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Sevgili Turuncu Okurları

Dünyanın gidişatı ne olursa olsun biz iyilikten yana 
durmak, sesimizin son perdesine kadar iyiliği haykırmak 
ve iyilik yapmak zorundayız. Dilimizin zehri değil elimizin 

iyiliği kurtaracak bizi. Eğer ülkemiz ‘One minute’ demeseydi 
Müslümanlar bunca yaşanana rağmen umudu içinde tutamazdı. 
Bugün Filistin’in motivasyonu ‘One minute’ uyarısından geçiyor. 
Eğer 15 Temmuz’da halkımız sokağa çıkmasaydı, köylümüz 
hasadı yakmasaydı, kadınlar ve erkekler tankları durdurmasaydı 
bugün işgal altında olurdu topraklarımız. Her şartta ve her 
koşulda iyilik yapmaya ayarlamalıyız gönüllerimizi.

Evlerimizden, ailelerimizden, çocuklarımızdan sorumlu 
olduğumuz kadar toplumdan ve dünyadan da sorumluyuz. 
Başka kadınların çocuklarına sahip çıktığımız kadar, mültecilere 
hoşgörülü davrandığımız kadar, hastanede gördüğümüz bir 
yaşlıya yardım ettiğimiz kadar iyiyiz. İyilik hiç solmayan çiçek… 
Vefat etsek bile dünyada bize hayır kapısı olacak iyilik… 

İyilik… Zamansız, hesapsız, kitapsız yalnızca Allah rızası 
için yapılan iyilik kurtaracak inşallah bizleri. Bu yüzden iyiliğe 
ayarlamalıyız gönlümüzü…

Rabbim iyilikten ve doğruluktan, adaleti savunmaktan geri 
koymasın bizleri.

2019 yılının ilk sayısında sizlere iyilikle seslenmek istedik. 
Erzurumlu alim merhum İbrahim Hakkı Hazretlerinin torunu 
Belkıs İbrahim Hakkıoğlu ile iyiliği konuştuk. Suriyeli Maya’nın 
doktoru Mehmet Zeki Çulcu ile savaş çocuklarını, bu çocuklar 
için kurmak istediği vakfı ve Maya’nın sınırları aşan hikayesini 
konuştuk. 

İyiliğe koşan kadınlar Mukadder Tanoviç, Zehra Söylemez, 
Tuğba Kokum ve Sema Kafiye Öztürk ile Türkiye’de kadınların sivil 
toplum tecrübesini ve projeler yaparken karşılaştıkları olayları 
konuştuk. İyiliği gittiği her yere götüren kadınları bir kez daha 
tebrik ettik.

Ve 2019 yılı… Yeni bir yıl, yeni bir başlangıç… Hepinizin 2019 
yılını kutluyorum. İyi insanların ve iyiliğin daim olduğu bir ömür 
duasıyla…

Sevgiyle ve iyilikle kalın... 

Zahide Ceylan
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Maya’nın doktoru Mehmet Zeki Çulcu’ya Maya ile 
tanışmalarını ve tedavi süreci sorduk. 

İYİLİĞİN YÜRÜTTÜĞÜ ÇOCUK MAYA
30

Esma Yunus  aslen Gazzeli…  Türkiye’nin  kabulü sonrası 
eşi ve üç çocuğunu Gazze’de bırakarak Atatürk 
Üniversitesi’nd  doktora yapmak üzere Erzurum’a geldi

Her yeni eskir, her taze bayatlar, her başlangıç bir şekilde 
son bulur. Sonsuzu bulanlar dışında elbette. Hayat önü-
müzde kalır, ölümse her daim peşimizdedir zaten. 

Kimileri yüzlerce, kimileri ise binlerce yıldır insanlığa 
hizmetlerini sürdürmektedir. Zamanlarının bilim, 
sanat ve deneyiminin sessiz tanıkları

Erzurumlu Şair Hakan Bural… İbrahim Erkal’ı teyzesinin 
oğlu. Kendisi ile hikayesini, şiirlerini, son yayınlanan kitabını, 
çalışmalarını ve yeni yıldan beklentilerini konuştuk. 

56
58

62
66

Herkes uyuduğunda demiyorum, her şey uyuduğunda yazabili-
yor insan. Ressam için ışık neyse, bir yazar için de
gecenin karanlığı, sessizliği odur diye düşünüyorum.

50

OSMAN GÖKHAN ÇAM RÖPORTAJI

GAZZELİ ESMA’NIN AKSA HAYALİ

GÜLFİDAN ÇALIŞKAN: DÜNDEN SONRA

GÜLAY KURT: ZAMANSIZ TAŞ KÖPRÜLERİMİZ

ŞAİR HAKAN BURAL:
ŞİİRLERİMLE YAŞIYORUM

İyilik nedir? İyilik paşa gönlümüze kalmış bir hayırseverlik 
midir? Yoksa tam aksine insanlığa geçiş biletimiz midir?34

BELKIS İBRAHİMHAKKIOĞLU RÖPORTAJI

Rabbimiz iyilik yapmayı emrediyor, Peygamber Efendimiz 
(sas)’in örneklerle dolu hayatı iyiliğin ne kadar önemli 
olduğunu gösteriyor. İslam iyilik dini… 

20

İYİLİĞE KOŞANLAR

Bedeninize hak ettiği özveriyi gösterebilmek için 
alacağınız en iyi kararlardan biri şüphesiz daha 
sağlıklı yaşamaya başlamak olmalıdır. 

76

KIŞ MEVSİMİNDE SAĞLIKLI BİR 
FORMA KAVUŞMAK ELİNİZDE

Ölümcül Makineler’in, bütün görkemine ve ihtişamına 
rağmen eksikleri gedikleri vardı. Belki bu tür bir 
film için zaman yeterli gelmedi, vesaire... 

84

AYŞE KARAKÖSE: 
ÖLÜMCÜL MAKİNALAR

 ihtilalcilere karşı verdiği demokratik direnişiyle kendisine 
büyük saygı duyduğumuz Ali Fuad Başgil hocayı yakından 
tanıma imkanını Allah bize lütfetti.

70

ALİ FUAT BAŞGİL GÜNLÜĞÜ

20

56
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SALİHA SAĞDIÇ: SEVİM 
KOŞ KUTLAMA VAR!

Siz bu satırları okurken zirve yapmış  ve seneye aynı zamanda 
yeniden tartışmak üzere ara vermiş olacağız muhtemelen. 

76
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Huzurevlerine açılan 
kreşleri sosyal medya 
aracılığıyla tanıdık 
önceleri. Huzurevine 
giden 3-6 yaş arası 

çocuklar yaşlılara hem neşe kaynağı 
oluyor hem de hayata tutunmalarını 
sağlıyor. Yaşlılar da çocuklara gözü 
gibi bakıyor, onlarla eğleniyor, zaman 
zaman hayat tecrübelerini paylaşıyor.
Aslına bakarsanız üç kuşağın aynı 
mekanı paylaştığı dönemlerde büyü-
dük birçoğumuz. Evimizde dedemiz, 
anneannemiz, babaannemiz hatta 
halalarımız, teyzelerimiz vardı. Mut-
luluklar paylaşıldıkça çoğalır, acılar 
ise azalır giderdi o evlerde. Şehir 
hayatının güvensizliği kapımızdan 
içeri giremezdi. Bizi koruyan, gözeten 
birileri mutlaka vardı. Çocukluğumuz 
yalnızlıkla değil sevgiyle geçiyordu. 
Metropolleşme, artan çalışma 
saatleri, kadınların iş hayatına aktif 
katılımının artması, aile içi ilişkilerde 

yaşanan sorunlar nedeniyle çekirdek 
aile kendi çekirdekliğinde yaşıyor 
artık. Akşamları birbirini yalnızca üç 
saat gören anne ve babalardan süper 
ebeveyn olması, çocukların temiz-
liğini ve bakımını harika yapması, 
onların ödevlerine yardımcı olması, 
entelektüel gelişimlerine de katkıda 
sağlanması bekleniyor. İşten eve yor-
gun gelen anneye, babaya ya da tüm 
gün okulda ailesini özleyen çocuklara 
‘Nasılsın?’ diyen yok tabii.
Bizde durum böyleyken Batı da nasıl? 
Elbette bizden daha kötü durumda-
lar... Bizim aile bağlarımızı sıcak tutan 
dinamikler hala kendini koruyor fakat 
Batı’da hastalık ve yaşlılık yalnızlığı 
beraberinde getiriyor. Aile birey-
lerinin aileden çok ‘birey’ olduğu 
toplumda yaşlı ve çocuk bakımı gibi 
iki önemli konu üzerine projeler ge-
liştiriliyor, beyin fırtınaları yapılıyor. 
Geçtiğimiz günlerde İngiltere’den 
içimizi ısıtacak bir video yayınlandı. 

Huzurevine bir kreş açılmış. Yaşlıların 
yalnızlık hissini azaltmak ve çocukla-
rın yaşlılarda bir arada olmalarını sağ-
lamak amacıyla böyle bir fikir ortaya 
çıkmış. Bir süredir ABD, Kanada ve 
Japonya’da da buna benzer girişimler 
var. Huzurevlerindeki kreş; yaşlılara ve 
çocuklara kendilerini iyi hissettirirken, 
toplumsal hafızanın da aktarılmasını 
kolaylaştırıyor.
Yaşlıların tecrübelerine, çocukların 
umuduna sahip çıkan toplumlar 
geleceğe koşuyor. Gelin biz de 
toplumsal dinamiklerimizi koruyalım. 
Çocuklarımızı yaşlılarımızdan, yaşlıları 
çocuklarımızdan esirgemeyelim. Aynı 
evlerde yaşayalım demiyorum ama 
çocuklarımızla sıla-i rahim kavuşma-
larını arttıralım. Evlere hapsolmak 
yerine hayata karışalım. Kapitalizmin 
konformistliğini bir kenara bırakıp 
geniş ailemizi zaman zaman bir araya 
toparlayalım. Üç kuşak mutluluğu bir 
arada yaşayalım. 

ÜÇ KUŞAK 
MUTLULUĞU AYNI 
MEKANDA YAŞAMAK

DOSYA



Dostlar, sevgili 
evlatlar!

Ben bir 
büyüğünüz, en 
yaşlınız olarak 
şaşırtıyorum sizi. 
Ama bakın sizi 

bu şaşkınlık, bu hayret nereye 
götürüyor? Hikmete, hikmete yani 
asıl olana… Bugünlerde gereken 
hiçbir şeyden mutlu olamıyoruz. 
Kaynağı ise bu mutsuzluğun; 
evimizin ve yakınlarımızın çevresi 
değil aşikar olarak. İnsanlığın 
masumları ve mazlumlarının 
zalimlerin elinde, idaresinde perişan 
olması…

İslam dünyasının tevhid 
sancağını yırtıp rengini soldurması… 
Ene’nin, benliğin kişilere, 
kişiliğe indirgenmesi. Kitabımız 
Furkan’ımızın o en öne aldığı 
tevhidin ne hale geldiği hayretlerden 
hayretlere düşürüyor bizi. İşte 
size, bir bayraktarın bu hale kanlı 
gözyaşlarıyla dile getirmesi…

Şehit Şeyh Ahmet Yasin’in 2004’te 
yazdığı, kaleme döktüğü çok samimi 
ifadeler; Mürekkebi kanlı gözyaşı 
olan bir ilmihal…

Allah’ım! Ümmetin suskunluğunu 
Sana şikâyet ediyorum!

Ben ki kocamış bir yaşlıyım. 
Kurumuş iki elim, ne kalem tutuyor 
ne de silah!

Sesimle yeri inletecek güçte bir 
hatip de değilim!

Ben ki saçları ağarmış, ömrünün 
son demlerinde, türlü hastalıkların 
yıktığı ve üzerinde zamanın 
belalarının estiği biriyim!

Tek isteğim benim gibi, 
Müslümanların zaaf ve aczinden 
müteessir olanların yazmasıdır!

Siz ey Müslümanlar! Suskun ve 
aciz, helak olmuş ölüler!

Hâlâ kalpleriniz sızlamıyor mu, 
başımıza gelen bu acı felaketler 
karşısında?

Bir halk yok mu? Hiç mi kimse 
yok, Allah için ve ümmetin namusu 
için kızacak?

Şerefli direnişçilerken, bizleri katil 
teröristler olarak ilan edenlere karşı 

duracak!
Bu ümmet utanmaz mı, şerefi 

çiğnenirken? 
Siyonist katilleri ve uluslararası 

işbirlikçilerini görmezden gelirken!
Omuzlarımıza el verecek ve 

gözyaşlarımızı silecek bir bakış!
Bu ümmetin kurumları, sivil 

güçleri, partileri, teşkilatları ve bariz 
şahsiyetleri, Allah için kızmaz mı!? 
Tümü birden sokaklara dökülüp, 
bizim için dua etmeye;

Ey Rabbimiz! Gücümüzü topla, 
zaafımızı gider ve mümin kullarına 
yardım et! diye çağıramaz mı!?

Buna da mı gücünüz yetmiyor!?
Yakında bizim büyük ölümlerimizi 

duyacaksınız, o zaman alınlarımızda 
şu yazılacak:

Bizler direndik! İleri atıldık ve 
kaçmadık!

Ve bizimle birlikte çocuklarımız, 
kadınlarımız, yaşlılarımız ve 
gençlerimiz ölecek!

Onları, bu suspus ve bön 
ümmete yakıt yapacağız!

Bizden, teslim olmamızı ve beyaz 
bayrak dikmemizi beklemeyin!

Çünkü biz, bunu yapsak da 
öleceğimizi biliyoruz. Bırakın savaşçı 
onuruyla ölelim!

Dilerseniz bizimle olun, elinizden 
geldiğince, öcümüzü sizden her biri 
boynuna taksın!

Dilerseniz bize acıyarak 
ölümümüzü izleyin!

Temennimiz, Allah’ın, emaneti 
savsaklayan herkesten kısas 
almasıdır!

umarız bizim aleyhimize 
olmazsınız! Allah aşkına, bari 
aleyhimize olmayın!

Ey ümmetin liderleri, ey ümmetin 
halkları!

Allah’ım! Sana şikayette 

bulunuyorum Sana şikâyette 
bulunuyorum…

Sana şikayette bulunuyorum…
Gücümün azlığını, imkânımın 

yetersizliğini ve insanlara karşı 
zaafımı sana şikayet ediyorum…

Sen mustazafların Rabbisin Sen 
bizim Rabbimizsin Bizi kime Bize 
cehennem olacak uzaklara mı? ve ya 
düşmana mı?

Allah’ım! Akıtılan kanlar, 
dokunulan ırzlar, çiğnenen 
hürmetler, yetim bırakılan çocuklar, 
oğlunu yitirmiş anneler, dul kalmış 
kadınlar, yıkılmış evler ve ifsad 
edilmiş ekinler aşkına sana şikâyette 
bulunuyorum…

Sana şikâyette bulunuyorum! 
Gücümüz dağıldı ve birliğimiz 
bozuldu. Yollarımız ayrıldı, halkımızın 
zaaafını ve ümmetimizin bize yardım 
edip, düşmanı yenmedek aczini sana 
şikayet ediyoruz... 

HİKMETİN KURUCU 
ÖGESİ HAYRETTİR!
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D
ünya üzerinde dört 
mevsimin dördünü de 
yaşayan ülke sayısı çok 
azdır. İşte Türkiye dört 
mevsimi en güzel şekilde 
yaşayabilen bir ülke 
olmanın ötesinde jeopolitik 

ve coğrafi konumu, ticaret geleneği, 
tarihsel ve kültürel zenginlikleri, 
turistik değerleri bakımından tarih 
boyunca tüm dünyanın çekim 
merkezi olmuştur.  Yabancı yatırımcılar 
için tabii ki bu kriterlerin yanında ev 
sahibi ülkenin güvenilir saydam ve 
sağlam bir hukuk sisteminin olması 
en önemli unsurdur. Yatırımcı için 
yaptığı yatırımın korunması en 
önemli kriterdir. Dolayısıyla ülkelerde 
yatırım ve üretimin önünü açacak 
hususlardan en önemlisi gelişmiş 
ekonomilerde kabul görmüş 
hukuk kurallarına uygun hukuki 
düzenlemelerin varlığıdır.  Mevzuatlar 
uluslararası hukuk normlarına 

uygunsa işler o ölçüde güvenli ve bir 
o kadarda kolay olur. Yabancı yatırımcı 
için de bu önemli bir güvencedir ve o 
ülkeyi çekim merkezi yapar.

Ülkemizi yabancı yatırımcılar 
için cazip hale getirmek, döviz 
ve sıcak para girişini artırmak 
için   yabancıların Türkiye’den 
gayrimenkul satın almasına izin veren 
Mütekabiliyet Yasası, 8 Mayıs 2012 
tarihinde 28296 sayılı Resmî Gazete 
‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu 
değişiklikten, bütün yabancı ülke 
vatandaşlarının serbestçe Türkiye’den 
gayrimenkul satın alabilecekleri 
sonucu doğmamaktadır. 6302 sayılı 
Kanunun 35. Maddesine göre “Kanuni 
sınırlamalara uyulmak kaydıyla, 
uluslararası ikili ilişkiler yönünden 
ve ülke menfaatlerinin gerektirdiği 
hallerde Bakanlar Kurulu tarafından 
belirlenen ülkelerin vatandaşı 
olan yabancı uyruklu gerçek kişiler 
Türkiye’de taşınmaz ve sınırlı ayni hak 

edinebilirler”. 6302 sayılı Kanun’un 
35’inci maddesine göre yabancı 
uyruklu gerçek kişilerin edinecekleri 
gayrimenkullerle bağımsız ve sürekli 
nitelikteki sınırlı aynı hakların toplam 
alanı, özel mülkiyete konu olan ilçe 
yüz ölçümünün yüzde 10’nu ve kişi 
başına ülke genelinde 30 hektarı (300 
bin m2) geçemeyecektir. Değişiklikten 
önce yabancıların ülke genelinde 
alabileceği taşınmazların toplam 
yüzölçümü iki buçuk hektarı (25 bin 
m2) geçemiyordu. Bununla birlikte 
yeni düzenlemeye göre Bakanlar 
Kurulu kişi başına ülke genelinde 
edinilebilecek 30 hektarı iki katına 
kadar arttırmaya yetkili kılınmıştır.

 Geçtiğimiz yıl, Resmî Gazete 
‘de yayımlanan 106 sayılı kararla 
yabancıların vatandaşlık alma hakkı 
kolaylaştırılmıştı. Yeni düzenlemelere 
göre, Türkiye vatandaşlığına hak 
kazanmak için öngörülen sabit 
sermaye tutarı iki milyon dolardan 500 
bin dolara indirildi. Ayrıca Türkiye’de 
gayrimenkul sahibi yabancıların 
vatandaşlığa geçişi için gereken 
asgari taşınmaz bedeli de bir milyon 
dolardan 250 bin dolara çekildi. En 
az 250 bin Amerikan Doları veya 

karşılığı döviz ya da karşılığı Türk lirası 
tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına 
üç yıl satılmaması şerhi koyulmak 
şartıyla satın alan yabancı yatırımcılar 
için vatandaşlık alınabiliyor. Taşınmaz 
değerinin tespitinde ise değerleme 
kuruluşunca onaylanmış, piyasa 
değerini gösterir taşınmaz değerleme 
raporu aranıyor. Bu raporun da 
başvuru tarihinden en fazla üç ay 
öncesine ait olması gerekiyor.

Mütekabiliyet yasasında yapılan 
düzenlemelerle dünyanın en cazip 
gayrimenkul pazarlarından ve 
yabancı yatırımcıların gözdesi olan 
ülkemizde; 2018 yılında, bir önceki 
yıla göre 3.885 daha az gayrimenkul 
satılırken, yabancıya gayrimenkul 
satışı yüzde 29 artarak son beş yılın 
en yüksek seviyesine ulaşmış ve 250 
bin dolar bedelli gayrimenkul alan 
yabancılara Türk vatandaşı olma 
imkânı getirilmesiyle yabancıya satış 
geçtiğimiz Eylül ayında yüzde 151 
artışla ilk kez 5 bin sınırını aşmıştır.

Türkiye ‘ye en yüksek talep Körfez 
ülkelerinden,

Türkiye’de gayrimenkul sahibi 
olmak isteyen yabancılar en çok 
İstanbul, Antalya, Muğla, Aydın, Bursa, 
Yalova, Mersin ve Trabzon’u tercih 
ediyor. Gayrimenkul yatırımı yapan 
ülke uyrukları incelendiğinde ise 2018 
yılında en yüksek satışın Iraklılara 
yapıldığı görülüyor. Iraklıları sırasıyla, 
Suudi Arabistan, Rusya, Afganistan, 
Kuveyt ve İran vatandaşları izliyor.

Türkiye Ortadoğu’nun yükselen 
yıldızı... Ortadoğu’daki farklı olan 
tek ülke ve cazibe merkezi bundan 
dolayı Körfez ülkelerinden gelen 
yatırımcıların çoğu Türkiye’yi bilen, 
yemeklerine, kültürüne aşina, camileri 
kullanan, zaman zaman seyahat eden 
kesimden oluşuyor. Körfez ve Arap 
yatırımcılarının özellikle ofis, konut 
ve otel sektörlerine ilgi duyduğunun 
altını çizmek gerekiyor. 

Güneye inildiğinde, ağırlıklı 
Kuzey Avrupalı talebi olmasına 
rağmen 2008’den beri bu talep 
azalma eğilimindedir. Yine de en çok 
gayrimenkul satın alan kesim Kuzey 
Avrupalılardır. Kuzey Avrupalıların 
Türkiye’den Gayrimenkul alma 
motivasyonu emeklilik döneminde 
daha rahat ve konforlu bir yaşamı 

tercih etmeleridir. Türkiye’de Emekli 
maaşlarıyla kendi ülkelerinde 
yakalayamadıkları yaşam standardını 
yakalayabiliyorlar. Ülkemizde Almanya, 
İrlanda, Hollanda gibi güneşe hasret 
Avrupa ülkelerinin ağırlığı gözükse 
de toplamda 92 ülkeden vatandaşın 
gayrimenkulü bulunuyor. 
YABANCIlARA MÜlK SATIŞI 
HEDEFİ 12 MİlYAR DOlAR

Hükümetimiz uluslararası 
yatırımcıların ilgisini çekebilmek için 
konuya çok ciddi yaklaşmakta ve 
çalışmaktadır. 2019 yılı için yabancılara 
gayrimenkul satışları için 12 milyar 
dolar hedefi koyan Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı yabancıya satışını arttırmak 
ve Türkiye’yi tanıtmak için çalışmalara 
başlamıştır. Yabancıların ve yurtdışında 
yaşayan Türklerin Türkiye’den mülk 
edinmesini kolaylaştırmak amacıyla 
yurtdışı tanıtım ve satış ofisleri 
kurulmasını gündeme almıştır.  

Bu sayede yabancılar ya da 
yurtdışında yaşayan Türkler işlemlerini 
bulundukları ülkeden daha sağlıklı ve 
hızlı bir biçimde çözümleyebilecek 
ve böylelikle bu birimlerle vatandaşa 
mülk edineceği proje ve lokasyonla 
ilgili doğru bilgi verilerek, vatandaşın 
yanlış yönlendirilmesinin ve istismar 
edilmesinin önüne geçilecektir.

Türkiye’yi şaha kaldıracak yapılmış 
ve yapılacak olan mega projelerle 
yabancılara satışların artarak devam 
edeceği aşikâr. Özellikle Avrupa 
ve Ortadoğu’da önemli bir cazibe 
merkezi olan Türkiye, gayrimenkul 

yatırımları alanında hatırı sayılır bir 
ülke olmuştur.  Döviz kurlarındaki 
yükselme, özellikle Avrupalıların konut 
yatırımı yapmak için Türkiye’yi tercih 
etmesine sebep olmuştur. Türkiye’deki 
gayrimenkul yatırımlarının artış 
göstermesinde, Türk müteahhitlerin 
yabancıların tercihlerine seslenen 
gayrimenkul projeleri üretmesi, 
yurtdışında yapılan tanıtımlar ve 
fuarlar etkili olmaktadır. Türkiye’de 
yatırım yapacak yabancı yatırımcılar 
değerli ya da değerlenecek yerleri 
tercih etmekte ve gayrimenkul satın 
alırken, tercihlerini sahil kentlerinden 
yana kullanmaktadır. 

Bunun yansıra sağlık turizmi 
için son derece uygun olan 
coğrafyamızda özellikle Avrupa’nın 
yaşlanan nüfusunu Türkiye çekmek 
için tarım, termal ve sağlık turizmi 
nitelikli, konsept projeler üretilmesi 
gerekmektedir.

Türkiye’nin ve bilhassa İstanbul’un 
gayrimenkul yatırımı anlamında 
yurtdışındaki imajı her geçen gün 
değer kazanmaya devam ederken 
tüm bu avantajlarının yanı sıra 
gelişmiş Avrupa pazarlarına yönelmiş  
başka yatırımları ve yatırımcıları 
Türkiye’ye çekmek için şeffaflığın 
artırılması, gayrimenkul geliştiricilerin 
yabancı yatırımcının beklentisini 
doğru anlaması ve yönetmesi, 
gayrimenkul üzerindeki sahipliğin 
kurumsal yönünün geliştirilmesi için 
Gayrimenkul sektörü aktörlerine çok 
büyük sorumluluk düşmektedir.

GAYRİMENKULDE
CAZİBE MERKEZİ TÜRKİYE
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hastalık salgını, çıkması beklenen ama 
nedense liderler tarafından ertelenen 
3’ncü Dünya Savaşı ve nicesi… Hepsi 
bu korku paranoyaları içerisinde 
yerini alır. Yazının sonunda kendinizi 
yoklayıp şöyle bir iç çekersiniz ve ya-
şadığınız an için şükredip günün geri 
kalanına devam etmeye çalışırsınız.

