
eş anlamlı halde tasvir etmiş. Eğer biraz 
daha insaflı olsa ve iyilerle kötülerin 
sayısını en azından yarı yarıya tutsaydı; 
bu filmin bütün okullarda ve bütün 
çocuklarımıza izletilmesi gerekir 
diyecektim. Yetişkinler olarak yine de 
izleyelim derim, izleyelim ki daha fazla 
salonda yer bulsun ve gündemde kalsın. 
Sinema “ötekini” anlamanın en kestirme 
yolu çünkü… Karanlık salondan son 
derece sarsılmış halde çıkıyorsunuz 
ve artık o dünyaya başka bir gözle 
bakıyorsunuz. Filmden çıktıktan sonra 
daha fazla gülümseme ihtiyacı hissettim 
Suriyelilere ve gülümsemenin neden 
“sadaka” olduğunu o tedirgin gözlerin 
aradığı ve bulduğunda mutlu olduğu o 
gülümsemeyi verebildiğimde anladım. 

Misafir’de yönetmen, 
bize çok acımasız 

davranmış. Biz 
ki Türkiye olarak 

milyonlarca Suriyeliye 
kapılarımızı açtık hala 
da açıyoruz, yıllardır 
özveriyle baktık hala 

bakıyoruz. Üstelik 
Avrupa’ya gidebilmeyi 
neredeyse kurtuluşla 

eş saymış ve 
Türkiye’de kalmayı 
eziyetle eş anlamlı 
halde tasvir etmiş. 

İki filmin ortak yönleri 
üzerinde durmak 
istediğimi söylemiştim. 
(Bu filmlerle ilgili sinema 
ve sanat açısından 
fazla bir şey söylemek 
istemiyorum, insani 
tarafları fazlasıyla 
bahsedilmeyi hak 
ediyor çünkü.) Filmler 
ajitasyon yapmadan 
ama sonuna kadar da 
empati kurmamıza 
zemin hazırlayarak 
anlatıyor derdini... 
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Türk edebiyatının usta hikâyecilerinden Mustafa 
Kutlu’nun yeni kitabı Sevincini Bulmak okurlarıyla 
buluşuyor.  Kutlu, Sevinci Bulmak’ta  “dış dünyanın  
hücumuna  karşı  kitapların  dünyasına  sığınan”  Suna  
ile  Elif ’in  hikâyesini  anlatıyor. Hikâye, Tanpınar hayra-
nı bir akademisyen olan Suna’nın ve onun dert ortağı, 
sırdaşı Elif ’in hayatlarına  giren  insanların,  yaşadıkları  
aşkların,  ayrılıklarının,  uğradıkları  hayal  kırıklarının,  
hüzünlerinin  anlatılmasıyla  şekilleniyor. 

Gazeteci Defne Kaman hakkında ‘Neden Nükleer 
Enerji Değil?” yazısı nedeniyle soruşturma açılmıştır. 
Duruşmanın yapıldığı Kayseri’de Defne Kaman’a Tür-
kiye’nin önemli çevre hukukçuları, gazeteciler, çevre 
ve hayvan hakları aktivistleri, STK temsilcileri destek 
vermektedir. Kayseri’ye 13. yüzyılda hastaları müzikle 
tedavi eden bir şifahâne ve dünyanın ilk tıp okulla-
rından birini yaptırtan Selçuklu kadın sultanı Gevher 
Nesibe’nin şehrin merkezindeki büstü gazeteci Defne 
Kaman şehre geldiği gün gizemli bir şekilde kaybolur. 
Duruşma sabahı yaşanan bir sürpriz gelişme sonrası 
bu kez Defne Kaman ortadan kaybolur. 

Feridüddin-i Attar’ın Pendname’si klasik İslam edebi-
yatının çok tanınmış eserlerinden biri. Çağlar boyun-
ca bu eser, başta her müslüman aydının sonra da 
halktan insanların el kitabı olmuş, elden ele, dilden 
dile dolaşmıştır. Bunda, eserin bir öğüt eseri olmasının 
yanı sıra akıcı bir tarzda kaleme alınışının da etkisi var. 
Ancak Pendname’nin geniş bir coğrafi alanda kültürel 
dolaşıma girmesi onun diğer kültürlerin de dillerine 
çevrilmesi ile mümkün olmuştur.

Asıl yalnızlık hangisidir? Bir insanın hayatındaki yakın 
ilişkilerin sonlanmasında veya yokluğunda hissedilen 
duygu mudur asıl yalnızlık, yoksa kalabalıklar içinde 
insanın kendini tek başına hissetmesi midir? Belki de 
kimi insanların çok sevdiği, tercih ettiği ve benimse-
diği bir durumdur. 
Ancak nereden bakarsak bakalım, yalnızlık, insanın 
hayatı boyunca en fazla sözünü ettiği, üzerine en çok 
kafa yorduğu duygulardan biri…
Hayatımız boyunca yalnızlığı çeşitli şekillerde dene-
yimleriz. Bazen en çok ihtiyaç duyduğumuz zaman-
larda etrafımızda tek bir kişi bile olsa yeter bize. 