Peki 2019’da sahi bizleri neler bek-
liyor? Bunu hiç düşündünüz mü? Me-
sela yardımseverlerin yılı olacakmış. 
Biliyorsunuz ki 2018’de gelir eşitsizliği 
son yılların en üst seviyelerine ulaştı. 
TIME Dergisi de yüzde 1’de yer alan 
en zenginlerin 2019’da bu alana yöne-
lerek sosyal girişimlere odaklanacağını 
anlatan bir makale yayımladı. Pek de 
haksız sayılmazlar çünkü son olarak 
Papa dahi yılbaşı kutlaması mesajında 
sadece gelir eşitsizliğinden söz etti. 
Kendileri şayet durup dururken Marx 
okumadıysa ortada sahiden de ciddi 
bir problem var diyebiliriz. Dileyelim, 
bu sene yüzde 1, bunun farkında 
olsun. 

Gelecek sene senaryolarından 
bahsederken ekonomiden söz 
etmemek olmaz. Çok şükür bu 
sene Asya menşeili herhangi bir kriz 
kapımızı çalmayacak ancak The New 
York Times’a göre siyasi gerginliklerin 
yol açacağı gerginlikler ekonomiye 
problem yaratacak. Bu problemlerden 
biri de ABD ve Çin arasındaki ticaret 
savaşı. Son olarak Çin’in Apple ürün-
lerine uyguladığı ambargoyla ciddi 
bir boyuta varan gümrük temelli bu 
savaşta her iki ülke de kazanan olmak 
dışında başka bir seçeneği kabul 
etmek istemiyor. Büyük uluslararası 
şirketleri fikri mülkiyet konusunda 
kendilerine çekme gayesinde olan 
devletler, şirketleri de sürükleyerek 
dünya diplomasi anlayışının da nasıl 
değiştiğinin aslında en güzel örneğini 
oluşturdular.

Gelelim siyasete… Son üç yılın 
dünyada en önemli gündem mad-
delerinden biri olan Brexit bu sene 
de konuşulmaya devam edecek. 
2018’in son günlerinde yaşanan 
sarsıcı gelişmeler sürecin hala askıda 
kalmasına neden oldu. Her ne kadar 
londra yönetimi ve AB yetkilileri 
geçtiğimiz Kasım ayında anlaşmış 
olsalar da parlamentodaki aykırı sesler 
ayrılık anlaşmasının gerçekleşmesinin 

önüne geçti. uzmanlar bu belirsizliğin 
bu sene de kendini koruyacağına 
inanırken AB’nin çevresinde gelişen 
belirsizlikten ötürü Macron’un “Avrupa 
Ordusu” gibi sert ve vurucu politikala-
rın üstüne gideceğini öne sürüyorlar. 

Bu sene konuşulacak bir diğer 
konu da elbette Cemal Kaşıkçı cinaye-
tiyle tekrardan değişen Ortadoğu po-
litikaları. Son olarak ABD’nin müttefik 
diğer ülkelerden gelen tepkilerle nötr 
kalma tercihi Suudi Arabistan’ı olduk-
ça zora sokmuştu. Ancak Suudiler bu 
boşluğu hemen Rusya’dan silah alarak 
doldurmaya çalıştığı için ortalık epey 
karışmıştı. 

Önümüzdeki günlerde A.B.D 
Başkanı Donald Trump damadı aynı 
zamanda dış politika danışmanı Jared 
Kushner’ın bu konuda çeşitli atılımlar 
yapacağı tahmin ediliyor. Kushner son 
olarak Trump’ın Suriye’den çekilme ka-
rarında da önemli bir rol üstlenmişti. 

Otoriteler ayrıca önümüzdeki sene 
Kuzey ve Güney Kore arasındaki buz-
ların daha da eriyeceğine inanıyorlar. 
Şayet nükleer silahlar konusunda an-
laşmalara bağlı kalınma durumu söz 
konusu olur ise iki ülkenin bu sene 
içinde önemli bir adımı atabileceğini 
bekliyorlar. 

Dünya genelinde ise artan milliyet-
çilik ve küreselleşme karşıtı hareketler 
2019’un demokrasi hareketlerinin ana 
teması olarak görülüyor. 

Özellikle Brezilya, Macaristan ve 
Polonya gibi ülkelerde gerçekleşen 
seçimlerde milliyetçi partilerin ön 
plana çıkması analistler tarafından bu 
dalganın kendini 2019’da daha fazla 
göstereceğine inanıyorlar. Siyasetten 
ekonomiye, bilime hatta sanata kadar 
bu sene için birçok öngörü yer alıyor 
ancak her şeyin bir anda değişece-
ği ‘Enformasyon Çağı’nda olaylar 
bir kenara olgular bile geçerliliğini 
maalesef umulduğu kadar uzun süreli 
tutamıyor. 

Bu nedenle bizler ya da konula-
rının uzmanları olan diğer kişiler ne 
kadar tedbirde ferahlık varsa da(teb-
dille değiştirdik) günümüz dünyasının 
özellikle teknoloji ve tüketim toplu-
muyla beraber her şeyi olduğundan 
da hızlı kılar hale getirmesi bu sene 
zamanın ruhunu anlama kabiliyetimizi 
bile zorlar hale getirecek.

YAZAR

H
er sene sonunda 
geleceğe dair 
senaryoların liste-
lendiği haberlerde 
sık sık özellikle sağ-

lık, bilim ve teknoloji alanında 
büyük gelişmelerin yaşanacağı 
yönünde çeşitli içeriklerle karşı-
laşırız. Bu haberlerde genellikle 
kanserin çaresi bulunmuş olur, 
Afrika’daki açlığa bir yöntem ge-
liştirilmiştir ya da uçan arabalar 
sene içinde piyasaya sürülecek-

tir. Habercilerin ‘umut odaklı 
gazetecilik’ diyerek adlandırdığı 
bu türde maalesef çoğu safsata 
karşımıza mühim bir araştırma 
olarak sunulduğundan çoğumuz 
kendini hayal denizinin dalgası-
na kapılmaktan da alamaz. 

Tüm bunlarla beraber yeni 
seneye yönelik felaket senaryo-
ları da fotoğraf galerileri şeklinde 
hemen sunulur. Sene başında 
mutlaka global bir ekonomik 
kriz beklenecektir, herhangi bir 
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Yılbaşı kutlama konusunda kabaca dörde ayrılıyoruz. 
Kutlayanlar, kutlamayanlar, kutlayanları kınayanlar 

ve kutlayanları kınayanları kınayanlar şeklİnde.

Senenin, ‘yılbaşı kutlama-
ları tartışması’  bölümüne 
girmiş bulunuyoruz. Siz 
bu satırları okurken zirve 
yapmış  ve seneye aynı za-

manda yeniden tartışmak üzere ara 
vermiş olacağız muhtemelen. Her 
sene aynıdır gerçi, hiçbir şey değiş-
mez.  Bu konuda kabaca dörde ay-
rılıyoruz. Kutlayanlar, kutlamayanlar, 
kutlayanları kınayanlar ve kutlayan-
ları kınayanları kınayanlar şeklinde. 
Kutlayanları kınayanlar; “Noel hristi-
yan bayramıdır, hiç kurban bayramı 
kutlayan hristiyan gördünüz mü 
?” şeklinde açıklamalar yaparken; 
kınayanları kınayanlar ise “yılbaşı 
ağacıyla uğraşana kadar cinayetleri, 
tecavüzleri kınayın” gibi tuhaf ve 
saçma argümanlarla gelirler.

Bir de iki grubun inatlaşanları var-
dır; inadına kutlayanlar ve inadına 
kınayanlar. Meseleyi vatan millet 
meselesi haline getirenler bile olur. 

O gece televizyon bile izleme-
yenler, inadına Fetih kutlamaları 
yapanlar gibi... Bir kısım “Biz Noel 
değil, yılbaşı kutluyoruz” deyip,  
tüm hristiyan ritüllerini gerçekleş-
tirerek, esasen bir din adamı olan 
Noel baba, yani aziz Nicholaos’la 
eğlenirken ; diğer tarafta sırf nispet 
olsun diye gerçekte o tarihte bile 
olmamasına rağmen yılbaşı gecesi-
ni İstanbul’un fethini kutlayarak ge-
çirir. Benim çocukluğumda, yılbaşı 
kutlamalarını protesto etme amaçlı 
fetih kutlamaları yoktu ama babam 
o gece meyve ve çerez yememize 
bile izin vermezdi. Hadi Noel Baba, 
hindisi dini ritüel diyelim yahu 
meyveyle çerezin ne suçu vardı ?

 Son zamanlarda bir de ağaç 
süslemenin aslında eski bir Türk 
geleneği olduğu söylemleri çıkma-
ya başladı. Muhtemelen İslamiyet 
öncesi dönemde Gök Tanrı dininin 
ritüellerinden biridir diye düşünü-
yorum. Kurşun döktürmek, ağaçla-
ra çaput bağlamak gibi. 

Dini kısmını bir tarafa bıraksak 
bile bana kişisel olarak kışın orta-
sında, eğitim-öğretim yılı devam 
ederken, diziler bile sezon ortasın-
dayken hiç de yeni bir yıla giriyor-
muşuz gibi gelmiyor. 

SALİHA
SAĞDIÇ
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Ocak ayının başlangıç sayılmasını 
kabullenemiyorum.

Bence yeni yıl; tatil bitip okullar 
başlarken, dizilerin ilk bölümü yayın-
lanırken, futbol takımları sezona baş-
larken falan olmalı. 

Itiraf etmek gerekirse bir dönem; 
bu kutlama olaylarına Hristiyanlığın 
dini ritüllerinin de karışması sebebiyle 
karşı olan grup içindeydim. Karşıydım 
dediysem gidip de kutlama yapanla-
rın önündeki sehpadan kuru yemişleri 
toplamıyordum. Çam ağaçlarındaki 
ışıklı topları falan sökmüyordum.  On-
ların nasıl « cingıl bels » söyleyip, kır-
mızılı yeşilli kurabiye yerken kafasına 
üçgen şapka takma özgürlüğü varsa 
benim de onaylamadığım şeyi söyle-
me özgürlüğüm var diyordum. 

Hem genel olarak ticari sektör 
haline gelmiş bu tip kutlamaların 
tamamına karşı olduğum için böyle 
düşünüyordum hem de Peygamber 
Efendimiz’in Hristiyan ve Yahudiler-
le, sofra  duası etmek, oruç tutmak 
gibi konularda dahi benzememeye 
çalışması sebebiyle çok da yumuşak 
bakmıyordum. 

Gelgelelim beş sene gibi bana 
göre uzun bir zaman Hristiyan bir 
ülkede yaşayınca bir aydınlanma ya-
şadım sanki. 

Adamların koca senede hepi topu 
bir Noel ‘i var yahu ! Bizim gibi onlarca 
bayramı, seyranı, dini, milli, mahalli 
kutlaması yok ki… 

Senede bir kez şehri süsleyip bir 
masada yemek yeyip, hediyeleşiyor-
lar. Bir de Cadılar Bayramı bitti gitti. 
Ülkenin kurtuluşu olarak kutlanan bir 
günleri var onda bile yaptıkları tek 
şey, havai fişek patlamasını izlemek. 
Bizde o evlilik teklifinde yapılıyor 
artık, öyle sıradanlaştı. Hatta Fransa 
bu sene futbolda dünya kupasını 
kazandı, biraz otomobillerle tur attılar, 
sevindiler, eğlendiler ki beş senede 
en coşkun olarak gördüğüm andır 
kendilerini. 

E biz zaten düğünlerde yapıyoruz 
o coşkulu konvoyu. Asker uğurlaması 
diye bir şey var ki dünya kupası sevin-
ci sönük kalır yanında. 

Zaten dünya kupasını kazansak, 
tahmin ediyorum sevinç gösterileri-
miz uzaydan rahatlıkla izlenir. 

Kına gecelerimizdeki, düğünleri-
mizdeki, sünnet merasimlerimizdeki 
eğlencelerden on Noel kutlaması çı-
kar. Çeyrek altın sırası desen dünyada-
ki tüm hediyeleşmelerin kralıdır, son 
noktasıdır yani. Aşiret düğünlerindeki 
altın kemerleri, saçılan paraları falan 
saymıyorum bak. 

YAZAR Bir masa etrafında toplanıp yeme 
içme desen ; bizim kadınların ayda bir 
yaptığı gün masaları buncağızların Noel 
masasını sopayla döver. O hindi ayağa 
kalkıp selam verir bizim masalara. 

Sehir süslemeyiz bak, onun yerine 
bol bol düğün salonu süsleriz.

Iyi hoş, anladık ama aydınlanma 
bunun neresinde derseniz. Tam olarak 
şurasında ; bize kutlama lazım arkadaş ! 

Yani biz Hristiyan adeti falan diye 
kutluyor değiliz bu yılbaşını. Bir sebep 
olsun da kutlama yapalım peşindeyiz 
millet olarak. 

Yetmiyor demek ki, hali hazırdaki 
bunca kutlama. 

Son zamanlarda Halloween yani 
Cadılar Bayramı bile kutlanmaya başladı 
ülkemizde. Simdilik sadece sosyetik ve 
ünlü kesimde kutlanıyor ama halka in-
mesi an meselesi diye düşünüyorum. 

Medya sayesinde öğrendiğimiz ne 
kadar kutlama varsa hemen alıp uygu-
luyoruz. Yani, geleneksel ya da sosyal 
medya aracılığıyla başka ülke, başka 
din ve başka kültürlere ait herhangi bir 
kutlama yarın öbür gün meşhur olursa 
onu da alır kutlarız. Hatta en iyi de biz 
kutlarız. 

Neticede bugün İstanbul, dünyanın 
en büyük şehirleriyle yarışır yeni yıl ha-
zırlıkları ve süslemeleri konusunda. 

Biz hem baby shower, hem bebek 
mevlüdü yapan insanlarız. Hem kına 
gecesi, hem bekarlığa veda partisi 
yaparız.  Doğum günleri, sünnetler, 
Kur’an’a geçiş partileri,diş buğdayı, 
cinsiyet açıklama partisi, çocuğum 
tuvaletini yapıyor partisi vs… saymakla 
bitmez. 

Yılbaşı gecesi deli gibi eğlenseniz 
de ertesi gün ; eğer günün tarihini yaz-
manız gereken bir işte çalışmıyor (öğ-
retmen olup ders defterini imzalamak 
gibi ) ve yanlışlıkla 2019 yerine 2018 
yazmıyorsanız hayatınızda hiçbir şey 
değişmeyecek demektir. 

Etrafa çöp atan, hayvanlara zarar ve-
ren, insanları her ne gerekçeyle olursa 
olsun ayrıştıran bir kimseyseniz eğer,  
muhtemelen 1 Ocak’ta da aynı insan 
olmaya devam edeceksiniz.

Güneş takvimine göre bir sene 
bittiği için ille de bir şeyler yapmak is-
tiyorsak; geçen o koca senede ne yap-
tığımızı, nasıl gerçirdiğimizi düşünüp 
bir hesap kitap yapabiliriz. Neticede bir 
sene daha kayıp gitmiş elimizden, nasıl 
geçirdik? Dünyaya, insanlığa faydalı ne 
yaptık? 

Zaten bence;  bir tarafında bu kadar 
acı, savaş, açlık, zulüm varken; bir tarafı-
nın sırf güneşin etrafında bir tur döndü 
diye böyle çılgınca eğlenmesi dünya-
nın bile gücüne gidiyordur. 

Son zamanlarda 
Halloween yani 

Cadılar Bayramı bile 
kutlanmaya başladı 
ülkemizde. Simdilik 

sadece sosyetik 
ve ünlü kesimde 

kutlanıyor ama halka 
inmesi an meselesi 
diye düşünüyorum. 

Medya sayesinde 
öğrendiğimiz ne 

kadar kutlama 
varsa hemen alıp 

uyguluyoruz.
Senede bir kez 
şehri süsleyip bir 
masada yemek yeyip, 
hediyeleşiyorlar. Bir 
de Cadılar Bayramı 
bitti gitti. Ülkenin 
kurtuluşu olarak 
kutlanan bir günleri var 
onda bile yaptıkları 
tek şey, havai 
fişek patlamasını 
izlemek. Bizde o 
evlilik teklifinde 
yapılıyor artık, öyle 
sıradanlaştı. 
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i yilik yap denize at diyenlerle, 
“İyilikten maraz doğar” 
diyenlerin arasında geçiyor 
ömrümüz. Rabbimiz 
iyilik yapmayı emrediyor, 
Peygamber Efendimiz (sas)’in 
örneklerle dolu hayatı iyiliğin 
ne kadar önemli olduğunu 

gösteriyor. İslam iyilik dini… 
Ecdadımız vakıf kültürüyle 

iyiliği inşa etmiş adım adım. 
Peki, bizi neden ve nasıl iyilikten 
alıkoyuyorlar. Yoksula, hastaya, 
darda düşmüşe, vatansız kalmışlara 
ev sahipliği yapan, uzaktan geleni 
‘Allah misafiri’ diye evinde ağırlayan 
bizler toplumsal dinamiklerimizden 
en önemlisini yani iyiliği unutuyor 
muyuz? İyiliği büyük kuruluşlara 
devredip karşı komşumuzdan 
habersiz mi kalıyoruz? Ya da 
lüks sitelerin kapısında güvenlik 
görevlileriyle toplumdan biraz daha 
mı kopuyoruz? 

Sahi iyilik nedir? Bir çocuğa 
tebessüm etmenin sadaka sayıldığı 
dinimizde ahirette bizi ancak iyiliğin 
kurtaracağı defalarca vurgulanırken 

iyilik yapmaktan neden kaçıyoruz? 
İyi kalpli olmak neden aptallıkla 
vurgulanıyor filmlerde? İyilik 
yapmanın, fedakar olmanın 
karşılığı her zaman aldatılmak, 
yanılmak, yarı yolda kalmak olarak 
gösteriliyor? Eskiden evlerin 
duvarına asarlardı ‘Bugün Allah 
için ne yaptın?’ diye… Sahi bugün, 
dün ya da ondan önceki gün Allah 
yolunda ne yaptık? En son ne 
zaman iyilik yaptık? Safımızı iyilikten 
yana tuttuk mu, ‘Ben yine de iyi 
niyetimi koruyayım’ dedik mi ya da 
iyilik yapmaya niyet ettik mi? 

FETÖ yıllarca bu toplumun 
iyilik duygularını suiistimal etti. 
Milletimizden topladığı sadakalarla, 
zekatlarla, hayır paraları ile terörü 
destekledi ve Milletin Meclisini işgal 
etmeye kalktı. Şimdi iyiliği yeniden 
ayağa kaldırmak, incinen duyguları 
onarmak ve FETÖ gibi hainlerin 
suistimal ettiği alanlarda iyi niyetle 
tekrar çalışmanın vakti. Fakat 
sahada neden boş? Neden iyilik 
yapmadığımız günün pişmanlığını 
yaşamıyoruz? Akşamüstü ‘bugün 
hiç hayır yapmadım Rabbim nasip 
etse de birine faydam dokunsa’ 
diyemiyoruz? En son ne zaman bir 
yoksulla aynı sofraya dokunduk. 
Hangi kimsesizin çeyizine katkımız 
oldu? Hangi gencin elinden tuttuk?

Resmi kayıtlara göre 3 buçuk 
milyon Suriyeliye ev sahipliği 
yapıyoruz. Afganlar, Afrikalılar… 

Dünyanın umudu 
Türkiye’de. Çünkü 
mayamızda iyilik var. 
Çünkü paylaşmaktan, 
iyilik yapmaktan mutlu 
olan bir toplumuz. Fakat 
istif kültürü, toplumsal 
gerginlikler ve yaşanan 
acı tecrübeler iyiliği 
gölgelemeye çalışıyor. 
İyiliğe su taşıyanlarla iyiliği 
kökünü sökmek isteyenlerin 
mücadelesi devam ediyor. 

Çocuklar için projeler yapılsın, 
gençlik kurtarılsın, insanlar ahlaklı 
olsun, toplumsal huzur daim olsun, 
kimse aç uyumasın, kimse evinde 
yalnız kalmasın diyoruz… Ne çok 
şey söylüyoruz? Kim yapsın bunları? 
Biz yerimizden kalkmaya üşenirken 
kim kurtarsın yarınları? Peki ya iyilik? 
Onu nereye koyuyoruz. İyiliğin 
durgun suya taş atmak olduğunu 
neden hatırlamıyoruz?

Çok özlediğimiz iyilik aslında 
yanımızda, kalbimizde. 

İyi insanların hepsi iyi yerlere 
gitmedi. Hala aramızda. 

2019 yılının ilk sayısında iyiliğe 
niyet ederek hazırladık bu dosyayı.

İyiliği bekleyenlere iyilik sende, 
senin içinde demek için. 

Dünyanın farklı yerlerinde 
iyiliğe koşan kadınları Turuncu 
sayfalarında buluşturduk. 

Allah rızası için iyiliğe koşanlar 
da, iyilik de daim olsun inşallah. 

DOSYA DOSYA



kampanyası gibi daha birçok 
projede görev aldım.  Mevzuata 
aykırı olduğu halde uygulama 
hatalarından deport edilmek 
istenen kişilerin gece yarısı da olsa 
haber verildiğinden, Göç genel 
müdürümüzün desteğiyle sınırdışını 
önlüyoruz mesela. Tüm projeler 
de sanki kendim o anı yaşıyorum. 
Gözümün kör olduğunu, zindanda 
olduğumu, deport edilmek üzere 
çaresiz olduğumu düşünüyorum. 
Çaresizlik içinde olmanın ne 
kadar zor olduğunu ufacık bir 
el uzatmanın (sonuçta onların 
ulaşamadıklarına bir telefon kadar 
yakınız ) hayatını nasıl değiştirdiğini 
görüyorum ve yardım kuruluşlarına, 
devletimize hep dua ediyorum. Bir 
kişinin gözünün açılması, birçok 
kişinin bir gecelik yemek parası, 
bir yetime el uzatmak, başörtü 
paramızdan çok daha az. Aslında 
herkes biraz ucundan tutsa, zekat 
görevini yerine getirse bir çok 
sorun çözülür. Dünyanın en yoksul 
ülkesi Yemen’de 20 milyondan 
fazla insan açlıkla ölümle karşı 
karşıya. Önce kendi hesabıma, ufak 
bir ekmeği bile unuttuğum için 
küflenmesinden dolayı atarken 
utanıyorum. Yardım yapmakta 
kime nasipse, bazen düşünürken 
çıkıveriyor karşıma. Basit bir olay 
gecen gün yaşadım. Ayakkabısı 
eski bir muhacirin ayakkabı alması 
için para vermem gerekiyordu. O 
gün yola çıkacaktım ve telaştan 
para çekemedim bankadan. O gün 
uzun zamandır görüşemediğim 
arkadaşım ofise geldi, “Ayakkabı 
parasını ben vermek istiyorum” 
dedi, iyilik de demek ki nasiple. 

En etkilendiklerim arasında 
yaklaşık beş yıl önce yaşadığım 
yüzlerce asırlık  onarılması imkansız 
gibi görünen ‘Kuran-ı Kerim’lerin 
Tayland Patani bölgesinden 
getirtilmesi ve Süleymaniye yazma 
eserlerde onarılmasıydı. Dosyanın 
İstanbul’dan gönderilmesinden 
sonra ki sürecin tamamen mucizevi 
bir şekilde tamamlanması beni hala 
etkiler. 

Gazze ablukasını dünyaya 
duyurmak için yola çıkacak Mavi 
Marmara gemisinde yer almam da 
ki macera ayrı bir yazı yazı dizisi. 

Havaların soğumasıyla sokak 
hayvanlarına kulübe, kuşlara 
ağaçlara astığımız yemlik projemiz 
de oldukça ilgi gördü. Her gecen 
gün umudum artıyor, mazluma 
kucak açan bir Cumhurbaşkanımız 
var Elhamdülillah. ‘One Minute’ 
ile tarihi bir sürece girdi, dünya 
ve mazlum coğrafyaların umudu 
oldu. Afrika, Asya ve Balkanlarda 
gittiğim her ülkede en ücra köşedeki 
Müslümanların nasıl dua ettiklerine 
şahit oldum. Arakan kampına 
gittiğimde yeni doğan bebeğine 
Tayyip adını veren Rohingyalı 
annenin de umuduydu aynı 
zamanda. Cumhurbaşkanımıza, 22 
yıldır sesini duyurmaya çalıştığımız 
Rohhingya Müslümanlarının 
durumunun raporlarını raporları 
gönderdik. Binlerce kilometre 
ötede ki mazlum halka hiç bir 
ekonomik, sosyal bir ilişkisi olmadığı 
halde sadece mazlum oldukları 
için yoğun gündeminden zaman 
ayırıp Rohinglayalı Müslümanların 
kamplarını Emine Erdoğan ile ziyaret 
etmeleri tüm dünyanın dikkatini 
çekti ve İslam ülkeleri de, görmezden 
geldikleri Arakan Müslümanlarına 
yardıma başladı. Ülkemiz artık oyuna 
gelen taraf değil, oynanan oyunu 
görüp bozan ve güçlenen bir ülke.  
Bosna Savaşı ile başlayan İHH bugün 
dünyanın 135 ülkesine ulaşabiliyorsa 
bunun en büyük nedeni ülkemizin 
şartlarının iyileşmesi. Birçok uzak 
coğrafyaya THY’nin direkt uçuşlara 
başlaması, ekonomik ve zaman 
açısından büyük kolaylık sağladı. Biz 
unutsak da O unutmuyor.

MUKADDER TANOK
(İHH KURUMSAL İLETİŞİM SORUMLUSU):

KÜFLENMİŞ EKMEĞİ 
ATARKEN BİLE 
UTANIYORUM

A
frika, Asya ve Balkanlar’da 
gittiğim her ülkede en ücra 
köşede ki Müslümanların 
nasıl dua ettiklerine şahit 
oldum, Arakan kampına 
gittiğimde yeni doğan 

bebeğine Tayyip adını veren 
Rohingyalı annenin de umudu.

İyilik, ihtiyacı olan insan ya da 
hayvana hiç düşünmeden karşılık 
beklemeden yardıma koşmaktır. 
İlkokulda sokağımızda eski bir evin 
bodrumunda yaşayan çok yaşlı 

dede ve ninenin sobalarına atacak 
yakıtlar olmadığını duymuştum 
o kadar üzülmüştüm ki, bizim 
odunluktan odun götürmeye 
başlamıştım. Onların ısınması beni 
nasılda mutlu ediyordu. Yaptığımız 
birçok proje var sonuçta. 

İnsani yardım vakfının aktif 
çalışanıyım. Savaş ya da doğal 
afetlerden mağdur olan mülteciler, 
yetim çocuklar, susuzluktan 
kavrulan coğrafyalara su kuyusu, 
iklim şartları ve beslenmeden 

erken yaşta hatta bebekken 
katarakt olanların katarakt 
ameliyatları, sünnet ( Bosna’da 
22 yaşında sünnet ettirdiğimiz 
delikanlıyı unutmam mümkün 
değil ), engelliler için akülü 
araçlar, savaşın bilinmeyen 
yönleri, yaralıların tedavisi esir 
değişimi, Suriye zindanlarında 
rejimin zulmettiği binlerce kadının 
varlığını duyurmaya çalışmak, 
yanı başımızda yedi yıldır süren 
savaşın çocukları için eğitim 

Aslında herkes 
biraz ucundan 

tutsa, zekat görevini 
yerine getirse bir 

çok sorun çözülür. 
Dünyanın en yoksul 

ülkesi Yemen’de 
20 milyondan fazla 
insan açlıkla ölümle 
karşı karşıya. Önce 

kendi hesabıma, 
ufak bir ekmeği 

bile unuttuğum için 
küflenmesinden 

dolayı atarken 
utanıyorum.
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SÖYLEMEZ 
(YAĞMUR
DERNEĞİ):
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A
llah’ın izniyle umudumu 
hiç yitirmedim. Her şey 
daha güzel olacak yeter ki 
biz mücadele ruhumuzu 
kaybetmeyelim. İyilik 
yapmaktan yorulmayalım.;’

İyilik sizde var olanı olmayanla pay-
laşmaktır. “Allah yolunda sevdiğiniz 
şeylerden harcamadıkça iyiliğe 
asla eremezsiniz” buyruğu Kuran-ı 
Kerim’de bizim için bir düsturdur. 
İyilik fırsatını veren rabbimiz iyiliği 
yapmakla kalmayıp başa da kakma-
mayı öğütler. İyiliğin beraberinde 
getirdiği mutluluk tarif edilecek bir 
duygu değildir. Bu mutluluğu tadan 
insan iyilik yapmadan duramaz. 
7-8 yaşlarındayken mahallemizde 
oturan kimsesiz yaşlı bir teyze vardı. 
Annem yedi çocuğuna bakmanın 
yanında o teyzeyle de yakından 
ilgilenir her türlü ihtiyacını karşılar-
dı. Bende yanından ayrılmazdım. 
Benim için en önemli rol model, 
annemin ihtiyacı olan herkesin yar-
dımına koşması olmuştur.  

Çocukluğumdan beri dünyanın 
dört bir yanında savaş, açlık, dep-
rem nedeniyle oluşan mağduriyet-
lere aşırı duyarlı olmuşumdur. Başta 
Afganistan, Filistin, Bosna-Hersek 
gibi zulmün en mağdur ettiği 
yerler olmak üzere sürekli yardım 
faaliyetlerinin içinde yer aldım ve 
benim hayat felsefem acılar pay-
laştıkça azalır ve bir gün mutluluğa 
dönüşür. Afrika’daki en büyük sıkıntı 
kurak bölgelerdeki su sorunu. Bir 
köyde su kuyusu açılışındaki kadın 
ve çocukların sevinç çığlıklarını hiç 
unutamıyorum. Ayrıca Karabük 
Üniversitesin Elektrik - Elektronik 
Bölümü’nde burs vererek okutup 
mezun ettiğimiz Afrikalı öğrenci-
lerimizin ülkelerine dönüp Kenya 
ve Somali gibi ülkelerde işe başla-
maları, ülkelerini kalkındırma adına 
yaptıkları başarılı çalışmalara şahit 
olduğumdaki sevinci de unutamı-
yorum. Allah’ın izniyle umudumu 
hiç yitirmedim. Her şey daha gü-
zel olacak yeter ki biz mücadele 
ruhumuzu kaybetmeyelim. İyilik 
yapmaktan yorulmayalım. İyilik yap-
tığımız kişilerden darbede görsek 
asıl olan Allah’ın rızasını gözeterek 
sabırlı olalım. İnşallah iyilik dünyaya 
elbette bir gün hakim olacak. 

Yer yüzündeki son yoksula ula-
şıncaya dek iyilik sloganımızı tekrar 
ederek ‘Vira Bismillah’ diyerek... As-
lında yorgunluk beyinde başlayıp 
biten bir inanç işi. 

Bedenin yorgunluğu birkaç saat 
dinlenerek atılabildiği için rabbimiz 
“bir işi bitirdiğinde hemen diğerine 
başla” diyerek en güzel motiveyi 
bizlere öğretiyor. Ve bende bu 
inançla çok yorulsam da almış ol-
duğum manevi hazzın neticesinde 
çoğu zaman bir iyilik projemi bi-
tirmeden diğerinin planlaması ve 
organizesine başlıyorum. 

Örneğin şuan dünyanın en bü-
yük mülteci kampının bulunduğu 
Kenya’nın Dadaab bölgesinde gıda 
yardımı yaparken aynı zamanda 
Somali’ de açılacak olan dört su 
kuyusunun hazırlıklarını planla-
maktayım. Turuncu Dergisi olarak, 
iyiliğin dünyaya hakim olması adına 
bu ayki sayınızda bu konuya yer 
verdiğinizden dolayı teşekkürlerimi 
bildirir, çalışmalarınızda kolaylıklar 
dilerim.
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TUĞBA KOKUM (SUDAN GÖNÜLLÜSÜ): 

BEN İYİLİK YApMAYI
EN İYİ SUDAN’DA göRDÜM
AfrikA umudun bAşlAngıcıdır. umudunu tAzelemek 
isteyen insAnlAr için yAkın, umutsuz kAlmAk
isteyenler içinse uzAktır. 

K
endime baktım acaba 
ben mi insanım yoksa 
bu insanlıktan çıkmış 
bir bardak su uğruna 
arabalara otostop çekip 
su derdine düşen mi 

insandı?’
İstanbul Fatih doğumluyum 34 
yaşındayım 13 yıllık evliyim iki 
çocuk annesiyim, ev hanımıyım. 
2013’te Sudan’a eşimin işi 
sebebiyle geldik. Bence iyilik 
karşılık beklemediğinizde 
karşınızdaki insanın mutluluğuna 
şahit olmak demektir. Ben iyilik 
yapmayı en iyi Sudan’da gördüm 
hiçbir çıkar olmadan verdiğiniz 
ufacık bir şeyle mutlu olan insanları 
gördüğümde o an dünyanın en 
mutlu insan olduğumu fark ettim. 
Dünyada insanların çoğunluğu 
iyiliği isterse ebedi iyilik olacaktır. 
Afrika umudun başlangıcıdır. 
umudunu tazelemek isteyen 
insanlar için yakın umutsuz kalmak 
isteyenler içinse uzaktır. Çünkü 
burada yaşayan insanlar her yeni 
bir güne yeni bir umutla doğuyor. 
İnsanlar doğdukları yeri kendileri 
seçmiyorlar mensup oldukları dini 
kendileri seçemiyorlar. Dolayısıyla 
insanların bu manada seçme 
hakları yok bana göre tabii ki bu 
bir kaderdir. Beş yıldır ilk defa 
Türkiye’ye gelmek bana mutluluk 
vermedi bir yanda yetimlerin 
açlık korkusu bir yanda onların 
bana dua etmemeleri beni çok 
derinden yaraladı... Bir konuyu 
sizinle paylaşmak istiyorum; 
babam ve annemin Sudan’a 

gelmesiyle başladı aslında… 
Babam Sudan’a geldiğinden 
Sevakin Adası’nı görmeden gitmek 
istediğini söyleyince bir anda 
sabah yola çıkmaya karar verdik... 
İki gün evimize su gelmiyor, 
abdest sularımızı içme suyundan 
kullanıyorduk, bir ara su gelmiş 
annem iki litre suyu doldurup ısrarla 
yanımıza alalım kızım dedikçe hayır 
anne gerek yok biz yoldan alırız diye 
ne kadar didişsek de annem suyu 
aldı biz yola çıktık. Beş altı saat yol 
gittikten sonra yolların çok kotu 
olduğu dağlık alana geldik üç tane 
çocuktan biri yolda suyunuz var 
mı diye işaret yaptı anlayamadık 
ne olduğunu yaklaşık yirmi metre 
gittikten sonra duralım diye 
yanımızdaki arkadaşa seslendim 
çocuk koşarak arabaya geldi ‘Su 
su’ diye bize yalvararak su istedi 
akşamdan kavga ettiğimiz suyun yeri 
aslında beliymiş... Suyu verdik alışı ve 
sarılış halı galiba hayatım boyunca 
gözümün önünden gitmeyecek, 
çocuğa baktım kendime baktım 
acaba ben mi insanım yoksa bu 
insanlıktan çıkmış bir bardak su 
uğruna arabalara otostop çekip su 
derdine düşen mi insandı? Arkadan 
arkadaşları koşarak geldi bir tane 
ekmek var mı diye sordu yanımızda 
ne varsa çıkarttık, en son anda bana 
zekat paralarını veren sen yerine 
ulaştırırsın diye ablalarım vardı 
hepsini çıkartıp verdim. 
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1
1-12 yaşlarımda cep telefonu 
henüz kullanımda aktif 
değilken, sabit telefondan 
huzurevi, çocuk yuvası 
iletişim bilgilerini alıp ziyaret 
ediyordum. ‘

Sözlerime bir ilahiyatçı olarak 
başlayacak olursam; Bakara Suresi 
148. Ayet ile “Ümmetlerden her 
birinin bir yönü vardır, O ona 
yönelir, haydin, hep hayırlara koşun, 
yarışın. Her nerede olsanız Allah sizi 
toplar, bir araya getirir. Şüphesiz 
ki Allah her şeye kâdirdir.“ ayetini 
hatırlatmak isterim. Bir uzman 
psikolog adayı olarak başlayacak 
olursam; iyilik mutlu eder, 
depresyon ve anksiyeteyi azaltır,  
öz-saygıyı artırır, sosyal ilişkilerimizi 
geliştirir, farkındalığı artırır, hayata 
anlam katar, fiziksel sağlığı da 
olumlu etkiler. İyilik sadakadır 
ve her zaman maddi imkanlarla 
yapılacak bir eylem ya da pahalı 
hediyeler almak değildir. Bazen bir 
tebessüm, samimi bir lisan-i hal, 
güzel bir söz, duygu ve düşünce de 

iyiliktir. İyilikte olabildiğince cömert 
olmamız gerekiyor özellikle İslam 
dinini yaşayanlar olarak ayet sırrınca 
“hayırda yarışanlardan” olup, ruhları 
da ruhlarımızı da bu hasletlerle 
zenginleştirmemiz gerektiğine 
inanıyorum zaten o iyiliğin karşılığı 
döner gelir, bizi bulur inşaallah. 
Peygamber Efendimiz de şöyle 
buyurmakta; “Güneşin doğduğu 
her gün, insanın bütün eklemleri 
için sadaka vermesi gerekir.” 
(Müslim, Zekat, 56) Her iyilik 
sadaka hükmünde olduğuna göre 
Efendimiz nezdinde, sünnette de 
iyiliklerden bahsedecek olursak, 
selam vermek, iyiliği tavsiye 
edip kötülükten sakındırmak, 
misafire ikramda bulunmak, ilim 
öğrenmek ve ilmi Müslüman 
kardeşiyle paylaşmak, iki kişinin 
arasını düzeltmek, kötülükten 
uzak durmak, ailesinin geçimini 
sağlamak, bir engelliye yardımcı 
olmak, ağaç dikmek, su ikram 
etmek gibi… Hayır işleyip Allah’ın 
rızasına nail olmak isteyene de hayır 
yollarının ne kadar çok ve kolay 

olduğuna bunlar birkaç örnekti. 
Yarım hurmayı misal göstererek 
samimiyetle yapılan küçük bir 
yardımın bile cehennem ateşinden 
korunmaya vesile olacağını ifade 
eder. Zira yüce Allah sadakanın 
azlığı ya da çokluğundan ziyade 
gücü yettiğince, samimiyetle 
ve helal maldan verilmesine 
değer verir. Bu nedenle Allah 
Râsulü (sav) sadakanın az diye 
küçümsenmemesi gerektiğini, hayır 
namına yapılan sözlü ya da fiili her 
şeyin, en basitinden güzel bir sözün 
bile Allah katında değer bulacağını 
zikreder. Sadakaları kabul eden 
Allah’ın lokma büyüklüğündeki 
bir sadakanın sevabını uhud Dağı 
kadar büyütebileceği (Tirmizi, 
Zekât, 28) örneğinden hareketle 
sırf az diye sadaka vermekten 
kaçınmanın isabetli bir tutum 
olmadığına vurgu yapar. Bizim 
haktan yana yaşam gayemizin iyi 
kötü, doğru-yanlış kavramlarının 
çerçevesinde bazen iyi ya da 
doğru olarak adlandırılan fiillerin 
de ölçüsünü aşması halinde, 

bizi, istikametten ve vasattan 
uzaklaştırabilir. Hayatta her şeyin 
ideal olanını sırat-ı müstakimi ya 
da doğru yolu temsil eden vasatı 
maksimum ya da minumum 
değerler değil, optimum ölçüler 
ifade etmektedir. Mesela, su çok 
faydalı bir nimettir ancak fazlası 
çatlatır. Bal faydalı bir gıdadır, ancak 
aşırı yenildiğinde şeker komasına 
sokar. Ölçüye riayet edilmesi 
gerekir. Fayda ve zararı iyi bilinmeli. 
Ve iyiliğin bana göre küçük iyilik 
olarak görünen ihtiyaçlı olan için 
çok büyük bir iyilik olabileceğini de 
unutmamak lazım. Mesela sütlü bir 
keçi veya koyunu sağıp sütünden 
yararlanması için ödünç olarak 
fakir komşuya vermenin iyiliğin en 
üstünlerindendir. Koyun ya da keçi 
sürüsü olan kimse için, belki küçük 
görülecek bir iyiliktir. Ama sütünden 
istifade edeceği bir tek hayvanı 
bile olmayan bir fakir için büyük 
ikrâmdır. İyilik ve hayır yolları çoktur. 
İyilik niyetiyle yapılan hayırlar, hayır 
sahiplerine cennet kapılarını açar. 
Yapılacak iyiliğin mahallî şartlara 
uygun olması, ayrıca bir iyiliktir. 
İyilik yapma isteği, biraz da aileden 
gelen hamur mayasıyla da doğru 
orantılı sanırım. Çünkü kendimi 
bildim bileli ailem her zaman 
iyilikte yarışan olup bana bu yönde 
iyi örnek oldular çok şükür. Ve 
her zaman iyilik bekleyen değil, 
yapan olmam konusunda teşvik 
ettikleri olmuştur. Ama bana ne 
zaman bireysel sosyal sorumluluk 
projelerine başladınız diye soracak 
olursanız 11-12 yaşlarımda cep 
telefonu henüz kullanımda aktif 
değilken, sabit telefondan huzurevi 
çocuk yuvası iletişimlerini alıp 
ziyaretlerimle başladı diyebiliriz. 
Zamanla gözlemlediklerim 
ihtiyaçlarını söylemeleri fark 
etmelerim çabalarım derken kapı 
kapıyı açtı ve yüzlerce gönüllü 
sosyal sorumluluk projelerimi 
elimden geldiğince ailemin de her 
daim maddi manevi desteğiyle 
gerçekleştirmemde RABBİM 
vesile kıldı beni. O kadar çok göz 
parlamasına o kadar çok yüz 
gülmesine beni vesile ederek şahit 
ettirdi ki Allah’a ne kadar şükretsem 
azdır… Bir örnekle yetinemem bu 
sorunun cevabına ama şöyle bir 
yaşadığımı paylaşayım… Bir projem 
için engelli ve maddi imkansızlıkları 
olan genç bir kızımızın arzu ettiği 

hayallerini gerçekleştirmek için 
görüşmeye gittiğimde ki o kadar 
ihtiyacı olmasına rağmen ve ben 
maddi manevi elimizden geleni 
Allah’ın izniyle yapma niyetinde 
olmamıza rağmen benden istediği 
şey beni benden aldı günlerce 
kendime gelemememiştim. 
Ablacım, ben tekerlekli sandalyeyle 
de olsa gidebileceğim yerler 
var dünyayı görebiliyorum ama 
“babam görme engelli, evde çok 
sıkılıyor zaten hiçbir şey gördüğü 
yok bari zaman geçirmesi için ona 
bir arkadaş ortamı ayarlayabilir 
misin?” işte iyilikten bahsetmiştik 
ya iyilik sadece maddesel değile 
en güzel örneklerden bence… 
Bu isteği üzerine tabii elimizden 
geleni yaptık AllAH’ın izniyle 
hiç şehir dışına çıkmamış engelli 
dostlarımı da alıp görme engelli 
baba ve engelli kızı ailesini de alıp 
kalabalık grupla önce Bolu gezisi 
düzenleyerek sosyalleşmesini 
kendini önemsendiğini de, 
yapabileceği çok şeyin olduğunu 
da göstererek dostluğumuz devam 
etmekte… Burası cennet değil, 
her şey iyi olamaz bu dünyanın 
varoluşumuzun sebebine aykırı 
olur… umudum; iyi amellerimizin 
de artmasıyla, Allah’ın rızası için 
hakkıyla layıkıyla lütfuyla kulluk 
vazifelerimizi en iyi şekilde 
yerine getirmek. İnancımla… 
Muhtaçlığımla… Vicdanımla… 
Acizliğimle… Hem Kalbi hem fiili 
dualarımla… Bu dünyada ki her 
bir nebatat, hayvanat, cemadat 
ve insanların yaratılış amaçları 
vazifeleri vardır. 

Ben de vazifeliyim yaradandan.. 
O kadar çok şükür edecek nimetler 
sunmuş ki Rabbim bizlere, bunlara 
kullukta biz çok eksiğiz bir de 
yoruldum deyip bırakmak pes 
etmek kırılmak hak davamızdan 
vazgeçmek olmaz bunun bilinciyle 
hep gayretli heyecanlı umutlu 
ve inançlı olabiliyorum bazen 
zorlandığım zamanlar oluyor 
elbette, nefis mücadelem de 
oluyor. Her zaman çok iyisini 
yapmak istesem de öyle yaşamak 
istesem de eksiklerimi de hatalarımı 
da biliyorum bunun için de 
Allah’ım rızanı kazanan sana layık 
kul olmamı nasip eyle inşallah diye 
dua ederim. Rabbim cümlemizi 
hayırda yarışan ve rızasını kazanan 
kullarından eylesin inşaallah...

 SEMA KAFİYE ÖZTÜRK
(İLAHİYATÇI-PSİKOLOG):

YARIM HURMA BİLE
CEHENNEMDEN KORUR

Burası Cennet 
değil, her şey iyi 

olamaz bu dünyanın 
varoluşumuzun 
sebebine aykırı 

olur… Umudum; 
iyi amellerimizin de 

artmasıyla, Allah’ın 
rızası için hakkıyla 

layıkıyla lütfuyla 
kulluk vazifelerimizi 

en iyi şekilde 
yerine getirmek. 

İnancımla… 
Muhtaçlığımla… 

Vicdanımla… 
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Hocam sizi Suriyeli Maya’nın 
Doktoru olarak tanıyoruz. Bize 
biraz kendinizden bahseder 
misiniz? 

Her biriyle iftihar ettiğim iki kız, bir 
erkek çocuğum var. 
İnsanlığın özlemi saadet toplumunun 
inşasında işçiliğimin yanında, 30 yılı 
aşkın bir zamandır protez uzmanı 
olarak çalışıyorum. Ve “Cankatan 
Dokunuşlarla Hatırlanmak” istiyorum.

Hocam Suriyeli Maya ile nasıl 
tanıştınız?

Bildiğiniz üzere sosyal medya ülkemiz 
ve dünya gündemini takip ettiğimiz 
en önemli araçlardan biri haline geldi. 

Ben de kendimce güvenli bulduğum 
kaynaklardan olup biteni takip etmeye 
çalışıyorum sosyal medya üzerinden. 
İlk Türkiyeli bir STK’nın paylaştığı bir 
video aracılığıyla fark ettim Maya’yı. Ça-
resizliğini, yoksunluğunu, yoksulluğunu 
tüm hücrelerimde hissettiren bakışları 
yaktı ciğerimi. Hele o kendisiyle aynı 
kaderi yaşayan babasının plastik borular 
ve boş konserve kutularından yaptığı 
yürüme aparatlarını gördüğümde 
kalbim yerinden çıkacak gibi oldu. ‘ Ben 
bu çocuğa yardım edemeyeceksem 
bu işi niye yapıyorum ki’ dedim ve bir 
milyon altı yüz bin görüntülenme sa-
yısına ulaşan tweet daveti yaptım. Çok 
çabuk reaksiyonlar oldu, önce Suriye’de 
faaliyet eden bir STK, sonra gözbebeği-

miz Kızılay konuyu sahiplendi. Bir hafta 
olmadan Maya ve babası karşımdaydı. 
Ürkek, şaşkın ve güvensizdi köyün-
den o derme çatma çadırdan, içine 
doğduğu o kirli savaşın karmaşasın-
dan  ilk defa çıkmış, ülke değiştirmiş, 
uçağa binmişti, hiç tanımadığı insanlar 
etrafında pervaneydi. Nasıl şaşırmasın 
ki? Allah bir kulun ihtiyacını görmeyi 
murat edince işte böyle olurmuş de-
dirten bir mucizeydi gördüğüm. Maya 
da babası da konjenital anomalili doğ-
muşlar, Maya’ya doğumunun ardından 
doktorunun uyarmasıyla bilateral diz 
dezartikülasyonu yapılmış, babası ise 
opere edilmeden sürdürmüş yaşamını. 
Her ikisinin de protezlerini tamamlayıp 
taburcu ettik elhamdülillah. Onların ih-
tiyacının görülmesine beni ve ekibimi 
layık gören, bizi bu hizmette muvaf-
fak kılan Rabbi Rahimimize binlerce 
hamd-u senalar olsun. 

Mayanın tedavisi sırasında yurt 
içi ve yurt dışından birçok gaze-
teci ile görüştünüz, ziyaretçileri-
niz oldu. Neler yaşandı? 

Çok enteresan bir süreçti; kaç ulusal 
haber kanalında canlı yayın, kaç yerli, 
kaç yabancı gazete ve internet haberi 
ve kaç ulusal ve uluslararası ajans 
gördü bu olayı inanın bilmiyorum. 
İlk zamanlarda bu çekim ve röportaj 
taleplerinden Maya’nın eğitimiyle ilgi-
lenemez hale sokmuşlardı bizi. Bizim 
de acemiliğimiz tabii belki ona ve aile-
sine daha iyi bir gelecek fırsatı doğurur 
diye hep evet demiştim. Sonra belli 
sınırlamalar getirdik mecburen. Ama 
çok enteresandır; bir Japon TV kanalı, 
bir İngiliz muhabir ve ekibi ve Tanzan-
ya’dan gelip ülkemizde tıp fakültesi 6. 
sınıfta okuyan Akil dışında hiç kimse 
Maya’nın acısını bir an olsun unuttura-
bilmek için dokunmadılar bile ona, bir 
o iki ekip ve Akil oyuncaklar boyama 
kitapları vb şeylerle geldiler. İlk defa da 
o zaman gülümsedi zaten Maya.

Savaş mağduru çocuklar için 
vakıf kurmaktan bahsetmiştiniz. 
Biraz anlatır mısınız? 

Maya’nın arkasındaki rüzgar öyle 
büyüdü ki, sosyal medya hesaplarım-
dan, şirket mail adreslerimden, özel 
telefonumdan… 
ulaşılabilir her yolla bu kirli, bu alçak 
savaşın paramparça ettiği çocuk 
fotoğraf ve videoları yağmaya başladı 
bir anda. Paylaşılan her çocuk omuz-

larımdaki yükü arttırdı, tabii sorumlu-
luğumu da. Faaliyeti sadece savaşın 
çocuklarının protez ihtiyaçlarını karşıla-
makla sınırlı bir vakıf kurma fikri böyle 
düştü gönlüme. Hemen duyurdum 
bunu da. “Bir vakıf kurmalıyız adı da 
Maya Vakfı olmalı” diye. İngiltere’den 
üç kez sırf Maya’nın haberini yapmak, 
yürüdüğünü dünyaya geçebilmek için 
ekibiyle birlikte gelen İngiliz gazeteci 
John Irvine da diğer binlerce insan 
gibi sormuştu;  “insanlar yardım etmek 
istiyorlar bir hesap numarası verebil-
men mümkün mü” diye. Ona protezle-
ri benim üstlendiğimi, diğer masrafları 
da Kızılay’ın karşıladığını, bu yüzden 
gelen binlerce para göndermek isti-
yoruz hesap numarası verebilir misin 
talebini geri çevirdiğimi, yardımları 
Kızılay’a yönlendirdiğimi söylemiştim, 
biliyordum deyip devam etti; Goog-
le’ın CEO yardımcısı da yazmış aynı 
konuda bana. Yardım etmek istiyorum 
hesap numarası verebilir misin diye, 
tabii kimin yazdığından habersiz aynı 
cevabı vermişim. Çok sevinmiş ve 
etkilenmiş cevabımdan.  Önceden 
tanıştığı ve haberini yaptığını gördüğü 
John Irvine’a ulaşıp “eğer Mehmet 
Zeki hayalindeki vakfı kurabilirse biz 
de Google olarak destekleyebiliriz” 
demiş. Ama yüzlerce telefon mesajı, 
mail ve sosyal medya paylaşımıyla 
destek olmak için hesap numaramı 
isteyen insanlar, dernekler nedense 
vakıf fikrimi sahiplenmediler. Belki de 
ben doğru yönetemedim durumu. 
Hala geç kalmış sayılmayız aslında. Zira 
Maya’nın da diğer çocuklarımızın da 
ihtiyaçları sürekli. Her yıl, bazen yılda 
iki kez protezlerindeki boy ayarları ya-
pılmak, küçülen soketleri değiştirilmek 
zorunda. Ve sayı öyle onlar yüzler değil 
on binlerle ifade edilecek durumda.