Kitabın Yazarı:
Mustafa Kutlu
YaYınEVi:
Dergah Yayınları
KitaP tÜrÜ: 
Roman
YaYınLanDıĞı YıL: 
2018
SaYFa SaYıSı: 
296

Kitabın Yazarı:
Buket Uzuner
YaYınEVi:
Everest Yayınları
KitaP tÜrÜ: 
HİKAYE
YaYınLanDıĞı YıL: 
2018
SaYFa SaYıSı: 
330

Kitabın Yazarı:
Zehra Erol
YaYınEVi:
TİMAŞ
KitaP tÜrÜ: 
Roman
YaYınLanDıĞı YıL: 
2018
SaYFa SaYıSı: 
144

Kitabın Yazarı:
M. Sait Mermutlu
YaYınEVi:
Büyüyenay Yayınları
KitaP tÜrÜ: 
TARİHİ
YaYınLanDıĞı YıL: 
2015
SaYFa SaYıSı: 
272
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SOLDAN SAĞA ucuna bez sarılı uzun sırık.
13-)Pembe, beyaz çiçek açan, 
kışın yaprak dökmeyen, zehirli bir 
ağaççık-Bir Gerçeği Saklamaktan 
Vazgeçip Açıklama. 14-) Engar-
Notada durak işareti-unutkan. 
15-) Burgaç, anafor-Bazı 
organların salgılarında bulunup 
kimyasal değişikliklere etki eden 
madde.

 YuKArIDAN AŞAĞIYA 
1-) Tanzimat’tan sonra hazırlanmış 
olan, yasa yerine kullanılan yapıt-
Kuruntu, Endişe, Vesvese. 
2-) Bilgiçlik taslayan-Almanya’da 
bir il-Bir nota. 3-) Dolu tanesi-İnce 
deri ya da ince kabuk. 
4-) Kira geliri getiren mülk-
Övme, övgü-Dünya’nın En uzun 
Sıradağlar Zinciri.  5-) Sodyum 
simgesi-Mezopotamya tanrısı 
Enki’ye verilen bir ad-ural Nehrine 
Verilen Eski Türkçe Ad. 6-) Toplum 
yöresine uygun davranma-Gönül 
rahatlığı-Sipersiz şapka. 7-) En 
Küçük Askeri Birlik-Tırnak, boynuz, 
kıl gibi üstderi ürünü olan yapıları 
oluşturan proteinli madde-Akıl. 
8-) Konuk-Milimetre. 9-) Bir nota-
Türlü Bitki Tohumlarının Belirli Sıra 
Ve Aralıklara Göre Ekim İşini Yapan 
Araç-Silisyum- Bir nota.
10-) Akdeniz’de Hapishanesiyle 
Ünlü Küçük Bir Fransız Adası-Bir 
nota-Fakat ,Lakin. 11-) Vatan-
Görkem, heybet-. 12-) Oyanın 
ünlüleri-Anadolu Ajansı-Mayası 
tutmamış hamur-El dokuma 
tezgahlarında kullanılan tek atmalı 
düğüm şekli. 13-)Karadeniz de bir 
ilimiz-Ermiş,Evliya.14-) İyileştirme, 
düzeltme-Madun. 15-) Tekin 
olmayan-Yükselme.

1-) Yardım etmeyi sevmeyen-
Fransa’da ölüme mahkûm 
edilenlerin başlarının 
kesilmesinde kullanılan alet
2-) İlave-Eski, ezeli-Büyük 
Panayır 3-) Çalım, gösteriş-
Abbasi Devletinde Başkomutan-
Bir Şeyin Yere Bakan Yanı
4-) Yabancı-Şarkının sert bir 
biçimde vurgulandığı disko 
müzik üslubu-Ciltli Kitapların 
Sol Tarafında Bulunan Ve 
Okunmakta Olunan Yeri Belli 
Eden Mıklebin Yukarda Kalan 
Bölümüne Verilen Ad
5-) Söz-Eski bir hacim ölçüsü-Bir 
İşteki Engelleri Yenme Kararlılığı 

6-) Favori, gözde sporcu-Atı 
tımar etmekte kullanılan kıldan 
kese 7-) Ahmak, budala-
İlk Olarak Osmanlı Devleti 
Tarafından Kullanılan Yazı Tipi-
Büsbütün, Tamamen. 8-) Nazım 
Hikmet’in soyadı-Susuzluk-En 
kısa zaman-Bir nota. 
9-) Koruyuculuk-Rıza Gösteren, 
Kabul Eden. 10-) İlaç, çare, 
deva-Yer yuvarlağının yıl 
içinde Güneşe en uzak olduğu 
nokta-İstek, Amaç, Gaye, Erek. 
11-) Kötü Sözler-Çölden Esen 
Rüzgâr-Asaf Halet Çelebi’nin Bir 
Şiir Kitabı. 12-) Andık-Bir nota-
Fırınları temizlemekte kullanılan 