Peki proje neydi? 
Türkiye’de veya Suriye’de kurulacak bir 
protez-ortez uygulama merkezi için 
gereken mekan, makine alt yapısı ve 
personele kaynak ayırmadan ve orga-
nizasyonel ve prosedürel sorunlarla 
boğuşmak zorunda da kalmayaca-
ğımız bir hizmet gerçekleştirebiliriz, 
şöyle ki; Maya Vakfı bünyesinde bir 
protez – ortez koordinasyon birimi 
kurarız. Öncelikle, Suriye ve Türki-
ye’de ihtiyaç sahibi çocuklarımızın 
yaşadıkları lokasyon, sayı ve ihtiyaç 
çeşitliliği ile ilgili bir tarama yaparız. 

Maya’nın arkasındaki 
rüzgar öyle büyüdü 

ki, sosyal medya 
hesaplarımdan, 

şirket mail 
adreslerimden, özel 

telefonumdan… 
Ulaşılabilir her yolla 

bu kirli, bu alçak 
savaşın paramparça 

ettiği çocuk 
fotoğraf ve videoları 

yağmaya başladı bir 
anda. Paylaşılan 

her çocuk 
omuzlarımdaki 

yükü arttırdı, tabii 
sorumluluğumu da.

RÖPORTAJ: ÜMMÜGÜLSÜM TAT

KAPAK KAPAK
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  MAYA VAKFI 
KURMAK İSTİYORUM

DR. MEHMET ZEKİ ÇulCu: 

Maya… Suriye’li 
Maya… 
Hikayesini 
duyunca 
bir kalbimiz 

olduğunu hatırlatan, insansın 
ve yardım edeceksin dedirten 
Maya… Sonra protez bacaklara 
kavuşma hikayesi… Maya’nın 
doktoru Mehmet Zeki Çulcu’ya 
Maya ile tanışmalarını ve tedavi 
süreci sorduk. Mehmet Bey savaş 
mağduru çocukları, kurmak 
istediği vakfı ve yeryüzünün 
iyiliğe ihtiyacını anlattı. Sonrası 
mı? Buyurunuz…

Bu verileri işleyerek, gerekli protez 
ortez ekipmanlarını, topluca, ekono-
mik ve kaliteli olarak temin ederiz. 
İhtiyaç sahiplerinin yaşadığı kamp 
yada şehirlerde Sağlık Bakanlığımız 
denetiminde özel hizmet veren 
protez ortez uygulama merkezle-
riyle protokoller yapıp, malzemeleri 
vakıfça sağlayıp sadece hizmet satın 
alırız. Böylelikle vakalara ya yaşadık-
ları yerlerde yada en yakın ilde hiz-
met sağlayarak transfer, barınma ve 
iaşelerine kaynak ayırmak zorunda 
da kalmayız.
Bu belki bugün için bir düş ama uzak 
olmayan bir gelecekte bu hayalimin 
gerçekleşeceğine inancım tam. Dua-
ya devam…

Maya vakfı savaşlara dur diyebi-
lecek mi? 

Belki Maya Vakfı’nın savaşları hemen 
durdurmaya gücü yetmeyecek ama 
biz bu konuda hem insan olarak hem 



de Müslümanlar olarak gayretimizi 
sürdürmek sorumluluğumuzu yerine 
getirmek durumundayız. Nasıl netice-
leneceği Allah’ın  takdiri. Maya’ya bir 
haftada kavuşmamız için, ihtiyacı bir 
an önce görülsün diye bütün dünyayı 
ayağa kaldıran Allah’a  zor olan ne var 
ki? O dilerse bu minicik kızın mahzun 
yüzü de durdurabilir tüm savaşları. Biz 
vazgeçmezsek bir gün Müslüman ya 
da gayrimüslim tüm halklar yöneti-
cilerinden bu kadar ilkesiz, orantısız 
savaşların hesabını soracak ve bir gün 
bu tür savaşlara izin vermeyecekler.

“Suriyeliler gitsin” vurgusuyla 
her gün birçok haber servis 
ediliyor medyada. Muhalefetin 
gündeminde de sık sık yer alıyor 
“ülkelerine gitsinler” sözü? Suri-
yeliler üzerinden yapılan bu algı 
yönetimini nasıl okuyorsunuz? 

Suriye’de sekiz yıldır süren kirli savaş 
ve ülkemizdeki muhacir Suriyeli 
kardeşlerimizle ilgili konulara insani 
ve İslami olmak üzere konusuna 
temel iki açıdan bakıyorum. İnsani 
açıdan değerlendirdiğimde;  Suri-
ye ile aramızdaki suni sınırın insani 
tutumumuzu etkilememesi gerek-
tiğini düşünüyorum. Yani konuya 
insani açıdan bakabilenler burası 
bizim ülkemiz Suriyeliler ülkelerine 
dönsünler diyemezler diyememeliler 
ve ucuz algı operasyonlarına prim 
vermez gibi geliyor bana. Zira insanlık 
sınır tanımaz ve milli sınırlara hapse-
dilemez. İslami açıdan baktığımda 
da ülkemizdeki Suriyeli muhacirlerin 
ekseriyetinin Müslüman kardeşimiz 
olmaları hasebiyle kendilerine karşı bir 
dini sorumluluğumuz vardır. 
Aynı zamanda mazlum kim ve ne 
kimlikte olursa olsun ister Müslü-
man ister gayrı Müslim olsun zulme 
uğrayan kimseleri zalimine teslim 
edemeyiz. Boraltan Köprüsü Katliamı 
ya da Boraltan Faciası’nın ülkemiz 
tarihi açısından ne kadar utanç veren 
bir hadise olduğunu unutmamamız 
gerekir diye düşünüyorum. 
Bunlara ek olarak Suriyeliler ile ara-
mızdaki vefa bağının unutulmaması 
gerektiğini düşünüyorum. Zira Suriye, 
Çanakkale harbinde yani Anadolu’nun 
savunmasında en fazla şehid veren 
coğrafyadır. Bugün bile Çanakkale’yi 

ziyaret ettiğinizde oradaki şehit-
liklerde Halepli Ahmedi, Humuslu 
Mehmedi, Şamlı filanca şeyhi yada 
mollayı yada İdlib’li gençlerin isim-
lerini görebiliriz. Yani Suriye halkı 
Anadolu’nun ve Osmanlı’nın savun-
masında aman bana ne, savaş benim 
bölgemde şehrimde köyümde değil 
banane, benimle ne alakası var deme-
miş Çanakkale’ye koşmuş mücadele 
etmiş, bedel ödemiş kan dökmüştür. 
Dolayısı ile bizimle birlikte omuz omu-
za bu toprakları savunan cihad eden 
ve bu coğrafyayı ve mukaddeslerini 
dedelerimizle birlikte savunan bir halk 
Suriye halkı. 
Bir diğer husus ise Suriye halkını 
oluşturan milyonlarca Türkmen, Kürt 
ve Arap ile ülkemiz insanın akrabalık 
bağıdır. Dolayısıyla aynı milletlerden 
olmamız itibarı ile de tarihi sorum-
luluklarımız var. Bu nedenle de bu 
mustazaf halkı Suriye’deki zalimlerin 
eline terk etmemiz doğru olmaz. 
Fakat ne yazık ki ülkemizin bir kısım 
medyasında Suriye ve Suriyeliler 
meselesine insaf sahibi Avrupalıları 
bile utandıran İslam karşıtı PEGİDA 
ırkçıları gibi bakan bir güruh var ve ne 
yazık ki bu güruh ellerindeki medya 
gücüyle sistemli olarak Suriyeliler 
evlerine dönsünler benzeri prova-
katif cümlelerle bir algı operasyonu 
yürütüyorlar. Bu insafsızlar Suriyelilerin 
dahil olduğu kimi kriminal olayları da 

bahane ederek “Suriyeliler kötüdür ve 
evlerine dönmeliler, göndereceğiz “ 
algısını sürekli pompalıyorlar. Maalesef 
ülkemizin her yanında kapkaççılık, 
cinayet, gasp, tecavüz vb.  kriminal ha-
diseler yaşanmaktadır. Eldeki istatistik-
lere göre bu kriminal hadiselere dahil 
olan Suriyelilerin oranı hiçte yüksek 
değil hatta oldukçada olumlu bir seyir 
içindeler. Yani kanunları çiğnemek ve 
suç işleme eğilimleri oldukça düşük. 
Ama yürütülen algı operasyonlarına 
bakılırsa ülke hapishanelerindeki 
yüzbinlerce suçlunun tamamı Suriyeli 
ve onları kovarsak ülke Asr-ı Saadete 
dönecek. İşlenen bir cinayetin failinin 
İstanbullu olması tüm İstanbulluları 
yada Türkleri katil yapmayacağı gibi 
aynı cürmün faili bir Suriyeli nedeniyle 
tüm Suriyelileri de katil diye yaftalaya-
mayız. Bu açıdan baktığımızda bu in-
sanların! Vicdanlı, adaletli, merhametli 
davranmadıklarını her şeyden önce 
ahlaklı davranmadıkları ortaya çıkıyor. 
Sosyo-psikolojik açıdan bakıldığında 
bu denli yoğun insani göçlerin yaşan-
dığı yerlerde iş  imkanları azalabilir, 
kiralar yükselebilir, ulaşım yada sağlık 
hizmetlerinde bir takım aksamalar ola-
bilir hatta mültecilerin bir bölümünü 
yabancı bir ülkede olmanın rahatlı-
ğıyla kimi kriminal olaylara karışabilir, 
hızlıca zengin olmanın yollarını da ara-
yabilirler ama gerçek şu ki sekiz yıldır 
ülkemizde bulunan Suriyelilerin bu 

KAPAK KAPAK
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konudaki sicilleri oldukça olumlu. Asıl 
acı olansa sık sık basına yansıyan olay-
ların büyük bir bölümünün yalan ve if-
tira haber olması. Peki ne hedefliyorlar 
bu insanlık suçunun failleri derseniz, 
sanırım bu nefret söyleminin asıl ge-
rekçesi imkanları ölçüsünde Suriye-
lilere yönelik olumlu yaklaşımları ile 
takdir toplayan siyasi iktidarı bu yolla 
yıpratmak. Acı ve acınacak olansa 
son derece insani olan bu durumun 
siyasi malzeme yapılması. Türkiye gibi 
nüfusunun hatırı sayılır bir bölümü 
Çeçen, Çerkez, Arnavut, Bulgar Yunan 
veya başka bölge göçmenlerinden 
oluşmaktadır. Herhangi birinin bu va-
tandaşlarımıza bu ülkeden çekin gidin 
deme hakları olmadığı gibi Suriyeli 
misafirlerimizi de cellatlarına teslim 
edelim deme hakkı olmamalıdır. Bu 
siyaseten de insani olarak ta intihardır. 
Bu necip millet bölgeyi cehenneme 
çeviren Esed rejimiyle, mezhepçi grup 
ve örgütlerle ya da PKK’lılarla aynı 
nefret söylemini kullanan ve ülkenin 
değerlerinden uzak odakların bu tür 
algı operasyonlarına pirim vermeye-
ceğine inancım tamdır. 

Dünyanın birçok ülkesine 
yardım faaliyetleri dolayısıyla 
gittiniz. Geri döndüğünüzde his-
settiklerimizi paylaşır mısınız? 

2011’de Kurban organizasyonu için 
birkaç arkadaşımla birlikte Çad’taydık. 
Kurban kesimlerini tamamladıktan 
sonra bir okul ziyareti yapmak istedim. 
Tek başımaydım. Arkadaşlar ve aynı 
zamanda tercümanlığımızı yapan Ah-
med yorucu bir çalışmanın ardından 
dinleniyorlardı. Zaten bulunduğumuz 
yerde bir tane okul vardı. Sınıfa girdi-
ğimde öğrenciler ayağa kalkarak beni 
Arapça bir marşla karşıladılar. Anla-
dığım kadarıyla burada olduğumuz 
için bize teşekkür ediyorlardı. Ve bu 
öyle politik bir teşekkür değildi.  Belki 
de görebileceğiniz en samimi, en 
içten teşekkürdü. Gözlerim dolmadı 
dersem, yalan olur. Çocukların küçük 
bir dershaneleri var. Sıraları yok. İşin 
en kötü tarafı defter ve kalemleri yok.  
Bunların yerine Çad ve Afrika’da ki 
hemen hemen bütün çocuklar bin 
yıl evvelinin tabletlerini kullanıyorlar. 
Nasıl mı? Kömüre benzeyen bir mad-
deyi toz haline getirip, bu tozu bir 
çeşit yapıştırıcı ile karıştırıyorlar, topak 

haline getiriyorlar. Daha sonra toz ve 
yapıştırıcıdan oluşan bu topağı dövüp 
tekrar toz haline getiriyorlar. Bu tozu 
suyla karıştırıp bir çeşit mürekkep elde 
ediyorlar.  Bu mürekkebi her hangi bir 
yerde buldukları her hangi tahtanın 
üzerine ney kamışına benzer bir ka-
lemle! yazıyorlar. Bu çocukların defter-
leri kalemleri bunlar. 21’inci yüzyılda 
bu utanç verici bir şey.  Hele ülkemiz-
de bile tabletsiz öğrenci kalmayacak 
deniyorken. Bir yanda tabletlerin 
inçleri hızları yarıştırılırken, bir yanda 
ney kamışları ve tahta parçaları. Tabir-i 
caizse itahta  İpad’le yarıştırılıyor. Bu 
arada o çocukların tahtalara yazdıkları 
şeyleri çabucak ezberlemek zorunda-
lar. Beraber hareket etmek zorundalar. 
Çünkü tahtanın üstünü temizleyip 
yeni konulara geçmeleri gerekiyor.  
Bu çocukların, bizim çocuklarımızdan 
daha çabuk ve daha zor şartlarda 
öğrenmeleri gerekiyor, zira açlıkla, iç 
savaşlarla ve yoksunluklarla mücadele 
edecekler daha. 
Yokluğunu duymadığınız şeyin 
üzüntüsünü de duymazsınız. Açlığı 
bilmediğiniz için buna üzülemezsiniz. 
Açlıktan ölmenin ne olduğunu bilme-
diğiniz için, buna layıkıyla üzülemez-
siniz.  Bu insanların yiyecek yemekleri 
yok. Bu insanların yatacak yerleri yok. 
Bu insanların ibadet edecek yerleri 
yok. Bu insanların içecek suları yok.  
Bu insanların insan gibi yaşamak için 
olanakları yok! Müslümanlar olarak, in-
sanlık olarak gücümüzün yettiği kadar 
bu kardeşlerimize yardım etmeliyiz. 

Hocam iyilik sizce nedir?
“İki nîmet vardır ki, beni hangisinin 
daha çok sevindirdiğini bilemiyorum: 
Birincisi, bir kimsenin, ihtiyacını karşı-
layacağımı ümit ederek bana gelmesi 

ve bütün samimiyetiyle benden 
yardım istemesidir.
İkicisi de, Allah’ın, o kimsenin arzusu-
nu benim vâsıtamla yerine getirmesi 
yahut kolaylaştırmasıdır. Bir Müslüma-
nın sıkıntısını gidermeyi, dünya dolusu 
altın ve gümüşe sahip olmaya tercih 
ederim.” Diyor Hz. Ali  (r.a.) ve fazla 
söze hacet bırakmıyor, işte bu İslami 
bilinç, iyiliğin ta kendisi bence.

Yokluğunu 
duymadığınız şeyin 

üzüntüsünü de 
duymazsınız. Açlığı 

bilmediğiniz için 
buna üzülemezsiniz. 
Açlıktan ölmenin ne 

olduğunu bilmediğiniz 
için, buna layıkıyla 

üzülemezsiniz.  Bu 
insanların yiyecek 
yemekleri yok. Bu 

insanların yatacak 
yerleri yok. Bu 

insanların ibadet 
edecek yerleri yok. 

Bu insanların içecek 
suları yok.  
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HAKKIOĞLU: GünümüzdeKi iLetişim ArAçLArI KötüLüĞü yAyGInLAştIrAcAK şeKiLde 
çALIşIyOr. Bizim KüLtürümüzLe ALAKAsI OLmAyAn itHAL AnLAyIşLArLA iyiLiK ve KötüLüĞü 

deĞerLendiriyOrUz. OysA Ki iyiLiK fItridir. dOĞUştAn GeLir. Ayet-i Kerime vAr: 
“Her çOcUK isLAm fItrAtIndA dOĞAr.” isLAm iyiLiKtir, HUzUrdUr, BArIştIr.

BELKIS İBRAHİM HAKKIOĞLU:

RÖPORTAJ: GONCA BABÜR ÇAKIR
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İ
yilik nedir? İyilik paşa 
gönlümüze kalmış bir 
hayırseverlik midir? Yoksa 
tam aksine insanlığa geçiş 
biletimiz midir? İyiliğin 

ekstresi olur mu? Hayatı daha da 
anlamlandırmak için cevaplarının 
peşine düştüğümüz daha pek 
çok soruyu gazeteci arkadaşımız 
Gonca Babür Çakır meşhur âlim ve 
mutasavvıf Erzurumlu İbrahim Hakkı 
Hazretleri’nin torunu yazar Belkıs 
İbrahimhakkıoğlu ile konuştu. İyiliğin 
de tıpkı kötülük gibi öğrenilebilir 
ve “bulaşıcı” bir şey olduğunu 
vurgulayan Belkıs Hoca topyekûn 
ahlak ve eğitim seferberliği 
gerektiğinin altını çizdi.

Belkıs Hocam iyilik nedir?  
İslam iyiliği nasıl tanımlar? 

İyilik kelime olarak her zihinde aynı 
çağrışımı yapıyor. Mahiyetini açarsak 
iyilik hem maddi hem de manevi 
tarafı olan bir kavramdır. Yapana 
da muhatabına da hayır getiren 
bir kavramdır. İnsan iyi amelini 
davranışına yansıtıyorsa iyi insandır 
diyebiliriz. Kalbim temiz ya da çok 
inançlıyım diyenler için söylüyorum 
sözün testi davranışta belli olur. 
İyiliğin aynası eylemlerimizdir.

Empati toplumsal iyiliğin 
yayılmasında en önemli 
dinamik olarak görülüyor. 
Fakat empati yoksunu iyilik 
çabalarına da şahit oluyoruz. 
İyiliğin de bir adabı var mıdır? 

Sağ elin verdiğinden sol elin 
haberdar olmaması bizi insan yapan 
özelliklerimizdendir. Aslında bu 
düstur hayattan maalesef çoktan 
çekildi. İyilik reklama dönüşünce 
kendi hakikatiyle bağlantısı kopuyor. 
Buna bahane olarak “Hayırda yarışın” 
Hadis-i Şerif ’ini ileri sürüyorlar. Fakat 
bu yarış televizyonlardaki yemek 
yarışması ya da moda yarışması 
gibi bir şey değil. Evet, yarışın 
pasif durmayın, nerede hayra 
ihtiyaç varsa koşun ama bunu bir 
reklama dönüştürmeden yapın. 
İyiliğin safiyetini belirleyen, niyettir. 
Elbette hiç yapmamaktan iyidir. Bir 
zamanlar televizyonlarda yardım 
programları yapılıyordu. İnsanların 
deşifre edilerek yayınlar yapılması 
beni çok üzüyordu. Kimse o şekilde 
televizyonda olmak istemez. Hala 
ramazan çadırlarında firmanın adını 
vererek iftar yemeği veriyorlar. 
İyiliğin kesinlikle reklamı olmaz. İyilik 
Allah rızasını gözeterek çok samimi 
yaptığımız bir eylemdir. 

Modern dünyanın da kendine 
göre bir iyilik anlayışı var. 
Fakat bu anlayışın yetersizliği 
ve dünyayı getirdiği durum 
ortada... Sizce modern 
dünyanın iyilik anlayışında ne 
gibi sorunlar var?

İnsan her devirde aynıdır. İnsan 
insana hakikatindeki rahmani tarafı 
hatırlatıyorsa iyilik çoğalır. Ama tam 
tersine şeytani olanı köpürtüyorsa 
durum vahimdir. Günümüzde sosyal 
medya kötülüğün bir numaralı 
yardımcısı oldu. Allah’ın emirlerine 
tamamen ters davranışlar görüyoruz. 
Gözümüzle şahit olmadığımız şeyler 
hakkında sosyal medyada yorumlar 
yapıyoruz. Oysa bizim kültürümüzde 
bir şeyi gördüğün zaman gözünü 
yedi kez ovacaksın. Çünkü göz de 
yanılır. Sabır ve anlayış kalmadı. 
Çocuklarımızı sürekli “hakkını ara!” 
telkinleri ile büyütüyoruz. “Hakkını 
teslim et!” telkini hayattan çekildi. 
Hakkını teslim etmeyi öğrenemezsek 
iyiliği de öğrenemeyiz. Çocuklarımıza 
sonra hakkını aramayı öğreteceğiz. 
O da şöyle nefsinin bir arzusu olarak 
değil, Allah’ın rızasına uygun olarak… 
Çünkü hakkını aradığın zaman 
haksızlık yapana da iyilik yapmış 
oluyorsun. 
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Onu günahtan uzaklaştırıyorsun. 
Günümüzdeki iletişim araçları 
kötülüğü yaygınlaştıracak şekilde 
çalışıyor. Bizim kültürümüzle alakası 
olmayan ithal anlayışlarla iyilik ve 
kötülüğü değerlendiriyoruz. Oysa 
ki iyilik fıtridir. Doğuştan gelir. Ayet-i 
Kerime var: ”Her çocuk İslam fıtratında 
doğar.” İslam iyiliktir, huzurdur, barıştır. 
Bunu muhafaza edemiyor, zaman 
içinde kötüye yönelerek kalbimizin 
kapılarını kapatıyoruz. Kâmil insan 
olma yolunda bizleri geri bırakan en 
önemli sorun suizanda bulunmamızdır. 
Suizan imanı zedeleyen bir şeydir. 
Dinimizin ahlak temeliyle bağımızı 
koparmışız. Şekli şeylere takılıp özü 
unutuyoruz. Zapt edilmemiş bir nefis, 
kötülüğü kamçılar. Birbirimize hayatın 
hakikatini hatırlatmalıyız. 

Travma, stres ve 
depresyondan neden bir türlü 
kurtulamıyoruz? Ve neden bir 
türlü mutlu olamıyoruz?

Haz mutluluğu, nefse hizmet eden 
bir saadet anlayışıdır. Oysa zapt 
edilmemiş bir nefis, dahasını dahasını 
ister ve kötülüğü kamçılar. İslami 

olan insanın hakikatine fıtratına ne 
yakışır? İnsanın Allah ile olan bağını 
ne koparır? bunu bilmektir. Çünkü 
sizin Cenabı-ı Hakk’a yakınlığınız 
dünyevi anlamda vaz geçtiklerinizle 
ters orantılıdır. Ne kadar vaz 
geçerseniz o kadar yakın olursunuz. 
İnsan ameliyle bile kibirlenir. Erdem 
mutluluğu, hakiki saadeti getirir. İftar 
vakitlerinde beş dakika susmaya hiç 
tahammülümüz yok. İnsan kusurunu 
bildiğinde tehlike yoktur. Çünkü 
kusurunu iyileştirmeye yol arar. Ama 
biz bunları tedavi bir yana, üst üste 
biriktirdiğimiz için kusur olduğunu 
görmemeye başladık. Sinsi bir 
şekilde riyakârlaşmaya yönelen bir 
toplumumuz var. Bu çok üzücü... 

Daha mutlu ve verimli 
çocuklar için hangi değerleri 
aşılamalıyız? Eğitimciler ve 
aileler neler yapmalı? 

Anaokullarının müfredatına 
bakıyorum çoğunda batı modelli 
eğitimler veriliyor. Oysa çocuklara 
önce kalp eğitimi vermek lazımdır. 
Bunu unuttuk. Akıl çok ön planda. 
Eğitim çok önemli tabii. 

Önce iyileşmeyi istemek lazım. “Bir 
şeyi kırk gün söylerseniz gerçek 
olur” der atalarımız. İnsanın olduğu 
yerde her zaman umut vardır. 
Ben umutluyum. Çünkü Cenab-ı 
Hakk’ın nuru sönmez. Tedavi için 
hastalığı iyi niyetle belirlemek, 
ciddi şekilde toplumun yaralarını 
sararak iyi bir geleceğe hazırlamak 
için önce hastalığı tespit etmek 
lazım. Devlet, sivil toplum örgütleri 
ve toplum el ele vererek sürekli 
iyi insan olmanın, erdemli bir 
topluma dönüşmenin yolunu 
yordamını aramalı. Kültürümüze en 
uygun eğitim modelleri seçilmeli. 
Sürekli iletişim araçlarıyla bu 
çalışmaların duyurusu yapılmalı. 
Bu arada olumsuz hiçbir örneği de 
vermemek önemli. 

Olumsuzu örnek  
vermemek neden önemli? 

Çünkü Allah dostları olumsuzu 
örneklemezler. Demek ki Allah 
indinde makbul olan, olumluyu 
dile getirmektir. İnsanlar olumsuzu 
duya duya olumsuz düşüp 
negatif eylemlerde bulunabilir. 
Toplumsal bir sözleşme gibi eğitim 
seferberliğinin devletin kurumları 
ve sivil toplum ile damarlarımıza 
işlemesi önemli. O kadar gizli özel 
insanlarımız var ki. İlle de akademik 
misyonu şart koşmadan, gidip 
Anadolu’yu köy köy gezip, böyle 
cevherleri günyüzüne çıkarmalıyız. 
Onları her yaştan öğrencilerle 
buluşturmak bu toplumun 
değerlerini aşılamak açısından 
faydalı olacaktır. Çocuklar canlı 
örneklerden daha çok etkilenirler. 
Okullara böyle yeni eğitim 
programları koymak lazım. Özgür 
bir müfredat olmalı. İrfandan kopuk 
bilgi kurudur. Acil olarak ahlaki bir 
eğitim seferberliği başlatılmalı. 
Günümüzde iyilik adına bir sürü 
projeler yapılıyor. Benim de 
şahitliklerim oldu. Ben o projelere 
‘Bana ne kalır projesi’ diyorum. Bu 
projeden ben ne alacağım? Yoksa 
“o proje neye hizmet edecek” değil. 
Çoğu kişi böyle düşünüyor. İlk soru 
“bana bu projeden ne kalacak?”. 

O nedenle derde deva olmuyor. 
Bu ahlakın bir an evvel düzelmesi 
lazım. Bizim ahlak seferberliği 
yapmamız lazım. Peygamberimizin 
nasihatine uygun olarak işi 
ehline teslim etmemiz gerekiyor. 
Müslümanı başka türlü gözetelim. 

Toplum olarak neden kültür-
sanat ve edebiyatı elitist bir 
uğraşı olarak görüyoruz? 
Sanat ve edebiyatın iyiyi 
besleyen bir tarafı yok mu? 

Bugün sanata uzağız. Çünkü 
yakın tarihte millet olarak çok 
tokat yedik. Belirli bir dönem 
kaynaklarımızdan koparıldığımız 
için sanatın kıymetini bilmiyoruz. 
Fuzuli açık ve anlaşılır Türkçe 
yazan bir kalemdi. Kısa zamanda 
Fuzuli’yi anlayamaz bir duruma 
düştük. Aslında kültürümüzde 
var olan sanata karşı hassasiyet 
bu nedenle kesildi. Bunu yeniden 
canlandırmak yine sanatkârlara ve 
fikir insanlarına düşüyor. İnsanın, 
dinin inceliklerini kavrayabilmesi 
için sanatın inceliklerine aşina 
olması gerekir. Yoksa insan çok 
sığ ve kuru kalır. Cenab-ı Allah’ın 
bizden ne istediğini bilmek için 
buna ihtiyacımız var. Zira en 
büyük sanatkâr Allah’tır. O’nu 
tanıyabilmemiz için sanata 
ihtiyacımız var. Sanat incelikleri 
gösterir. Sanatı elitist bir zümrenin 
meşguliyeti gibi görmek bizim 
zafiyetimizdir. Dini bir taassupla 
ruhun gıdası olan musikiye şeytan 
işi diyorsak ufkumuz genişlemez. 
Kemal yolculuğunda mesafe 
alınamaz. Yunus Emre’nin mısraları 
yüzyıllarca ruhları iyileştirmiş ve 
terbiye etmiştir. Bizdeki sanat 
anlayışının mutlaka insanın 
Yaratıcısıyla, insanın insanla, insanın 
tabiatla bütünlüğünü, rabıtasını 
topyekûn olarak ele alan bir 
inceliğinin olması gerekir.

 Dini bir taassupla 
kıymetlerimizden de uzaklaştık. 
Mesela Yahya Kemal’i neredeyse 
unutacağız. Oysa o koskoca bir 
medeniyet şairimizdir. Üstelik 
Yahya Kemal mısralarıyla adeta 
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Kısa zamanda 
Fuzuli’yi anlayamaz 
bir duruma düştük. 

Aslında kültürümüzde 
var olan sanata 

karşı hassasiyet bu 
nedenle kesildi. Bunu 
yeniden canlandırmak 

yine sanatkârlara 
ve fikir insanlarına 
düşüyor. İnsanın, 
dinin inceliklerini 

kavrayabilmesi için 
sanatın inceliklerine 
aşina olması gerekir.

Haz mutluluğu, nefse 
hizmet eden bir saadet 
anlayışıdır. Oysa zapt 
edilmemiş bir nefis, 
dahasını dahasını ister 
ve kötülüğü kamçılar. 
İnsanın Allah ile olan 
bağını ne koparır? 
bunu bilmektir. 
Çünkü sizin Cenabı-ı 
Hakk’a yakınlığınız 
dünyevi anlamda vaz 
geçtiklerinizle ters 
orantılıdır.



ezanı odamızda okutan bir şairdir. 
‘Süleymaniye’de Bayram Sabahı’ 
şiiri bizi dar kalıplarımızdan alır, 
dünyamızı genişletir ve yüceltir. Fikir 
dünyamıza yön veren başka bir isim 
ise Erol Güngör’dür. Kendisi dünya 
çapında bir dehadır. Kitapları yeniden 
basılıyor. Kendisi belirli bir zaman 
bir ideolojinin içine hapsedilmiştir. 
Fakat dünya çapında bir isimdir. 
Bütün meselelere bakışındaki engin 
ufukları gündeme taşımamız lazım. 
Kıymetlerimize sahip çıkalım. Kimseyi 
dışarıda bırakmadan toplumun her 
kesimi ile yeniden ortak bir paydada 
buluşarak zenginliklerimizin gelecek 
nesillere hayat vermesini temin 
etmemiz gerekiyor.

İrfan ve Medeniyet Hareketi’nin 
kuruluşuna neden ihtiyaç 
duydunuz? Ne zaman ve hangi 
amaçla kuruldu? 

İrfan ve Medeniyet Hareketi bir 
Kudüs ziyaretinin etkisidir. Sizinle 
beraber gitmiştik. Kudüs şehrinin 
bize söylediği bir şeyler vardı. 
Oradaki manzara insanı ilk olarak 
muhasebeden geçiriyor. Zorbalığa 
teslim edilmiş Filistin toprakları size 
iç ezikliğiyle beraber vicdani bir 
sorumluluk da yüklüyor. Böyle bir 
ruh haliyle döndük Kudüs’ten… 
Bugün Kudüs bu kadar mahzun 
ve mazlumsa Allah bunu bütün 
insanlığa soracak, sadece 
Filistinlere değil. Çünkü Cenab-ı 
Hakk’ın oraya biçmiş olduğu bir 
misyon ve değer var. Onun için ne 
yapabiliriz dedik ve önce Kudüs 
Platformu’nu kurduk. Sonra böyle 
bir platformun resmileşmesi 
gerekti ve bu doğrultuda İrfan ve 
Medeniyet Derneği’ni kurduk. Dedik 
ki kültürümüzde var olan o şifa verici 
dili yeniden kullanalım. Sloganik 
ve ideolojik pencereden değil de 
Kudüs’ün hakikatini dile getiren bir 
dili sahiplenelim ve bunun içinde 
tüm dünyada vicdanı körelmemiş 
insanlara ulaşmaya gayret edelim 
istedik. Kültürün, sanatın, bilimin dili 
ile bunu başarabiliriz düşüncesiyle 
projeler geliştirdik. 

Sempozyum ve projelerle 
kısa sürede ülke çapında 
Kudüs bilincini geliştirdiniz. 
Yakın zamanda hayata 
geçirmeyi planladığınız yeni 
çalışmalarınız var mı?

Kapıları zorladık ve 
Cumhurbaşkanımızın himayesine 
girerek hedeflediğimiz projeleri 
hayata geçirdik. İmkânlarımız 
sınırlıydı. İşin doğrusu bir himayeyi 
nasıl kullanabileceğimizi bilemedik. 
Bir ajansla çalışmanız lazım denildi. 
Biz Kültür Bakanlığı ile müşterek 
yaptığımız projenin bütçesinden 
bile haberdar olamadık. Beş projeyle 
başladık. Bir kısmı tamamlandı, 
yapımı devam edenler de var. 
Türkiye’de sermaye sahiplerinin 
kültür sanat bilinci yok. Avrupa’da 
özellikle Fransız burjuvazisi kültürü 
ayaklandırıyor. Büyük sermaye 
sahipleri kültürel projeleri finanse 
ediyor. Üzülerek söylüyorum 
ülkemizde böyle bir bilinç yok. 
Marmara Üniversitesi ve Üsküdar 
Belediyesi ile ortak çalışmalarımız 
devam ediyor. Her ay söyleşiler 
düzenliyoruz. Bundan sonra eğitime 
ağırlık vermek istiyoruz. 

Meşhur âlim ve mutasavvıf 
Erzurumlu İbrahim Hakkı 
Hazretleri’nin torunusunuz. 
Nasıl bir aile ortamında 
büyüdünüz ve bu sizi nasıl 
etkiledi?

Büyüklerimiz, “Şartlar ne olursa 
olsun hakikatin dışına çıkmayın. 
Davet edilmeden bir yere talepkâr 
olmayın. İcabet etmeniz gerektiğinde 
ceketiniz kapının arkasında asılı 
dursun. Arkanızda hiçbir kir pas 
bırakmadan oradan ayrılmasını bilin. 
Doğru sözlü olun.” derlerdi. Bizim 
ev kalabalık sohbet meclislerinin 
olduğu bir evdi. Büyüklerimiz bizleri 
sözden ziyade davranışsal olarak 
yönlendirirlerdi. Kapı aralığından 
duyduğumuz sohbetler bize değer 
kıymet bilmenin temellerini attı 
gerçekten. Mesela anneannem 
gıybeti hiç sevmezdi. 

Ama yanında otur, yüzüne karşı tüm 
kusurlarını sıralardı. Herkese karşı 
öyleydi. Fakat kimsenin arkasından 
konuşmaz, konuşturmazdı. 
Yardımlarını gizli yapardı. Annem 
ise Paşakapısı Hapishanesi’ne 
görüş gününe gidenlere yemek 
yapıp götürürdü. “Yazık uzaktan 
geliyorlar, yemek yapamamışlar” 
der hiç üşenmeden tencere taşırdı. 
Vefatından sonra başkalarından 
duydum hayırlarını. Babam sözünü 
hiç esirgemeyen biriydi. Memur 
olduğu için bu özelliği nedeniyle 
il il gezmek zorunda kalırdı. 
Şairdi, ressam ve hattatlığı vardı. 
Küçükken onunla gezmediğim 
dağ bayır kalmadı. Erzurum’un 
soğuğunda, sabah namazında 
abdest aldırır, bilmediğim köylere 
götürürdü. Ezan okurdu. O imam 
ben cemaati olurdum. Gittiğimiz 
her köyde babamı tanırlardı. Zengin 
dostları vardı. Bu insanlarla ne 

zaman bu bağlantıyı kurmuş diye 
düşünürdüm. Babam paraya pula 
kıymet vermezdi. İmkânları kısıtlı 
olduğu halde Erzurum Yavuz Selim 
Kütüphanesi’nde görev yaptığı 
dönemde eski yazmaları, eğitim alıp 
kendi bütçesinden harcayarak tamir 
etmişti. İlme çok kıymet verirdi. 

Son olarak sizlerin dönemiyle 
kıyasladığımızda şimdiki 
gençler neyden yoksunlar? 
Neyle bağları koptu da 
maneviyattan uzak yaşıyorlar?

Geçmişte şifa-i yani nakil kültürü 
vardı. Nakil yoluyla taşınıyordu 
kültür. Tabi dil yozlaşmamıştı o yıl-
larda… Anadolu’nun her köşesinde 
böyleydi. Musikiden, edebiyattan, 
tasavvuftan, tarihten, sanattan 
sohbetler yapılırdı. Hakikaten üni-
versite gibiydi Anadolu’da halk mec-
lisleri. İşini bitiren her meslekten 
insan akşam bu sohbetlere koşardı. 

Halk arifleri, halk hikâyecileri vardı. 
Mesela Erzurum’da Kör Hafız adında 
bir halk hikâyecisi vardı. Adam 
sazıyla öyle hikâyeler anlatıyormuş 
ki anlattığı hikâyede bir balerinin 
bile adı geçiyormuş. Amcam 
merak edip araştırmış gerçekten 
Rusya’da o isimde meşhur bir 
balerin varmış. Erzurum’dan hiç 
çıkmamış görme engelli bu adam 
bu bilgileri nereden biliyor hala 
şaşıyoruz.  Bunlar bu toplumun 
zenginlikleriydi. Şimdi gençlerimizin 
tek kişilik üzerine kapandıkları bir 
dünyaları var. Bize ait olmayan 
kültürel kodlarla sarmalanmışlar. 
Yanındaki insanın acı çektiğini  
görse bile duyarsız kalabiliyorlar. 
İnsanın güzel ahlakıyla, ilim ve 
irfanıyla, erdemli davranışlarıyla 
değerli olacağını çok küçük yaştan 
itibaren dikte etmeden örnek   
olarak öğretmeliyiz. Gençlerin iyi 
örneklere ihtiyaçları var.
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Büyüklerimiz, “Şartlar 
ne olursa olsun 
hakikatin dışına 
çıkmayın. Davet 
edilmeden bir yere 
talepkâr olmayın. 
İcabet etmeniz 
gerektiğinde ceketiniz 
kapının arkasında asılı 
dursun. Arkanızda 
hiçbir kir pas 
bırakmadan oradan 
ayrılmasını bilin. 
Doğru sözlü olun.” 
derlerdi. 



RÖPORTAJ: BETÜL TATHer şey İstanbul Tıp 
Fakültesİ’nde üç arkadaşın 
hastane servİsİ zİyaretlerİ 

sırasında tanıştıkları 
Leyla’nın kendİlerİnden 

bİsİklet İstemesİyle başladı. 
Projenİn kurucusu olan 

arkadaşlar da hem Leyla’nın 
bİsİklet dİleğİnİ yerİne 
getİrmek hem de Leyla 

gİbİ dİğer çocukların da 
dİleklerİnİ gerçekleştİrmek 

İçİn, leyla’dan sonra 
derneğİ’nİ kuruyorlar...
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getirmek hem de leyla gibi diğer 
çocukların da dileklerini gerçekleş-
tirmek ve boş zamanlarında onlarla 
oyunlar oynayıp mutlu etmek ama-
cıyla çalışmalara başlıyorlar. Ancak 
tıp fakültesinin verdiği yoğunluk 
nedeniyle süreç biraz uzuyor. Bir 
gün leyla’nın annesini aradıklarında 
annesinden leyla’nın vefat ettiği ha-
berini alıyorlar. Bunun üzerine süreç 
hızlandırılıyor ve şu an beş binden 
fazla leyla’nın dileğinin gerçekleştiril-
diği bu projeyi oluşturuyorlar. Şimdi 
dileği gerçekleşen her leyla ile biz 
de mutlu oluyoruz.

Bugüne kadar kaç çocuğu 
sevindirdiniz? 
Şu ana kadar 5 binden fazla ço-

cuğumuzun dileğini gerçekleştirdik 
ve aktif tüm fakültelerimizde bu sa-
yıyı artırmaya devam ediyoruz.

Yaptığınız bu çalışma çocuk-
ların tedavi sürecine olumlu 
katkı yapıyor mu? 
Tedavi boyunca hastane koşul-

larında ve hasta insanlardan biraz 
fazla olsa da miniklerimizde ilgi, 
sevgi bekliyorlar. Bu süreçte onların 
yanında 

olarak hayatlarının beyaz duvar-
lar arasında olan kısmını biraz olsun 
güzelleştirmek, o güzel yüzlerinde 
gülümsemeleriyle çiçekler açtırmak 
için uğraşıyoruz. Bu süreçte de onla-
rın gözlerindeki ışıltıdan doğru yolda 
olduğumuzu anlayabiliyoruz. Ama-
cımız da somut bir katkıdan ziyade 
onların bu zamanlarını mümkün 
olan en güzel şekilde geçirebilme-
lerini sağlayıp onları düşünen ve ya-
nında olan yüzlerce, binlerce insan 
olduğunu onlara hatırlatmak.

Hasta çocukların aileleri... 
Onlar nasıl? 
Hasta miniklerin aileleri de bize 

en az miniklerimiz kadar alışıyorlar. 
Onların bizimle mutlu olduğunu, 
bizi beklediğini gördükçe aileler-
den de gerçekten olumlu tepkiler 
alıyoruz. Bizlerle sohbet ediyor, zi-
yaretlerimizin devamını istediklerini 
söylüyorlar. Bu bizi daha çok motive 
ediyor çünkü bu süreçten en az ço-
cuklar kadar onlar da etkileniyor ve 
onlara da elimizden gelen her türlü 
desteği sağlamak istiyoruz.

Türkiye’de hastanede yatan 
çocukların en büyük ihtiyacı 
nedir? 

Özellikle kronik hastalığa sahip 
miniklerimiz bazen kendi yaşıtlarının 
yapabildiği bazı şeyleri yapamadığı 
bazen de sosyal hayattan belli dere-
celerde kısıtlanmak zorunda kaldığı 
için içine kapanmaya, karamsar ol-
maya başlıyorlar. Bu noktada onlara 
harika şeyler yapabildiklerinin, ha-
yallerinin ve gülümsemelerinin hala 
çok değerli olduğunun, onlara o ışıl 
ışıl gelecekleri için yürüdükleri yolda 
yalnız olmadıklarının hatırlatılmasına 
ve ideallerinden vazgeçmemeleri 
için eğitimlerinin her şekilde destek-
lenmesine ihtiyaç duyuyorlar.

Kaç kişilik bir ekipsiniz? 

Türkiye genelinde 50 fakültede 
aktifiz ve şu an 6800 tıp fakültesi öğ-
rencisi ile projeyi yürütüyoruz.

İyilik sizce nedir?

Bizce iyilik, hiçbir çıkar gözetmek-
sizin güzel bir amaç uğruna maddi 
manevi fedakarlık yapabilmektir. Ve bir 
çocuğa gerçekten isterse hayallerinin 
eliyle tutabileceği kadar yakın olduğu-
nu hissederken gülümsetebilmektir.

İyilik yapan gençlerin, sosyal 
projelerde görev alan gençle-
rin sayısı artıyor mu?
Kesinlikle, bizim için gurur verici 

bir hızla artıyor. Bu projeyle birlikte 
gerek ödül törenlerinde gerekse sosyal 

medya ve internet sitelerinde bu proje 
gibi başka gülümseten, gurur veren 
projeleri ve güzel insanları tanıma 
fırsatımız oldu çok kez. Gerçekten her 
geçen yıl bu anlamda yol kat edildiğini 
görmek ve çıktığımız bu yolda yüzler-
ce, binlerce yol arkadaşımız olduğunu 
görmek bizi de çok mutlu ediyor. Bizim 
projemiz için sayısal olarak belirtmemiz 
gerekirse bir yıl önce 3700 olan aktif 
öğrenci sayımız şu an 6800 civarında. 
Artmaya da devam ediyor...

İyi insanlar dünyayı kurtara-
cak diyor musunuz? 
İçinde bulunduğumuz zamanlarda 

tek çıkar yolun, tek umut ışığının iyilik 
olduğuna inanıyoruz. Bu yüzden bu 
projedeyiz. İyilik de mutluluk gibi, gü-
lümsemek gibi bulaşıcı ve bağımlılık 
yapıyor aslında. Bir şekilde iyi olmayı, 
bu uğurda bir şeyler yapmayı göze 
almışsak sonrası çorap söküğü gibi 
geliyor. Çünkü hepimizin özünde iyilik 
var, davranışlarımıza ve hayatımıza 
döktüğümüz şekilde olsa da, ruhu-
muzun bir yerlerine saklanmış olsa da, 
hep var. leyla’dan Sonra ekibi olarak 
hepimiz dünyada masumiyetin, saflı-
ğın kaynağı olan çocukların bu sıkıntılı 
günlerinde yanlarında olup onlara 
destek olarak yüzlerindeki güzel gü-
lümsemelerin sonsuza dek sürmesi 
için uğraşıyoruz. Onlar bizim gelece-
ğimizse onlar mutlu olmadan biz de 
olamayız, değil mi? İsmet Özel’in ilke 
edindiğimiz dizelerindeki gibi: “...Ben 
öyle bilirim ki yaşamak, berrak bir gök-
te çocuklar aşkına savaşmaktır...”

RÖPORTAJ

N
e diyordu o şarkı ley-
ladan geçme faslın-
dayım… Hep o şarkı 
ile bütünleştirmiştim 
hikayelerini. Gencecik tıp 
fakültesi öğrencileri has-
tanelerdeki hasta çocuk-
ları hem tedavi ediyorlar 

hem de ihtiyaçlarını karşılamak için 
sosyal medyada seslerini duyuruyor-
lardı.  leyla’dan geçme faslı bana o 
günden sonra hep iyiliği hatırlattı. 
İnsanın leyla’dan geçmesi gerekir 
ya içindekilerden arınıp sadece iyilik 
yapması için. Sonra hikâyelerini duy-
dum, boğazım düğüm düğüm oldu. 

Bu hikâye mutlaka duyulmalıydı. Tıp 
fakültesi öğrencilerinin hastanelerin 
çocuk katında tedavi gören çocuk-
lara dağıttığı umut mutlaka kayda 
düşmeliydi. İşte leyla’dan sonra di-
yenlerin hikâyesi… Buyurunuz.

Leyla’dan Sonra’nın   
hikâyesi nasıl başladı? 

İstanbul Tıp Fakültesi’nde üç 
arkadaşın hastane servisi ziyaretleri 
sırasında tanıştıkları leyla’nın kendi-
lerinden bisiklet istemesiyle başladı. 
Projenin kurucusu olan arkadaşlar da 
hem leyla’nın bisiklet dileğini yerine 
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Konya’nın Karatay 
ilçesindeki Bedir Kız Kur’an 
Kursu öğrencisi 11 hafız 
adayı, Çin’in Şanghay 
şehrinde düzenlenen 2018 

Dünya Robot Yarışması’na (WER 
2018 World Championship Contest) 
katıldı.

Yaklaşık üç gün süren ve 
7 bin yarışmacının katıldığı 
organizasyonda öğrenciler başarılı 
performansıyla, “en popüler takım” 
ödülüne layık görüldü.

Katıldıkları ilk yurt dışı 
organizasyonunda gösterdikleri 
performansla dikkat çeken 
öğrenciler, Türk bayrağıyla çıktıkları 
platformda, ödül almanın büyük 
mutluluğunu yaşadı.

World Educational Robot (WER) 
Türkiye Başkanı Salih Kükrek, 
öğrencilerin kursta açılan Robotik 
Kodlama Atölyesi’nde aldığı 
kodlama, yazılım ve bilgisayar 
teknolojisi eğitiminin meyvelerini 
verdiğini söyledi.

Bedir Kız Kur’an Kursu’nda 
hafızlık eğitimi alan öğrencilerin, 

2018 Dünya Robot Yarışması’nda 
hünerleriyle büyük ilgi gördüğünü 
belirten Kükrek, şöyle konuştu:

“Hafız öğrencilerimiz bu 
yarışmada, Türkiye’yi temsil etti. 
2018 Dünya Robot Yarışmasına 50 
ülkeden 3-18 yaş kategorisinde 7 
bin katılımcı yarıştı. Şanghay’daki 
finalde en popüler takım ödülünü 
aldı. Bayrağımız Çin’de dalgalandı. 
Heyet olarak büyük mutluluk 
yaşadık.”

Kükrek, yarışmaya dünya 
genelinde 500 bin başvuru 
yapıldığını, Şanghay’daki 
şampiyona da ise 7 bin kişinin 
yarıştığını belirtti.

Yarışmaya katılan takımların 
çoğunluğu erkeklerden oluşuyordu. 
Kız çocuklarının ilgi göstermediği 
programda, grubumuz hünerleriyle 
inanılmaz dikkat çekti. Robotla 
ilgili uygulamaları beğeni kazandı. 
Hafızlarımızla seyircilerin neredeyse 
hepsi gelip, fotoğraf çektirdi. 
Çocuklar ise inanılmaz mutlu oldu 
ve ufukları açtı. İki gün boyunca 
yarışma ve fuarda bulundular.

Herkes sanatçı 
kimliği ile tanıyordu 
Gamze Özçelik’i... 
Rol aldığı diziler ve 
profesyonel sanat 

hayatı üzerinden takip ediliyordu. 
Bir dönem imtihanlar yaşadı, 
evlendi, oğlu Murathan dünyaya 
geldikten sonra eski eşinden ayrıldı. 
Sosyal medya paylaşımlarına 
bakıldığında Özçelik’te bir değişim 
olduğu belliydi fakat hayatının 
sırlarını deşifre etmiyordu. Yardım 
faaliyetlerinde Afrika’da bir 
çocuğa yemek yedirirken ya da 
kandilde sosyal medya aracılığıyla 
takipçilerinden dua isterken 
görüyorduk. Sonra bir gün örtündü. 
Artık tesettürlü bir Gamze Özçelik 
vardı. Hayatı sıfırlamış ve yeni bir 
başlangıç yapmış gibiydi.

Geçtiğimiz günlerde Umuda 
Koşanlar Derneği vasıtasıyla 
Suriye’de İdlip’te görüntülendi 
Özçelik. Orada yaşadıklarını sosyal 
medyada paylaştı. Fotoğrafının 
altında ‘Her fotoğraf, her gülüş ayrı 
bir hikaye yazdı gönlüme. Sanki an 
içinde an yaşandı da, biz kısa bir 
süreliğine farklı bir boyuta geçtik...’ 
diye yazdı. İçinde savaş, babasızlık, 

yalnızlık, yokluk ve sığınma vardı 
ama biz sadece güneşi, gülüşleri, 
güzelliği görüyorduk. Masmaviydi 
gökyüzü. Yemyeşildi dünya” notunu 
ekledi. Özçelik’in paylaşımı kısa süre 
içinde binlerce beğeni aldı. Umuda 
Koşanlar Derneği’nin web sitesine 
baktığımızda şöyle bir açıklama 
karşımıza çıkıyor. ‘Umuda Koşanlar’ 
derneği oyunculuk ve çeşitli yardım 
organizasyonlarıyla tanınan Gamze 
Özçelik ve bu yola gönül vermiş 
arkadaşları tarafından kuruldu. 
Kuruluş amacı, ulaşabildikleri kadar 
mazlum coğrafyalara, mazlum 
ailelere, çocuklara ve hayvanlara 
ihtiyaçları doğrultusunda ulaşmak. 
Bunu gönüllü olarak, çıkarsız, sevgi 
ve aşkla, hayırlı niyetlerle, hizmet 
anlayışıyla ve her gün daha fazla 
cana ulaşarak, yeri geldiği zaman 
haksızlıklara ve adaletsizliklere karşı 
sağlam duruşlarını göstermekten 
çekinmeden yaşamak en büyük 
idealleri.

Derneğimiz, ayni ve nakdi 
her türlü yardımı gerçek ihtiyaç 
sahiplerine en kısa ve en iyi bir 
şekilde ulaştırma anlayışıyla 
hareket ederek, zulme uğramış 
ya da başka sebeple muhtaç 

duruma düşmüş insanlara ihtiyaç 
duydukları iyilik ve insani yardımı 
yapmaktadır.’

Şu an için medyaya yalnızca 
sosyal medya aracılığı ile seslenen 
Gamze Özçelik’in yeni hikayesi 
daha çok konuşulacağa benziyor. 
Sanatçılar, hayatlarının her alanında 
birilerine mutlaka örnek oluyor. Bu 
yüzden omuzlarındaki sorumluluk 
da büyük. Gamze Özçelik’in yeni 
hikayesi birçok insana örnek 
olacağa ve daha çok konuşulacağa 
benziyor. 

gAMZE öZÇELİK VE 
UMUDA KOŞANLAR

HAFIZ KIZLARIN KONYA’DAN 
ÇİN’E UZANAN HİKAYESİ

DOSYA
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YAZARYAZAR

İ
yilikten bahset dedi tâlib.
İyilik, hecesi olmayan, 
gündüzü gecesi görülmemiş 
kelimedir dedi kâtib. İyilerin 
ayak, kötülerin baş, ihlâsın 

mahlas, riyânın şâh olduğu âhir 
zamanda, iyilikten bahsetmenin 
elinde kor ateş tutmaktan daha zor 
olduğunu haykırdı kâtib. Tariflerdeki 
ikiyüzlü sınırlamaları oldum olası 
sevmemişti. “Efrâdını câmi ağyârını 
mâni” bir iyilik tanımı üzerinde kafa 
yorma dedi. Vergidir iyilik Haktan. 
Gerisi binbir yalan dalavere kuldan. 
İyiliklerine, amellerine güvenenlerin 
devrilip gitmesi bundan. “Her 
güzel iyi midir” diye sordu tâlib. 
Sîret güzelliği istemenin göze 
indirgenmiş estetik algılara panzehir 
olduğundan bahsetti kâtib.

Evrendeki âhengin güzel gören 
gözlere görüneceğinden dem vursa 
da kötülüğün tarihinin insanla 
eş zamanlı olduğunu söyleyen 
filozofa hak verdi. Cennnet va’di mi 
cehennem tehdidi mi terazide daha 
ağır basar münakaşasına girmedi.

Sevab işleme irâdesi yanında 

günah işleme 
içgüdüsünün 
neden daha 
belirgin olduğunu 
sorgulamadı. Ayet 
ayet Furkân, binbir 
insan vasfı resmetmişti 
zaten. İblis-ü şeytan 
vesvesesi ile, emmâre 
nefislerin önü 
alınmaz iştahı hesaba 
katılmadan iyiliklerden 
bahsetmenin ütopya 
olacağını söyledi.

Günahtan kaçış iyiliğe 
varış demek miydi? Hayır 
işlemek, şerden korunmak 
mıydı? İnşa etmeden sakınmak 
bir inşa sayılır mıydı? Yine 
sorularda kayboldu tâlib.

İnsanda iyilik ihsan-ı ilâhiyi 
görmekle başlar dedi kâtib.

İyilik kendine saygıdır. Sırf hak 
ederek liyakatle kendine saygıdır.

Yoklukta varlığa, darlıktan 
varlığa yükselişe teşekkürdür.

Gökyüzüne denize havaya suya 
armağan kadere emanet hatıradır.
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Fayda zarar hesabından öteye 
geçemeyen pazarlık Müslümanlığına 
tenezzül etmeden izzetini 
feragatinden kazanmanın ilk adımıdır.

Vermektir, infak etmektir 
iyilik, toplumsallığa adım atmış 
bireylerde. Paylaşımın sosyolojisi 
infâkla yazılmıştır çünkü. 
“Sevdiğiniz şeylerden Allah 
yolunda harcamadıkça iyiliğe asla 
erişemezsiniz. Her ne harcarsanız 
Allah onu bilir” (Ali İmran 3/92) 
hitabında görüldüğü üzere canın 
yongası ile seyrü sülük yapmanın 
öyküsüdür.

Görselliğin tavan yaptığı bir 
zamanda gayba iman ile şahlanmanın 
alfabesidir iyilik.

Süm’a ve riyâ ile kirlenenleri 
“Mallarını gece gündüz, gizli ve açık 
Allah yolunda harcayanlar var ya, 
onların Rableri katında mükâfatları 
vardır. Onlara korku yoktur. Onlar 
mahzun da olacak değillerdir” (Bakara 
2/274) çağrısıyla temizlemektir.

“Rabbimiz, bize dünyada da iyilik 
ver, ahirette de iyilik (ver) ve bizi 
ateşin azabından koru” (Bakara 2/201) 
niyazıdır me’yûs dillerde.

“Rablerinin rızasına ermek 
için kötülüğü iyilikle ortadan 
kaldıranlar” (Ra’d, 13/22) olabilmek 
için  “Kötülüğün ardından hemen 
bir iyilik yap ki onu silsin” (Tirmizî, Bir, 
55) hadis-i şerifine kulak verip seyyiât 
karanlıklarına dönmek istemeyen 
mü’min yüreklerde bir tutam 
dilekçedir Settâr huzura.

İmanla inanan, islamla arınan, 
ihsân makamında barınan sâlik 
gönüllerdeki makâm-ı mahmûd 
şefâat umududur.

Nehy-i ani’l-münker yolunda 
emr-i bilmarufun, iyilikleri çoğaltmak 
olduğunu bilmek ne büyük zaferdir. 
“İyilerin tembelliği kötülerin 
faaliyetidir” diyen Akif ne büyük 
söylemiştir.

Kötülüklerin yasaklanması ile 
kötülüklerin kökünün kazınamayacağı 
gerçeğini bilenler, iyiliğin dil, din, ırk 
gözetmeden herkese Rahmani bir 
dokunuş olduğunu kavrayanlardır.

Şairlerin şiirlerinde iyiliğe dair 
berceste mısralar aradı kâtib. Secdesiz 
kafiyelerde sanatın kabuğu bile 
yoktu. Öz arama telaşına düşmedi bu 
yüzden.

Yazarların ödül almış nesirlerinde 
iyiliğe ait oldukça süslü cümleler 
buldu. lakin yazan kalemlerden 
damlayan tutarsızlıklar yüzünden iki 
kapak arasında zaten iğreti duran 
satırları bir türlü içine sindiremedi. 
Müslüman kardeşine olan kin ve 
öfkesini ayetler hadisler okuyarak 
kusan kelli felli yazarlara acıdı.

He hafta “Şüphesiz Allah, adaleti, 
iyilik yapmayı, yakınlara yardım 
etmeyi emreder; hayâsızlığı, fenalık 
ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp 
tutasınız diye size öğüt verir” (Nahl 
16/90) hitabını okuyanı da dinleyeni 
aynı sağırlıkla ma’lûl buldu.

Mazlumu sadece Ortadoğu 
kentlerindeki savaş haberlerinde 
arayan, kapı komşusunun mukaddes 
ızdırabına gözlerini kapayan 
iyiliksever! Mürailerin ıslahının 
mümkün olmadığına karar verdi.

“İyilip yap at denize balık 
bilmezse hâlık bilir” atasözünde ete 
kemiğe bürünmüş bir ileri özveriyi 
kuşanmanın yollarını aradı kâtib.
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Pursaklar Belediyesi 
tarafından Pursaklar Mesl-
eki ve Teknik Anadolu 
lisesi’nde ev hanımlarına 
yönelik düzenlenen Bayat 

Ekmek Yemek ve Yöresel Yemekler 
Yarışmasında hem israfa dikkat çeken 
hem de dereceye giren kadınlar para 
ile ödüllendirildi.  Ev hanımlarına 
yönelik ödüllü yemek yarışmasının 
bu yıl üçüncüsü yapıldı. İkişer kişiden 
oluşan yarışma grupları, Pursaklar 
Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi’nde  
Anadolu’ya ait yöresel lezzetler ve 
bayat ekmeklerle yapılan yemek 
çeşitleriyle jürinin huzuruna çıktı. 
Profesyonel Aşçılar Derneği’nin usta 
aşçıları yapılan yemekleri titizlikle 
inceleyip sunumdan lezzete ka-
dar birçok konuda değerlendirme 
yaparak not verdi. Yarışmacıları ve 
jüri üyelerini ziyaret edip yemekleri 
tadan Pursaklar Belediye Başkanı 
Selçuk Çetin, “İsrafa dikkat çekmek 
ve yöresel yemeklerimizi unuttur-
mamak için gayret gösteren bütün 
hanım kardeşlerimizi tebrik ediyorum. 
Geleneksel Türk mutfağının lezzetler-
ini burada bir kez daha yaşattık” dedi. 
Ankara Profesyonel Aşçılar Derneği 

(ANPADER) Başkanı Mahmut Dolmacı 
da bayat ekmeklerin değerlendir-
meleri için bütün belediyelerde ders 
vermeye hazır olduklarını ifade etti.
BIRINCILIK ÖDÜLÜNÜ
 YEMEN’E BAğIŞLADILAR

Yöresel Yemeklerde Serpil Mengüç 
ve Meltem Soyuduru (Gınlış, Arabaşı 
Çorbası, Tavuklu Köfte ve Nevzine 
tatlısı ile) 1’inci, Havva Çalışkan ve Ka-
muran Kadıoğlu (Kereviz Çorba, Mantı 
ve Kıbrıs Tatlısı ile) 2’nci, Günhan 
Özdemir ve Handan Eker (Erzincan 

Çorbası, Alinazik ve Hiro Tatlısı ile)  
3’üncü oldu. Bayat Ekmek Yemek 
Yarışmasında ise Şevval Kösek ve 
Beyhan Kabasakal ile Hafize Köse ve 
Fatoş Okumuş takımı 1’incilği paylaşıp 
250’şer Tl para ödülü kazandı. Yöresel 
Yemek Yarışmasının birincisi bin 500 
Tl, ikincisi 1000 Tl ve üçüncüsü 500 
Tl kazandı. Birinci olan Serpil Mengüç 
ve Meltem Soyuduru para ödülünü 
Yemen’e bağışladı. Yarımada dereceye 
girenlere ödüllerini Pursaklar Belediye 
Başkanı Selçuk Çetin takdim etti. 

Bayat ekmeklerle yemek
yapıp İsrafa dİkkat çektİler 

Pursaklar Belediyesi’nin 
katkılarıyla Tüm Engelliler 
Konfederasyonu tarafından 
AKM’de düzenlenen Engelsiz 

Kent Ankara Sosyal Farkındalık Kültür 
ve Sanat Festivaline katılan Pursaklar 
Belediyesi Down Sendromlu Çocuk-
lar Nezaket Eğitim Merkezi öğrencil-
eri keyifli bir gün geçirdi.

Konfederasyon tarafından ulus’taki 
2’nci Meclis binası önünde düzen-
lenen “1 saatliğine engelli olalım” 
etkinliğinde konuşan Tüm Engelliler 
Konfederasyonu Genel Başkanı Ne-
dim Kılıç, Atatürk Kültür Merkezi’nde 
(AKM) gerçekleştirilen Türkiye’den 
ve yurt dışından engellilerin katıldığı 
belirtip “Engelsiz Kent Ankara Sosyal 
Farkındalık Kültür ve Sanat Festivali” 
öncesinde, engellilerin yaşadıkları 
zorluklara dikkati çekmek istedikler-
ini söyledi. Tüm Engelliler Konfeder-
asyonu Genel Başkanı Nedim Kılıç, , 
“Hiçbir zaman kimse bize acıma duy-
gusuyla bakmasın. Biz de bu ülkenin 
ferdiyiz sadece bir farkındalığımız var. 
Ama bunu da hiç kimse kullanmasın. 
3 Aralık Engelliler Günü’nde kimi 
eğlence yapıyor kimi yemek veriyor. 
Biz o insanlar değiliz” diye konuştu. 

Özel çocuklar Özel festİvalde

Pursaklar’dan Hakkârİ ve 
Şırnak’a tebessüm ettİren davranıŞ

Pursaklar Belediyesi Yavuz 
Sultan Selim Nezaket Okulu 
öğrencileri, Hakkâri Yüksekova 
ve Şırnak Silopi’deki iki kardeş 
anaokuluna kırtasiye ve oyuncak 
göndererek tebessüm ettirdi.

2011’den beri Pursaklar Be-
lediyesi bünyesinde 4 ila 6 yaş 
arası çocuklara adab-ı muaşeret 
eğitimi veren Nezaket Okulla-
rı, duyarlı bireyler yetiştirmeyi 
sürdürüyor. Aldıkları eğitimlerle 
yardımlaşma, paylaşma, daya-
nışma gibi konuları da öğrenen 
geleceğin hanımefendileri ve 
beyefendileri, sergiledikleri 

davranışlarla hem takdir topluyor 
hem de tebessüm ettiriyor. Bu 
kapsamda yaptıkları çalışmalarla 
kırtasiye ve oyuncaklarını Hakkâri 
ve Şırnak’taki arkadaşlarına gön-
deren “Pursaklar’ın Nezaket Elçile-
ri”, oradaki akranlarının yüzünü 
güldürdü. 

Hakkârili ve Şırnaklı çocuklar 
“Pursaklar’ı ve kardeşlerimizi çok 
seviyoruz, iyi ki varsınız” mesajı 
gönderdi. Pursaklar Belediye Baş-
kanı Selçuk Çetin de bu anlamlı 
davranıştan dolayı hem Nezaket 
Okulu öğretmenlerini hem de 
öğrencileri tebrik etti. 
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H
akkari Kadim Kent Eğitim Yardımlaşma 
Gönüllüleri Derneği (Kadim-Kent) 
bünyesinde faaliyet gösteren İyilik-Der, ilde 
ihtiyaç sahibi aileleri sevindirmeye devam 
ediyor.   

İyilik-Der, Hakkari’de de birçok alanda ihtiyaç 
sahibi ailelere gıda, öğrencilere ise kırtasiye  
yardımı yaptı.

İyilik-Der, 2018 yılı içerisinde Ramazanda 75 aileye 
gıda paketi, Ramazan Bayramı’nda 75 yetim aileye 
giyim yardımı, Kurban Bayramı’nda 100 aileye gıda 
paketi yardımı, 60 yetim aileye giyim yardımı, 65 
aileye kurban eti dağıtımı ile okulların açılmasıyla 
beraber 30 öğrenciye kırtasiye yardımında bulundu. 

İyilik-Der, Hakkari’nin değişik mahallelerinde 
tespit edilen ihtiyaç sahibi 14 aileye ise yakacak odun 
yardımında bulundu. Yakacakları sırtlayarak yardıma 
muhtaç ailelerin evlerine taşıyan ve ihtiyaç sahibi 
çocukları kendi elleri ile giydiren İyilik-Der üyeleri, 
yöre halkından tam not aldılar.

Batman’daki liseliler köy 
çocukları için atkı ve bere üretiyor

Batman ve Tunceli’de köy 
okullarındaki çocuklar için 
liseliler atkı ve bere üretti. 

Öğrenciler, hazırladıkları hediyeleri 
miniklere kendileri ulaştırdı.

Batmanlı meslek lisesi 
öğrencileri, minikler üşümesin 
istedi. Köy okullarındaki çocuklar 
için atölyelerinde atkı ve bere 
üretti. Batman’da bir lisenin moda 
ve tasarım bölümü öğrencileri, 
hem meslek öğreniyor, hem 
de çocukların kışlık ihtiyaçlarını 
karşılıyor. Kışın çetin geçtiği 
köylerde yaşayan çocuklar için atkı 

ve bere yapıyorlar. 
Özenle hazırladıkları hediye 

paketlerini elleriyle çocuklara 
ulaştırıyorlar.

Bir kardeşlik köprüsü de 
Tunceli ile Hakkari arasında 
kuruldu. Tuncelili ilkokul 
öğrencileri yaşıtları için atkı ördü. 
15 gün önce başlayan çalışma 
kapsamında 22 atkı ürettiler. 
Hazırlanan koliler, Tuncelili 
öğrencilerin mektuplarıyla 
Hakkari’deki miniklere 
gönderilecek. 

ÖĞRenciLeRDen KARDeŞ 
oKULLARA yARDIM

Malatya Özel Bilge Olimpi-
yat Okulları öğrencileri, 
Doğu’daki dört okula 

kırtasiye, kıyafet ve oyuncak yardı-
mında bulundu. 

Özel Bilge Olimpiyat Okulları 
tarafından yapılan açıklamada, 
sosyal sorumluluk projesi kapsamın-
da Doğu Anadolu’da bulunan dört 
ayrı okulun kardeş okul seçildiği ve 
burada eğitim gören öğrencilere 
yardımda bulunulduğu belirtildi. 
Öğrencilerin katkılarıyla toplanan 
kırtasiye, kıyafet ve oyuncaklar 
belirlenen okullara dağıtılmak üzere 
gönderildi.

K ütahya’nın Emet ilçesine 
bağlı Yeniceköy’de 23 

yaşındaki Recep Taşkın kendi 
imkanlarıyla köyde yaşayan 
kediler için kulübe yaptı.   

Köy meydanında 
bulunan bir alana, yaptığı 
kedi evini yerleştiren Recep 
Taşkın, yaptığı açıklamada, 
‘’Zorlu kış şartlarında kediler 
sokaklarda üşüyorlar ve aç 
kalıyorlardı. Bende 1 buçuk 
metre yüksekliğinde ve bir 
metre eninde ahşap bir 
kulübe yaptım. Kulübenin 
içerisini yumuşak olsun diye 
battaniye ve kullanılmayan 

yastıklarla döşedim. Ayrıca 
kedilerin gece rahat etmeleri 
için yeşil ışık saçan lamba 
ile ışıklandırdım. Her gün 
kulübeye kedi maması ve 
onların yiyebileceği yemekler 
bırakıyorum. Her zaman 
hayvanların yaşam hakkına 
saygı duyarım. Kulübede 
şuanda yaklaşık on kedi sıcak 
ortamda kışı geçiriyorlar. 
İmkanım olursa bir kedi evi 
daha yapmak istiyorum’’ diye 
konuştu. Recep Taşkın’ın bu 
hareketi bölgede yaşayan 
vatandaşlar tarafından 
tekdirle karşılandı.

S
akarya’nın Kaynarca ilçesine 
bağlı Hacı Osman Akgün 
Ortaokulu öğrencileri 

projeleriyle herkese örnek oldu. 
Okul öğrencilerinden Esma 
Çetin ve Kayra Selen Pistil isimli 
iki öğrenci okulda “İyilikse Eğer 
Her şeye Değer” adlı kampanya 
başlatarak, kimsesiz ve göçmen 
ailelere ulaştırılmak üzere kıyafet 
ve oyuncak toplamaya başladılar. 
Öğretmenlerinin de desteğiyle 

okulda ve çevre mahallelerden 
büyük destek alan kampanya 
sayesinde kimsesiz ve göçmen 
ailelere, soğuk kış günlerinde bir 
nebze olsun destek sağlanacak. 
Öğrenciler, havaların da 
soğumasıyla böyle bir kampanya 
yapmaktan dolayı çok mutlu 
olduklarını ve çevremize karşı 
duyarlı olmamız gerektiğini ifade 
ettiler. 

KöydeKi evsiz Kediler için Kulübe yaptı

MiniK yüreKlerden iç ısıtan proje

HAKKARİ’DEKİ İHTİYAÇ
SAHİBİ AİLELER SEVİNDİRİLDİ



Yazar-öğretmenlerin 
sayısı gün geçtik-
çe artıyor. Demek 

oluyor ki iyiye doğru 
gidiyoruz. İnsanlar 

hallerinden memnun 
ve üretebilecekleri, 
kendilerini göstere-
bilecekleri bir arayış 

içindeler. Tabii burada 
nicelik mi nitelik mi 

tartışması doğuyor. O 
zaman da diyorum ki 
nicelik ne kadar çok 

olursa o kadar iyi. 
Çünkü ne kadar çok 
eser ortaya çıkarsa 
aralarından o kadar 

çok nitelikli eser çık-
ma şansı artar. 

RÖPORTAJ: GÜLŞEN ÖZER

Herkes uyuduğunda 
demiyorum, Her şey 
uyuduğunda yazabiliyor 
insan. ressam için ışık 
neyse, bir yazar için de
gecenin karanlığı, 
sessizliği odur diye 
düşünüyorum. bu 
nedenle yazmam kolay 
oldu diyemem. birçok 
güne, gecesinden
 başladım. Hatta birçok 
gece yazarken, mecburi 
molalarımda beşik 
sallarken Halının 
üzerinde  
uyuya kaldım.

İ
lkler her zaman heyecan vericidir. 
O ilk anı yaşayanın heyecanına şa-
hit olmak da öyle. Osman Gökhan 
Çam yazma serüvenine başlangıç 
yapan deyim yerindeyse ‘taze’ ya-
zarlardan. Öğretmen olarak eğitim 
sürecindeki sözlü anlatımla katkı-

sını yazma eylemiyle birleştiriyor. Hem 
öğretmen olan hem de yazar olanların 
sayısı pek de azımsanamayacak bir 
sayıda. Milli Eğitim Bakanlığı da bu 
durumu avantaj haline getirme adına 
sık sık bu öğretmenlerin bilgisini gün-
cellemekte ve sürece yeni katılanları 
da tespit etmek istemektedir. Kişisel 
gelişim kategorisine dahil edebileceği-
miz ilk kitabını yazan Osman Gökhan 
Çam işte tam da bu yenilerden. At Şu 
Adımı adlı kitabı raflarda yerini almak 
üzere. İlk röportajı Turuncu okurları için 
gerçekleştirdik.

Osman Bey evvela kitabınız ha-
yırlı olsun diyelim. Okurlarımız 
için sizi biraz tanıtmak istesek  
neler söylersiniz?
Öncelikle size ve şahsınızda Tu-

runcu Dergisi ailesine, verdiğiniz 
destekten ötürü teşekkür ediyor, çok 
kıymetli takipçilerinize, okuyucularınıza 
gönülden sımsıcak selamlarımı gönde-
riyorum.

Her şeyden önce bir öğretmenim. 
Evliyim ve iki çocuk babasıyım. “Yazar” 
ünvanını kazanabilecek mi, bunu za-
man gösterecek. Ne var ki “yazabilen” 
olduğumuzu Allah’ın izni ile ilk kitabı-
mızla göstermiş olduk. Ancak dediğim 
gibi toplumumuzdaki “Yazar” kimliği al-
gısına haiz olup olamayacağımızı yine 
okurların kendileri gösterecek. Allah 
ömür verir de bundan 5-10 sene sonra 
kitaplarımızdan bahsediliyorsa artık 
Osman Gökhan Çam bir yazar olmuş 
demektir. İnşallah da öyle olur.

Kitabınızı kimler için yazdınız 
yani belirgin bir hedef kitlesi 
var mı?
Okuyucuya çok sınır koymama 

taraftarıyım, zira insan, yerde bulduğu 
bir kağıt parçası üzerinde okuduğu 
bir cümle ile dahi bir kitap bitirmişçe-
sine aydınlanabilir. Bu açıdan “At Şu 

Adımı” herkesin kendisi için bir şeyler 
kazanabileceği bir kitap. Okuyucu, 
kitabı okurken kendisini kitabın içinde 
hissederse hiç şaşırmasın derim. Diğer 
taraftan özellikle okumasını tavsiye 
edeceğim bir kitle var elbet. Mesela iş 
hayatına yeni atılan genç bir kardeşi-
mize muhakkak tavsiye ederim, üni-
versitede okuyan gençlerimize aslında 
ne kadar erken okurlarsa o kadar kâr 
olacak okuyucu için ve iyi ki okumu-
şum diyecek.

Öğretmen olarak devam eden 
yaşamınızda sizi bir kitap yaz-
maya sevk eden nedir?
Kitabın girişinde kitabı neden 

yazdığımı hatta adının neden “At Şu 
Adımı!” olduğunu detaylı bir şekilde 
anlattım. O nedenle okuyucumuz 
merak etsin diye detay vermeyeceğim  
ancak çevremdeki arkadaşlarımızın 
artık bir kitap çıkarmamız yönünde bir 
beklentiye girmesine, zaman zaman 
gerçekleştirdiğimiz seminerlerdeki 
dinleyicilerimizin “Hocam kitabınız 
da olsa ne güzel olurdu!” yönündeki 
tavsiyelerine kayıtsız kalamadık. uzun 
zamandır üzerinde durduğumuz 
çalışmamızı nihayet kitaplaştırma 
kararı aldık ve yazdıklarımızın kalıcı 
olmasına vesile olsun diye Payidar 
Kitap ile  anlaşarak yayın hayatına 
‘Merhaba’ dedik. Öte yandan her 
Türkçe&Edebiyat öğrencisi gibi 
üniversite yıllarında çıkardığımız 
Serenat adındaki dergimiz, yazın 
alanında yaptığımız çalışmalar,  
destek olduğumuz veya koordine 
ettiğimiz yayınlanmış kitaplar, Milli 
Eğitim Bakanlığı için yazdığımız ders 
kitabı, çeşitli internet sitelerinde 
yayınlanan yazılarımızdan aldığımız 
tecrübenin de katkısını görmezden 
gelemeyiz. Nihayetinden şahsımıza  
ait bir kitap çıkarmayı nasip eden 
Allah’a hamd olsun.

Bir öğretmen, eş ve iki çocuk 
babası olarak yoğunlaşmayı ge-
rektiren yazma eylemini hangi 
şartlarda gerçekleştirdiniz?
Allah iyi ki geceleri yaratmış. Evet, 

geceler olmasa asla böyle bir çalışmayı 

RÖPORTAJ RÖPORTAJ
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Herkes uyuduğunda 
demiyorum, her şey 
uyuduğunda yazabi-
liyor insan. Ressam 

için ışık neyse, bir ya-
zar içinde gecenin ka-
ranlığı, sessizliği odur 
diye düşünüyorum.  

Bu nedenle yazmam 
kolay oldu diyemem. 

Birçok güne, gecesin-
den başladım. Hatta 

birçok gece yazarken 
mecburi molalarımda 

beşik sallarken 
halının üzerinde  

uyuya kaldım.

ortaya koyamazdım. Herkes uyu-
duğunda demiyorum, her şey uyu-
duğunda yazabiliyor insan. Ressam 
için ışık neyse, bir yazar içinde ge-
cenin karanlığı, sessizliği odur diye 
düşünüyorum.  Bu nedenle yazmam 
kolay oldu diyemem. Birçok güne, 
gecesinden başladım. Hatta birçok 
gece yazarken mecburi molalarımda 
beşik sallarken halının üzerinde uyu-
ya kaldım. Kızımız Aişe Masal 5, oğlu-
muz Alp Eren 3 yaşında. Onlar uyu-
madan bilgisayar açmak imkansız, 
bir şeyle uğraşmak imkansız. Ancak 
onlar uyuduktan sonra yazın hayatı 
başlıyor. Tabii burada, sevgili eşim 
Burcu Hanım’a çok şey borçluyum. 
Onun sabrı ve desteği olmasaydı bu 
çalışma çok zor ortaya çıkardı. Bu ve-
sile ile de bir kadın dergisinden aynı 
zamanda meslektaşım olan sevgili 
eşim Burcu Hanım’a çok ama çok 
teşekkür ediyorum.

Öğretmenlik ise yazabilmenin 
sermayesidir, diye düşünüyorum. 
Zira her öğrenciden, her veliden 
bir şeyler öğreniyor insan. Dinamik, 
sürekli hareketli bir hayat ve bu ha-
yat öyle TV’lerdeki gibi kurgu değil 
gerçeğin ta kendisi. Bu nedenle öğ-
retmenlik kıymetini bilene büyük bir 
sermayedir. 

Bu kitaptan sonra tasarladığı-
nız yeni kitap projeleriniz  ya 
da başka çalışmalarınız var mı?
“At Şu Adımı!” kitabı bir üçleme-

nin ilk kitabıdır aslında. Bu ilk kitapta 
önerdiğimiz “Kişisel Başarı Döngü-
sü” ile kişinin başarıyı hayatının bir 
parçası haline getirmesini istiyoruz. 
Bunu sağlayabilmek için yapması 
gerekenleri ve farkında olması ge-
rekenleri anlatacağımız veya zaten 
kendinde olan değerleri farkına 
varmasını sağlayacağımız bir üçleme 
planladım. Hatta ikinci kitabın üze-
rinde çalışmaya çoktan başladım. İlk 
olarak kitabın ismini de Turuncu Der-
gisi okurları için buradan paylaşayım: 
İlk kitabımız “At Şu Adımı!” şu an 
üzerinde çalıştığımız kitabımızın ismi 
ise inşallah “Değiştir Şu Hikâyeni!” 
olacak. Üçüncü kitabın da ismi belli 
ancak onu şimdi paylaşmayalım, 
ikincisinden sonra.

Bu üçlemenin dışında eğer va-
kit bulup gerçekleştirebilirsem bir 
ebeveyn kitabı kaleme almayı çok 
istiyorum. Şöyle ki maalesef sosyal 
medyada henüz daha evlenmemiş 
insanlar anne-baba okulları başlıkla-
rıyla ebeveyn eğitimleri veriyor veya 
kitaplar yazıyor. Farazi, hayali gerçek-
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le bağdaşmayan önermeler sunuyor 
veya batının tarzını alıp bizde uy-
gulamaya çalışıyor. Kanaatim o dur 
ki bu süreçlerde yaranız, emeğiniz, 
tecrübeniz yoksa bir şeyler havada 
kalıyor, sahici olmuyor. Her şey kitap-
ta yazdığı gibi de olmuyor, gerçek 
hayat çok farklı. Bir çocuk 40 derece 
ateşle yanarken ağlayan kardeşini 
düşünme paspasına göndermek çok 
akıl karı olmuyor. İşte bunu da yaşa-
madan kime bilmiyor. Bu nedenle 
en yakın zamanda böyle de bir çalış-
ma yapmayı arzuluyorum.

Bir de “At Şu Adımı!” kitabını des-
tekleyici nitelikte kişilere motivasyon 
sağlayıcı bir seminer projesi var. 
Gerek lise, üniversite öğrencilerine 
yönelik gerekse kurumsal firmalara 
çalışanların motivasyonlarını arttırıcı 
konuşmalar yapıyor ve ardından 
imza etkinliği düzenliyoruz. Bu be-
nim için çok önemli çünkü arada 
hiçbir engel olmadan okuyucu ile 
yüzyüze gelme fırsatı buluyorum. 
Eleştirilerini doğrudan bana yapabili-
yorlar ve okuyuculardan da öğrendi-
ğim çok şey oluyor.

Burada okuyuculardan şunu da 
rica etmek istiyorum. Birlikte bu kita-
bı interaktif bir hale dönüştürebiliriz. 
Her nerdeysek bir fotoğraf çekip 
istediğiniz sosyal medya platformla-
rından #AtŞuAdımı etiketiyle düşün-
celerini de ekleyerek paylaşmaları 
beni çok mutu edecektir. Bunun 
yanında kitabın hesaplarından ya da 
şahsi hesaplarımdan bana rahatça 
ulaşabilirler. Düşüncelerini, “ben de 
şuna benzer bir olay yaşamıştım” 
diyebilecekleri her şeyi benimle pay-
laşabilir. Bu beni çok mutlu edecek 
ve diğer kitaplar için bana yol göste-
recektir.

Yazmak ve öğretmen olmak 
farklı iki uğraşı alanı. Bunlar 
arasında nasıl bir denge kuru-
yorsunuz?

Edebiyat tarihimize şöyle bir 
baktığımızda edebi eserleri ile gü-
nümüze kadar ulaşmış birçok ismin 
yaşadıkları dönemde öğretmenlik 
yaptığını görüyoruz. Özellikle Cum-

huriyet Dönemi edebiyatına baktığı-
mızda bu çok daha belirgin oluyor. 
Çok daha geriye gidecek olursak da 
medrese hocaları, yazdığı veya an-
lattıkları derslerin yazıya geçirilmesi 
ile “yazar” sıfatına kavuşmuşlardır. Bu 
bakımdan yazarlık ile öğretmeliği 
birbirinden ayırmak mümkün değil-
dir. Bu iki farklı uğraş özünde ilmek 
ilmek birbirine işlemiştir

Öte yandan yazabilmek için vakit 
ayırmak gerekir. Peki size soruyorum 
geçim derdi olan birisi yazmak için 
mi vakit ayırır yoksa geçimini sağ-
layacak bir yol bulmaya mı vaktini 
ayırır? Elbette öncelik geçim derdini 
gidermektir. Bu nedenle sırça köşk-
lerde kitap yazmak kolaydır. Diğer 
bir deyişle ertesi gün evine yiyecek 
götürebilecek miyim endişesi yaz-
maya engeldir. 

Bu açıdan baktığımızda en başta 
belirttiğiniz gibi yazar-öğretmenlerin 
sayısı gün geçtikçe artıyor. Demek 
oluyor ki iyiye doğru gidiyoruz. 
İnsanlar hallerinden memnun ve 
üretebilecekleri, kendilerini göste-
rebilecekleri bir arayış içindeler. Tabi 
burada nicelik mi nitelik mi tartışma-
sı doğuyor. O zaman da diyorum ki 
nicelik ne kadar çok olursa o kadar 
iyi. Çünkü ne kadar çok eser ortaya 
çıkarsa aralarından o kadar çok nite-
likli eser çıkma şansı artar. Bu neden-
le yazabilen yazsın, çizebilen çizsin, 
okuyabilen okusun, yeter ki üretsin 
ülkemize ve insanlığa bir değer 
katsın. Kimin nitelikli olacağına karar 
verecek olan zamandır.

Kitabınızın tekrardan hayırlı 
olmasını temenni ediyor ve 
teşekkür ediyoruz.
Bu keyifli sohbet için size çok 

teşekkür ediyorum. Bir kez daha sizin 
şahsınızda Turuncu Dergisi ailesine 
şükranlarımı sunuyorum. Çok kıy-
metli okuyucularınıza sımsıcak se-
lamları gönderiyorum ve “At Şu Adı-
mı!” hakkındaki görüşlerinin benim 
için çok kıymetli olduğunu tekraren 
vurgulamak istiyorum. Selam ve dua 
ile  Allah’a emanet.

Çok daha geriye 
gidecek olursak da 
medrese hocaları, 
yazdığı veya anlattık-
ları derslerin yazıya 
geçirilmesi ile “yazar” 
sıfatına kavuşmuşlar-
dır. Bu bakımdan ya-
zarlıkla öğretmeliği 
birbirinden ayırmak 
mümkün değildir. Bu 
iki farklı uğraş özün-
de ilmek ilmek birbi-
rine işlemiştir.
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ESMA YUNUS 
ASLEN GAZZELİ…  

TÜRKİYE’NİN 
KABULÜ SONRASI EŞİ 

VE ÜÇ ÇOCUğUNU 
GAZZE’DE 

BIRAKARAK ATATÜRK 
ÜNİVERSİTESİ’NDE 

AYNI BRANŞTA DOKTORA 
YAPMAK ÜZERE 

2 BUÇUK YIL ÖNCE 
ERZURUM’A GELDİ

E
sma Yunus aslen Gazzeli…  Tür-
kiye’nin kabulü sonrası eşi ve üç 
çocuğunu Gazze’de bırakarak Ata-
türk Üniversitesi’nde aynı branşta 
doktora yapmak üzere 2 buçuk yıl 
önce Erzurum’a geldi.

Eğitimini sürdürürken İsrail asker-
lerinin bombardımanı ve açtıkları ateş 
sonucu biri kız iki kardeşi ile çok sayıda 
akrabasını şehit veren Yunus’un, annesi 
ve bazı akrabaları da aynı saldırılarda gazi 
oldu.

Yunus, bir yıl boyunca eşi Muhammet 
ile çocukları Farah, Zeyneddin ve Muhid-
din ile internet üzerinden sınırlı olarak 
görüşebildi. Gazzeli doktora öğrencisi, 
üniversitenin verdiği bin 400 liralık burs 
sayesinde daha sonra eşini ve çocuklarını 
yanına alarak Erzurum’da bir eve yerleşti.
Palandöken ilçesinde ailesiyle mutlu 
bir yaşam süren Yunus, doktora tezini 
hazırlarken annelik vazifesini de yerine 
getiriyor.

CUMHURBAşKAnI  
ERdOĞAn’A HAyRAn

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’a büyük sevgi besleyen Yunus ve 
ailesi, evlerini Filistin ve Türk bayraklarıyla 
donatıp duvarlarını da Erdoğan’ın fotoğ-
raflarıyla süsledi.

Atatürk Üniversitesi yönetimi de ba-
şarılı bir doktora süreci geçiren Yunus’un, 
“uluslararasılaşma” faaliyetleri kapsamında 
ilahiyat fakültesinde  açılan Arapça İlahi-
yat Bölümünde Dr. Öğretim Üyesi olarak 
sözleşmeli kadroya alınması için en büyük 
hayali olan Mescid-i Aksa’da namaz kılma 
düşüncesini yerine getirmek için Türki-
ye’ye geldiğini ve bu rüyasının Erzurum’da 
gerçekleşmeye başladığını belirtti.

Türkiye’ye geldikten sonra çocuklarını 
ve eşini Filistin’de bırakmak zorunda kaldı-
ğını anlatan Yunus, “Üniversitede kaydımı 
yaptırarak eğitime başladım. Çocuklarım 
ile yaptığım görüntülü konuşmalarda 
onları 70 yıllık İsrail zulmünden kurtarmak 
için gittiğimi söylüyordum. Hem okuyor-
dum hem de onları düşünüyordum. Allah 
büyük, inşallah kavuşacağız diyordum” 
dedi.

“AnnE göKyüzündE çOK 
UçAK vAR AMA BOMBA yOK”

Yunus, Erzurum’da ailesiyle rahat ve 
mutlu olduklarını dile getirerek, şöyle 
devam etti:

“Eşim Türkçeyi az bildiği için şu anda 
çalışmıyor. Doktora için verilen bin 400 
liralık destekle evimizi geçindiriyorum. 

Büyükşehir Belediyesi, Göç İdaresi Müdür-
lüğü ve Dar’ul Erkam Kur’an Okulu da bize 
destek veriyor. Çocuklarımın benim gibi 
azimli olmalarını, doktora eğitimine kadar 
eğitimlerini tamamlamalarını istiyorum. 
Burada Türkçe kursuna da gidiyorum. 
İkinci doktora için şimdi tez yazıyorum, 
profesör olacağım inşallah. Kur’an okuyup 
tefsirini bilmeyenlere öğretebilirsem 
mutlu olacağım. İnşallah herkes Arapça 
ve tefsir öğrenecek. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın söylediği gibi ahlaklı nesil 
yetişmesini istiyorum. Çocuklarım bana 
‘Anne gökyüzünde çok uçak var ama 
bomba yok’ diyorlar. Burada 24 saat, orada 
ise günde sadece 4 saat elektrik ve su 
vardı. Kıldığım her namaz ve vardığım her 
secdede Allah’a şükrediyorum.”

“MESCİd’İ AKSA’dA nAMAz 
KILMAK İStİyORUM”

Kudüs ve Mescid-i Aksa’yı görebilme-
nin hayalini kurduğunu aktaran Yunus, 
‘Başkentimiz Kudüs ve Mescid-i Aksa’ya 
çok yakın olmasına rağmen hiç göreme-
dim, sadece televizyondan izledim. İsrail 
askerleri sadece yaşlılara izin veriyor. Kız 
kardeşim Avrupa’da bir ülkenin vatandaş-
lığını alıp Mescid’i Aksa’da namaz kıldı. 
Eğer hayalimiz olan Türk vatandaşlığına 
geçebilirsek her şey bizim için kolaylaşa-
cak. Oraya gidip namaz kılmak istiyorum. 
Annem ve babam, eşimin anne ve babası 
gitti. Ayrıca anne, baba ve kardeşlerimle 3 
yıl sonra görüşme şansım olacak. Çocuk-
larım ‘Kudüs’ü neden göremiyoruz’ diye 
bana soruyor” diye ifade etti.

Yunus, “Üniversitede 
kaydımı yaptırarak 
eğitime başladım. 

Çocuklarım ile 
yaptığım görüntülü 

konuşmalarda 
onları 70 yıllık 

İsrail zulmünden 
kurtarmak 

için gittiğimi 
söylüyordum. Hem 
okuyordum hem de 

onları düşünüyordum. 
Allah büyük, inşallah 

kavuşacağız 
diyordum” dedi.

DÜNYADA KADIN

AKSA
HAYALİ

ESMA’NIN
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Dakikalardır bakışıp  
duruyoruz.
Dilimden dökülecek ilk 
kelimeyi bekliyor önüm-
deki bembeyaz sayfa

Ve bir tarlaya ilk tohum düşer gibi ilk 
söz de düşüveriyor:
“Bismillahirrahmanirrahîm.”  “Rahman 
ve Rahim Olan Allah’ın Adı ile…
“Her gün yeni bir yerden geçmek 
ne iyi,
Her gün yeni bir yere konmak ne 
güzel,
Bulanmadan, donmadan akmak ne 
ala!
Dün, dünle gitti cancağzım!
Neler söylemek gerekirse düne ait,
Bugün yeni şeyler söylemek lazım.”
Mevlana

   Aslında ne varsa aklımda şu altı 
mısrada özetlemiş Mevlana. Bu olsa 

gerek ulvi bir gönlün sırrı. Yine de o 
kelam ehlinin nasihatine uyarak, yani 
yeni ve  güzel bir şeyler söylemek 
arzusuyla,  besmeleyle başladım 
yazmaya…

      Her yeni eskir, her taze bayat-
lar, her başlangıç bir şekilde son bu-
lur. Sonsuzu bulanlar dışında elbette. 
Hayat önümüzde kalır, ölümse her 
daim peşimizdedir zaten. Zaman su 
gibi akıp gider, mevsimler kalır ardı-
nızda dökülen yapraklarını toplaya-
madığınız. Yıllar kalır bir gün yerine 
koyup anılarını sayamadığımız. 
Planlayıp yapamadıklarınız, belki 
yapıp belki de yapamayıp pişman 
olduklarınız kalır kim bilir? Hani diyor 
ya merhum Turgut uyar “Her şeyden 
biraz kalır, kavanozda biraz kahve, 
kutuda biraz ekmek insanda biraz 
acı…” Bazen çokça acı… Kalır işte 
serde fanilik var, mutlaka bir şeyler 
yarım kalır. Zira bu dünyada imkânı 
yoktur tamamlanmanın. Ve imkânı 
yoktur bu dünyayı tam anlamanın. 
O vakit çok yürümek lazım ardı-

na bakmadan, ağır aksak da olsa. 
Sönmeden gece lambaları bir bir, 
yani günün ışıkları doğana kadar 
hiç olmazsa… Takılmadan kaldırım 
taşlarına, aldırmadan yağmura… 
Geçmiş zamanların kederlerinden 
ziyade gelecek vakitlerin aydınlığı ve 
umuduyla… Dünün pişmanlıkları, 
yarının bilinmezlikleriyle uğraşmak 
yerine bugünün idrakıyla yürümek 
lazım.

   Velhasıl dedik ya geçti geçen 
ve adı geride kaldı. Anlasak da anla-
masak da güzellikleriyle, kederleriyle, 
bir yıla daha veda ettik. Artık adı 
mazi, geçen yıl kavramlarının arasına 
yerleşti bile. Ve yeni bir yıl araladı ka-
pımızı. umutlarımızla, hayallerimizle 
besleyip, geçen vakitlerden getirdik-
lerimizi ekleyerek büyüttüğümüz. 
Yeni bir yıl, yeni bir başlangıç, ya 
da yenilenerek devam etmek, yani 
yeniden başlamak için bir fırsat. 

Bu ayın zarif meselesi başlamak 
olsun o vakit diyelim, geride kalan 
her şeye derinden bir estağfirullah 

GÜLFİDAN ÇALIŞKAN

Eğitimci-Yazar
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diyerek ve gönülden bir besmele çeke-
rek, başlangıçların en güzeli ile başlamak. 
Ama besmele çekmenin ne anlama gel-
diğini hatırdan çıkarmadan. Yani Allah’ın 
rahmetinden uzak olan ve gazabına 
uğrayarak dünyada da ahrette de helak 
olan şeytandan Allah’a sığınarak, koru-
narak her ne varsa geçip giden ardına 
bakmadan onun varlığından cesaret alıp 
yola çıkarak. “Yanımda kimin olduğunun 
ve gücümü kimden aldığımın bilincin-
deyim, yalnız değilim” diyerek yani. Ve 
inanarak, besmeleyle ve hüsn-ü niyetle 
başlayan bir işin akıbetinin hayr olacağı-
na.

   İslam’ın her işe “Besmele” ile başlan-
masını emretmesinin büyük hikmetleri  
vardır elbette. “Besmele”deki nükte; tabi-
atta ne varsa bütün bunların Cenab–ı Al-
lahı hatırlatmasını ima ve işaret etmektir. 
Her varlık Allah’ın ayetidir”; “Her ayet de 
Besmele ile okunur”. “Besmele”yi ihlasla 
ve samimiyetle okuyan bir nefis; sonun-
da kâinatı, eşyayı, eşyadaki incelikleri ve 
onda tecelli eden Hakk’ı tanıyacaktır. Hz 
Adem’in ilk sırrıdır Besmele. Yani yaradı-
lışın özüdür. Mucizevi bir berekettir . Ay-
rıca zihinsel bir disiplindir. Öyle ki  bizim 
fark etmediğimiz pek çok hadisede zihin-
sel disiplin vardır. Mesela bir işi yapmaya 
kalkışmadan önce niyet edilmesi zihinsel 
disiplindir. Bunlar dalga harekatına, sürü 
psikolojisine yakalanma ihtimalini iyice 
azaltır. Allah bunları bizden boşuna 
istememiştir. Allah’ın bizim birtakım 
ritüellerle yatıp kalkmamıza da ihtiyacı 
yoktur zaten. Bütün bunları bir bütün ha-
linde görebilmektir evla olan. İnsanların 
yaradılış maddesinde nasıl korunmaya 
mahsus bir takım kurallar, disiplinler var-
sa zihinlerinde de vardır. Ve bu kuralların 
disiplini besmelenin azametinde saklıdır. 
Öyle kudretli bir azamettir ki bu: “Tek bir 
âyet olduğu halde, Kur’an’da yüz on dört 
defa nâzil olmuştur.” Kuran’da surelerin 
başında bulunan Besmele, aynı zaman-
da Neml suresinin 30’uncu ayetinde de 
geçmektedir. Bazı görüşlere göre Fatiha 
Suresi’nin ilk ayetidir. Besmele Tevbe Su-
resi hariç bütün surelerin başlangıcında 
yer almaktadır.

  İslâm’ın varlık, bilgi ve değere bakışı-
nı şekillendiren besmele, kulluk bilinciyle 
hayatı anlamlandırır. İster dünyevî, ister 
uhrevî olsun, bir insan her meşru ve an-
lamlı işinin öncesinde besmeleyi okuyup 



Allah’ı anmakla, Allah Teâlâ’nın ilâhlığını 
(ulûhiyetini), kendisinin de kulluğunu 
(ubûdiyetini) ifade etmiş olur.

    İşe besmele ile başlamak, “Kendi 
adıma veya başka bir varlık adına değil, 
yalnız ve yalnız Allah Teâlâ adına, O’nun 
rızasını kazanmak aşkı ve umuduyla 
sadece O’nun izni çerçevesinde bu işi 
yapmaya başlıyorum.” demektir. Diğer 
yandan besmele için  Yüce Allah’ın dok-
san dokuz isminden bilhassa “Rahmân” 
ve “Rahîm” isimlerinin seçilmiş olması 
son derece anlamlıdır. Besmele çeken 
bir mümin, Allah Teâlâ’nın engin rahmet 
ve merhametini ifade eden bu isimleri 
söylemekle, bütün söz ve davranışla-
rında rahmet ve merhameti prensip edi-
neceğini ve bu hal ile hemhâl olacağını 
ilân etmiş olur aynı zamanda.           

    Bir çok Hadisi Şerifte de buna 
işaret edilmektedir:  

   Ebû Hüreyre’nin naklettiğine göre, 
Allah Resûlü (sav) şöyle buyurmuştur: 
“Yüce Allah’ı anarak başlanmayan her 
anlamlı söz veya iş, bereketsizdir/sonuç-
suzdur.” (HM8697 İbn Hanbel, II, 360)

     Câbir b.Abdullah’ın rivayet 
ettiğine göre, Hz. Peygamber(sav)şöyle 
buyurur: “(Evine girdiğin zaman) bes-
mele çekerek kapını kapa. Çünkü şeytan 
(besmeleyle) kapanan bir kapıyı aça-
maz. Besmele çekerek lambanı söndür. 
Besmele çekerek, (enine koyacağın) bir 
tahta parçası ile de olsa kabını(n ağzını) 
ört. Yine besmele çekerek su kabını da 
ört.”

(D3731 Ebû Dâvûd, Eşribe, 22)
    Rasûl-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve 

sellem- Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:
“Bilcümle semavi kitâbların anahtarı 

«Rahman, Rahîm Allah adı ile» dir; yani 
besmeledir.”(Râmûzû’l-ehâdîs)

   “Bir vartaya düştüğün vakit:
«Rahman, Rahîm Allah adıyla. 

Günahlardan korunmaya güç yetirmek 
ve taate kuvvet bulmak, ancak yüce ve 
Azîm olan Allah’ın tevfik ve yardımıy-
ladır.» demeye devam et. Zira Cenâb 
-ı Allah bunların hürmetine belâ ve 
musibetlerin nicelerini def eder.” (Suyûtî, 
el-Camius-Sağir, no: 896; Râmûzü’l-ehâ-
dis, 66)

   Bunlar gibi daha bir çok sahih 
Hadiste besmelenin hikmeti nakledil-
mektedir. Ancak yine bizatihi Kurandan 
edindiğimiz bilgiler ışığında Besmelenin 
tarihi geçmişi çok daha evvele dayan-
maktadır.

   Kur’ân-ı Kerîm’de bir peygamberin 
bir kraliçeye yazdığı mektubu anlatan 
benim de bir edebiyatçı olarak okuma-
ya doyamadığım muhteşem bir kıssa 
vardır ve bu kıssada besmelenin kadim 
tarihine dair önemli bilgiler yer alır. Kıssa 
özetle şöyledir:

    “Cinlerden, insanlardan ve kuşlar-
dan oluşan muazzam bir ordu, büyük 
bir düzen ve disiplin içinde yola koyul-
muşlardı. Karınca vadisini henüz geç-
mişlerdi ki, ordunun kudretli komutanı 
Hz. Süleyman, Hüdhüd isimli kuşun ora-
da bulunmadığını fark etti.“Hüdhüd’ü 
niçin göremiyorum? Yoksa kayıplara 
mı karıştı? ” diye sordu etrafındakilere. 
Ancak kimse onun nerede olduğunu 
bilmiyordu. Kendisine haber vermeden 
uzaklaşan bu kuş, Hz. Süleyman’ı çok 
öfkelendirmişti. “Eğer bana (mazeretini 
gösteren) apaçık bir delil getirmezse, ya 
onu ağır bir şekilde cezalandıracağım ya 
da kafasını keseceğim.” dedi oradakilere.

Neyse ki, çok geçmeden Hüdhüd 
Hz. Süleyman’ın yanına çıkageldi. Üstelik 
kendisini affettirecek önemli bir haber 
getirmişti ona. “Senin bilmediğin bir şey 
öğrendim. (Yemen taraflarındaki) Se-
be’den sana sağlam bir haber getirdim.” 
dedi ve şunları anlattı, Hz. Süleyman’a: 
“Ben, Sebe’ halkına hükümdarlık eden, 
kendisine her şeyden bolca verilmiş ve 
büyük bir tahtı olan bir kadın gördüm. 
Onun ve halkının, Allah’ı bırakıp güneşe 
taptıklarını gördüm. 

Şeytan, onlara yaptıklarını süslü 
göstermiş ve böylece onları yoldan 
çıkarmış. Bu yüzden de onlar doğru 
yolu bulamıyorlar.” Bunun üzerine 
Hz. Süleyman, Hüdhüd’e, “Doğru mu 
söylüyorsun, yoksa yalancılardan mısın, 
bakacağız.” dedi ve ona bir mektup 
vererek, “Benim şu mektubumu götür 
ve onlara ver, sonra da yanlarından ayrıl 
ve ne sonuca varacaklarına bak.” diye 
emretti.

Hüdhüd mektubu alıp vakit geçir-
meden Sebe’ kraliçesi Belkıs’a ulaştırdı. 
Mektubu alan Belkıs, halkının ileri 
gelenlerini toplayarak onu okumaya 
başladı. Mektubun ilk cümlesi şöyleydi: 
“İnnehû min Süleymâne ve innehû 
bismillâhirrahmânirrahîm”(Mektup 
Süleyman’dandır ve Rahmân ve Rahîm 
olan Allah’ın adıyla (başlamakta)dır.) ”(  
Neml, 27/17-30.)

    Bu çarpıcı hikâye, İslâm’ın en 
önemli sembollerinden olan besmele-

nin ne kadar uzun ve köklü bir tarihe 
sahip olduğunu gösterir bizlere.

   Bu kutlu lafız, Hz. Süleyman’ın 
mektubundan önce, Hz. Nuh’un dilin-
de de görülür. Kendisine iman eden-
leri tufandan kurtarmak için onlara 
gemiye binmelerini söylediğinde, Hz. 
Nuh’un dudaklarından besmele dö-
külür:“Bismillâhi mecrâhâ ve mürsâhâ” 
(Geminin yüzüp gitmesi de, durması 
da Allah’ın adıyladır.) (Hûd, 11/41)

   Ne kadar manidardır ki, Kur’an’da 
ilk nâzil olan ve İslâm vahyinin 
başlangıcını teşkil eden “İkra’ bismi 
rabbike’llezî halak” (Yaratan Rabbinin 
adıyla oku!)  (Alak) âyeti de besmele 
yi ihtiva eder. Ancak Müslümanların 
“Bismillâhirrahmânirrahîm” cümlesi ile 
ilk tanışmaları, Mekke’de nâzil olan ve 
başlangıçta hikâyesi anlatılan Neml 
sûresindeki söz konusu âyet ile olur. 
Böylece Resûl-i Ekrem de ilk defa mek-
tuplarında “Bismillâhirrahmânirrahîm” 
metnini kullanmaya başlar. Hatta Hz. 
Peygamber’in (sav), sûreler arasında 
besmele bulunmadığı için, okudu-
ğu bir sûrenin sona erdiğini ancak 
besmele cümlesi nâzil olduktan sonra 
kolayca fark edebildiği rivayet edilir.

Görülüyor ki dünya yaratılalı beri 
yaratıcının zikri dillerden dillere dolan-
maktadır. Ve yine biliyoruz ki helâl ve 
hayırlı bir işe başlarken, Allah’ın adını 
anmak, her müslümanın üzerinde 
titizlikle durması gereken görevlerin-
dendir. Kur’an-ı Kerîm’de buna işaret 
eden pek çok emirler, vardır.

“Atalarınızı andığınız gibi, hatta 
daha çok Allah’ı anın. ” (el-Bakara, 
2/200).

“Namazlarınızı kıldıktan sonra, 
ayakta otururken ve yanlarınızın 
üzerinde iken Allah’ı anın. ” (en-Nisa, 
4/103).

“Rabbı’nın adını an. İhlâs ile O’na 
yönel. ” (el-Müzzemmil, 73/8)

“Rabbı’nın adını sabah akşam an” 
(İnsan, 76/25).

Elbette en güzel söz Hakkın kela-
mıdır. O kelamın ilham ışığıyla doğar 
bütün güzel sözler ve gerçek sanatlar. 
En hisli kaynağıdır yüce kelam bela-
gatın. O ustalardan biriyle ve hamd ile 
tamamlayalım fermanımızı.

Mevlana der ki: Madem Bismillah 
her hayrın başıdır. Biz de bundan gayrı 
Bismillah ile başlayalım. Hem zaten 

başlamalarımın hepsi senin isminle Ey 
Allahım! Senin adına buyur edildim 
varlık evine…Adını anışım bile senin 
izninle…Kimseler adımı anmazken, 
adımı Sen andığın için, dudağım 
şimdi seni anmanın eşiğinde… Hatı-
rım sorulmazken, hatırımı bilip kendi 
şerefli muhatabın olarak seçtiğin için 
beni, Seni anabiliyorum şimdi… İşte 
şimdi, burada bana verdiğin hayatla, 
bana lutfettiğin nefesle, bana bahşet-
tiğin dil, damak, dudakla, bana ihsan 
ettiğin hidayetle Sana sesleniyorum: 
Bismillahirrahmanirrahim 

Hani Habibi Kibriya Efendimiz’in 
besmele ile ilgili “Kâinatın bir dili varsa 
o da besmeledir” hadis-i şerifinin 
hattatları aynen çok kuvvetli bir ışığın 
kelebekleri kendisine çekmesi gibi 
besmeleye çekmiştir ya işte öylece 
adınla başladığımız satırları Sana doğ-
ru çeksin diye çektik can özümüzden 
besmeleyi: Bismillahirrahmanirrahim

Mecbur değildin ama bana, hayat 
verdin. Bensiz de edebilirdin ama beni 
yanında tutmayı diledin, insan olmamı 
dilemiş olmasaydın kimse hesap 
sormazdı Sana ama Sen, bir tek Sen 
vazgeçmedin benden ey Rahman! 
Hak etmediğim bu varlığıma, bir de 
sonsuzluk vaad ettin Ey Rahim! Hiç 
ummadığım bu insanlığımı, bir de 
cennet ümidiyle sevindirdin, sonsuz 
yakınlığınla onurlandırdın: Ey Allah, 
Ey Rahman, Ey Rahim…İyiliğine nasıl 
karşılık veririm:

Bismillahirramanirrahim
   Arzumuz, Mevlana’nın ruhuyla 

dokunabilmektir gönüllere. Ve yine 
zarif şairin diliyledir vedamız.

Allahım 
Yol boyunca 
Bırakma elimi 
Düşerim sonra
Allahım 
Niçin halk ettinse beni 
Kalbime söyle iyice 
Engellerden arınsın yolum
Allahım 
O güzeller güzeli 
Hangi iyilik diledi senden 
Dilerim ben de öylelerini 
Allahım 
Yol boyunca 
Tarih boyunca 
Başıboş bırakma bizi…
   Hamd ile…

İşe besmele ile 
başlamak, “Kendi 
adıma veya başka 
bir varlık adına 
değil, yalnız ve 
yalnız Allah Teâlâ 
adına, O’nun 
rızasını kazanmak 
aşkı ve umuduyla 
sadece O’nun 
izni çerçevesinde 
bu işi yapmaya 
başlıyorum.” 
demektir. 

Görülüyor ki dünya 
yaratılalı beri yaratı-
cının zikri dillerden 

dillere dolanmakta-
dır. Ve yine biliyoruz 
ki helâl ve hayırlı bir 
işe başlarken, Al-

lah’ın adını anmak, 
her Müslümanın 
üzerinde titizlikle 

durması gereken 
görevlerindendir. 

Kur’an-ı Kerîm’de 
buna işaret eden 
pek çok emirler, 

vardır.
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Asya ile Avrupa arasında 
birçok bakımdan 
‘köprü’ niteliğinde olan, 
aynı zamanda birçok 
uygarlığın kesişme 

noktasında bulunan Anadolu’da, Roma 
ve Bizans (1. binyıl), Selçuklu (11-14. 
yüzyıllar) ve Osmanlı (14-19’uncu 
yüzyıllar) dönemlerinden olmak 
üzere çok sayıda taş köprü inşa edildi. 
Akarsuları geçişte, öncelikle askeri 
ulaşım ve ticaretin geliştirilmesine 
hizmet eden bu köprüler gerek taşkın 
akışlarıyla ilişkileri gerekse akarsu 
yatağındaki ayakları açısından, birer su 
yapısı niteliğini de taşır. 

Kimileri yüzlerce, kimileri ise 
binlerce yıldır insanlığa hizmetlerini 
sürdürmektedir. Zamanlarının bilim, 
sanat ve deneyiminin sessiz tanıkları 
olan bu taş köprüler, su mühendisliği, 
malzeme, yapı teknik ve teknolojileri 
ile mimari estetik özellikleri bir arada 
bulunduran eşsiz yapılardır. Bu 
köprülerin büyük bir kısmı ayakta olup, 
küçümsenmeyecek bir bölümü az veya 
çok onarım görerek günümüzde de 
belli ölçüde kullanılabilir durumdadır.

Taş köprülerin tarihsel sürecini şöyle 
inceleyebiliriz;

-Roma imparatorluğunun Anadolu 
üzerinden doğu yönünde genişlemesi, 
güçlü bir yol ağının gelişmesine ve 
dolayısıyla başlıca akarsular üzerinde 
köprülerin inşasına yol açmıştır

-Selçukluların Anadolu’ya 
yerleşmesiyle; özellikle 12.yüzyılda 
Doğu Anadolu’da, 13’ncü yüzyılda 
Orta Anadolu’da eşsiz bir köprü inşaat 
etkinliği gerçekleştirilmiştir. 

-Osmanlılarda köprü inşaatı özellikle 
14.-15’inci yüzyılarda ilginç örnekler 
vermiş, 16’ıncı yüzyılda doruğa ulaşmış, 
17’inci yüzyıldan sonra yavaşlamıştır. 

YÜKSEK MİMAR - ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

gulaykurt@turuncudergi.com
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Osmanlı imparatorluğunun en 
güçlü dönemini oluşturan 16’ıncı 
yüzyılda köprü inşaatı, büyük mü-
hendis Mimar Sinan’ın damgasını 
taşımaktadır. 

-Başkent İstanbul’dan batıya ve 
doğuya, ordunun ve sivil taşımacılı-
ğın hareketini kolaylaştırmak, güven 
altına almak amacıyla yapılan bu 
dönem köprüleri Trakya’da yoğun-
laşmıştır. Sinan’ın köprüleri arasında, 
Ergene üzerinde Alpullu köprüsün-
de ana kemer açıklığı 20 metre olup, 
Büyükçekmece göl ayağı üzerindeki 
dört parçalı Sultan Süleyman köprü-
sünün toplam uzunluğu 635 m’dir. 
Beş yüze yakın eser inşa etmiş olan 
Sinan, Büyük Çekmece köprüsünü 
en önem verdiği altı eseri arasında 
saymaktadır.

-17’inci yüzyıldan 20’inci yüzyılın 
başına kadar, geç Osmanlı döne-
minde, gerek önemli köprülerin 
yapımını gerektiren yerlerin azal-
ması, gerekse imparatorluğun mali 
gücünün zayıflaması, bu dönemde 
inşa edilen köprülerin hem sayıca 
az, hem de boyutları açısından daha 
mütevazı olmasına yol açmıştır. 

Yukarıda belirtilenlerin ötesinde, 
Türkiye’de birçoğu günümüzde 
de kullanılmakta olan pek çok taş 

köprünün varlığı göz önünde tu-
tulduğunda, bu köprülerin korun-
ması, gerekiyorsa güçlendirilmesi 
ve geleceğe güvenle devredilmesi 
konusunda kapsamlı çalışmaların 
yapılması gerekir.

Türkiye aynı zamanda dünyada 
yaşayana en uzun taş köprü olan 
“uzunköprü”, en uzun kemerli olan 
“Malabadi Köprüsü”, en eski taş köp-
rü olan “Adana Taş Köprü” ile büyük 
bir mimari kültüre de ev sahipliği 
yapmaktadır. 

BAŞlICA TARİHİ TAŞ
KÖPRÜlERİMİZİ TANIYAlIM:

Malabadi Köprüsü
diyarbaKır

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde 
yaklaşık dokuz asırdır ayakta duran 
ve 40,86 metrelik sivri kemeri ile 
dünyanın en uzun taş kemer sahibi 
Malabadi Köprüsü, mühendislik ve 
mimari birikimin somutlaştığı en 
mükemmel örneklerden biri olarak 
görenleri cezbediyor.

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde yer 
alan ve uNESCO’nun Dünya Kültür 
Mirası Geçici listesi’nde bulunan 
Malabadi Köprüsü, insanlığın engel-
leri aşma çabalarının, mühendislik 

ve mimari birikimin somutlaştığı en 
mükemmel örneklerden biri ola-
rak adeta zamana meydan okuyor. 
Kullanılan malzemelerin mühendislik 
bilgisi, taban yerleştirilmesi ve kemer 
genişliği hesaplanarak inşa edilen 
köprü, yaklaşık dokuz asırdır kulla-
nılmakta olan odaları ve üzerindeki 
figürleriyle ayakta duruyor. Bosna’da 
bulunan Tarihi Mostar Köprüsü’nün 
bu köprüden ilham alınarak inşa 
edildiği iddialar arasında. Hakikaten iki 
köprünün benzerliği dikkat çekiyor.

UzUn Köprü / 
UzUnKöprü-EdirnE
Yunanistan sınırına altı kilometre 
uzaklıkta yer alan Edirne’nin uzunköp-
rü ilçesi, Osmanlı İmparatorluğu’nun 
Trakya’daki ilk yerleşimlerinden biri. 
Ergene Ovası’na yayılan bereketli 
topraklarıyla ünlü ilçe dünyanın en 
uzun taş köprüsü olarak nitelendi-
rilen uzun Köprü ’ye de ev sahipliği 
yapıyor. Geniş yatağıyla bataklıklar 
oluşturan Ergene Nehri üzerine ku-
rulan 174 kemerli köprü, zamanında 
Osmanlı ordusunun Avrupa’ya geçiş 
güzergâhındaki önemli noktalardan 
biriydi. Sultan II. Murat döneminde 
Mimar Muslihiddin’e yaptırılan ve 
1443 yılında tamamlanan bu tarihi 
eserin inşası kayıtlara göre tam 18 yıl 
sürdü. uNESCO Dünya Geçici Kültür 
Mirası listesinde bulunan tarihi köprü 
için “Dünyanın En uzun Taş Köprüsü” 
olarak rekor tescili için başvuruda 
bulundu. Guinness Dünya Rekorları 
Türkiye Temsilciliği’ne yapılan başvuru 
kabul edildi. 

büyüKçEKMEcE Köprüsü 
istanbUl
Büyükçekmece Gölü’nün daralarak 
Marmara Denizi’ne kavuştuğu nokta-
ya konumlanan bu köprü, Büyükçek-
mece semti ile Mimarsinan beldesi 
arasındaki karayolu bağlantısını 
sağlıyordu bir zamanlar. Anadolu’nun 
çeşitli bölgelerini görkemli eserleriyle 
süsleyen büyük usta Mimar Sinan’ın 
yapıtlarından biri olan köprü, günü-
müzde sadece yayaların kullanımına 
açık.

ırgandi Köprüsü
bUrsa
Türkiye’nin en güzel köprülerinden biri 
olma sıfatını fazlasıyla hak eden Irgandi, 
kemerli bir yapının üzerinde yükselen 
sıra sıra dükkânlarıyla benzerlerinden 
ayrılıyor. Otuza yakın dükkân, bir mescit 
ve iki ahırıyla zamanının el sanatları 
merkezi olan köprü, aynı zamanda bir 
çarşı niteliği taşıyordu. lonca sistemine 
uygun yapıdaki bu çarşı, yıllar önce-
sinde seyyahların ve tüccarların sık sık 
uğradığı önemli bir ticaret alanıydı. 
1442 yılında inşa edilen Irgandi Köp-
rüsü, özgün mimari stiliyle dünyanın 
dört çarşılı köprüsünden biri sayılıyor. 
Bulgaristan’ın lofça kentindeki Osma 
Köprüsü, İtalya’nın Venedik kentindeki 
Ponte di Rialto ve yine İtalya’nın Flo-
ransa şehrinde bulunan Ponte Vecchio, 
üzerlerinde yer alan küçük dükkânlarıy-
la Irgandi Köprüsü’yle aynı kategoride 
değerlendiriliyor.

taşKöprü adana
Adana’da Seyhan Nehri’nde Seyhan ve 
Yüreğir yakalarını birleştiren Taşköprü, 
dünyanın hâlâ kullanılan en eski köprü-
sü olup bir Roma dönemi eseridir.
3500 veya 2000 yıl önceye tarihlendi-
rilen köprü hakkında elbette pek çok 
rivayetler var. Halk arasında üzerinden 
geçtiği nehrin adıyla, Seyhan Köprüsü 
olarak da anılıyor Taşköprü. Seyhan ile 
Yüreğir ilçelerini birbirine bağlayan 
Taşköprü, tarihi Saat Kulesi ile modern 
binalar arasında kalan Adana’nın simge-
si şimdi. Şehir logosunu süsleyen dev 
taş gövdesiyle Taşköprü, taşıt trafiğine 
kapatılarak sadece yayalara hizmet 
veriyor günümüzde.
Kaynak: https://www.atlasdergisi.com/
kesfet/gezi/turkiyenin-10-tarihi-kopru-
su.html
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Yunanistan sınırına altı 
kilometre uzaklıkta yer 
alan Edirne’nin 
Uzunköprü ilçesi, Os-
manlı İmparatorluğu’nun 
Trakya’daki ilk 
yerleşimlerinden biri. 
Ergene Ovası’na yayılan 
bereketli topraklarıyla 
ünlü ilçe dünyanın en 
uzun taş köprüsü 
olarak nitelendirilen 
Uzun Köprü ’ye de 
ev sahipliği yapıyor. 

YAZAR YAZAR
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E
rzurumlu Şair Hakan Bural… 
İbrahim Erkal’ı kardeşi. Kendisi 
ile hikayesini, şiirlerini, son ya-
yınlanan kitabını, çalışmalarını 
ve yeni yıldan beklentilerini 
konuştuk. 

Şiir yazmaya nasıl başladınız?
lise döneminde, kendi çapımda şiirler 
yazmaya başladım. İçimde yazma hissi 
oluşuyordu ve o an kâğıda dökmem 
gerekiyordu. Tabii ki o dönemde şiir-
lerimi kitaplaştırma gibi bir düşüncem 
olmadığı için, o yıllara ait şiirlerim kay-
bolmuş durumda. Hatta hiç unutmam, 
Huzurundayım isimli bir de şiirim vardı. 
Ben şiirlerimi kimseyle paylaşmazdım. 
O his geldiğinde defterime hemen 
yazardım. Bir dönem yazmayı bıraktım, 
2008 yılında tekrar yazmaya başladım. 
Ama yazdıklarımı hep gizli tuttum. O 
zamandan bu yana hep yazıyorum.

Şiirleri kitaplaştırma fikri nasıl 
ortaya çıktı? 

2014 yılında teyzemin oğlu, sevgili 
abim İbrahim Erkal ile bir sohbetimiz 
gerçekleşti. Bir gün sohbet sırasında 
şiir yazdığımı söyledim. O da görmek 
istedi ve defterimi alıp okumaya baş-
ladı. uzun zamandır yazdığımı söy-
leyince şaşırdı çünkü yazdığımı o da 
bilmiyordu. Şiirlerimi okuduktan sonra, 
“Bu şiirler gün yüzüne çıkmalı, kitap-
laştırmalısın” dedi. Hatta şöyle de bir 
önerisi oldu. Türkiye’yi sürekli gezdiğim 
için, her şehrin fotoğrafını çekmemi 
istedi. İleride Türkiye’yi anlatan bir kitap 
çıkarma düşüncesini ortaya attı. Şiir-
lerden altı tanesini de albüm yapmak 
istedi. Böylelikle İbrahim abimin fikri ile 
hem kitabın hem de albümün temeli 
atılmış oldu.

Muhammed İkbal’in bir sözü 
var, “Dünyada bir acı olsa, şair 
ayak parmaklarında hisseder 
acıyı” diyor. Şairler bunca acının 
olduğu bir dünyada nasıl nefes 
alıyor?

Bu soruyu bir sonraki kitabımda yer 
alacak bir şiirimle cevaplamak istiyo-
rum. “Yaşamak nefes almak mı can/ 
Yoksa aldığın nefesin verdiği azap 
mı/ Nefes alıyorum, aldığım nefes 
ciğerlerimi dağlıyor/ Almaya korkuyo-

rum, alsam yanıyorum almasam yine 
yanıyorum…” 
Ayaklarınızın üzerinde durmakta zorla-
nırsınız acınız varsa, ama bir şairseniz o 
acıyla bütünleşir, bir olursunuz, acı siz 
olursunuz. Ondan beslenir, başka acılar 
doğurursunuz. 
Şairi, kelimeler ayakta tutar. Elbette 
biz de her insan gibi nefes alıyor, 
acı-tatlı bu bedeni taşıyor, bu dünyada 
yaşıyoruz. Şiirlerimiz bize nefes oluyor, 
can veriyor. Ben şiirlerimle yaşıyorum, 
o acıyı hissede hissede yazıyorum. Bir 
bakmışım ki acı ben oluyorum ama 
yine de yaşıyorum. 

Ufukta yeni projeler var mı?
Vurgun isimli şiir kitabımdan sonra 
yine aynı isimle bir albüm çıkaracağız. 
Albüme 2014 yılında başlamıştık fakat 
abimin vefatından dolayı tamamla-
yamadık. Şu an çalışmalarını yürüttü-
ğümüz Vurgun albümünde altı şiirim 
yer alacak. Albümü 5-6 ay içerisinde 
tamamlayacağız. Başarının başarıyı ge-
tirdiğine inanıyorum ve çalışmalarımı 
bununla sınırlandırmayacağım. 

2019 yılından neler   
bekliyorsunuz?

Her yeni yıl yeni bir umut ve başlangıç 
demektir. Bu duygularla 2019 yılında 
başta Türkiye’nin yakın coğrafyası ol-
mak üzere yaşanan acıların sona erme-
sini, insanlığın sorunlarının ivedilikle 
çözüme kavuşturulmasını diliyorum. 
2019 yılında gerçekleştirilecek olan 
yerel seçimler ülkemiz adına önemli 
dönüm noktalarından biri olacak.  Ül-
kemizin içinden ve dışından gelen teh-
ditler belki de bir kırılma noktası olacak 
diyebiliriz. Gezi süreci ile başlayan ar-
dından 17-25 Aralık süreçleri ile devam 
eden ve sonrasında 15 Temmuz hain 
darbe girişimi ile zirveye çıkan ülke-
mizin birliğini ve dirliğini tehdit eden 
saldırılar gerçekleştirildi. Son olarak 
ekonomik istikrarı bozmaya yönelik 
çeşitli saldırılar milletçe bertaraf edildi. 
İşte bu süreçlerin ardından 2019 yerel 
seçimlerine doğru gidiyoruz. Her şey-
den önemlisi birbirimizi incitmeden 
kimsenin gönlünü kırmadan bir seçim 
süreci gerçekleşmesini ve bu seçimle-
rin hayırlara vesile olmasını diliyorum.
Ülke olarak zor bir dönemden geçtik ve 

Şairi, kelimeler 
ayakta tutar. 

Elbette biz de her 
insan gibi nefes 

alıyor, acı-tatlı bu 
bedeni taşıyor, 

bu dünyada 
yaşıyoruz. Şiirlerimiz 

bize nefes oluyor, 
can veriyor. 

Ben şiirlerimle 
yaşıyorum, o acıyı 

hissede hissede 
yazıyorum. Bir 

bakmışım ki acı 
ben oluyorum ama 
yine de yaşıyorum. 
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bu zorlukların bizi daha da güçlendir-
diğine inanıyorum. 2019 yılında her 
anlamda daha iyiye giden bir Türkiye 
olacağını düşünüyorum. Bu temen-
nilerle birlikte kişisel gelişimime katkı 
sağlayacak yeni fırsatlar yakalayarak 
2019 yılında koyduğum hedeflere 
ulaşabilmeyi umut ediyorum.

Şair olmak, kelimelerin  
ruhunu aramak hayatınızda 
neleri değiştirdi?

Kelimelerin ruhunu aramak, benim 
hayata bakış açımı değiştirdi. O yazma 
hissi geldiğinde adeta şiirler içimden 
istemsizce çıkıyordu. Ardı ardına sırala-
nan şiirlerim, kendinden sonraki şiirleri 
meydana getirdi. Ben bu duruma tabi-
ri caizse “Şiir şiiri doğuruyor” diyorum. 
Yazdıkça ferahlıyorum, kendimi daha 
rahat hissediyorum, haliyle duygu 
durumumda bir değişiklik oldu. Tabi 
ki her insan gibi beğenilmek beni de 
mutlu etti. Şiirlerim hakkında aldığım 
güzel yorumlarla, eleştirilerle daha 
mesut oluyorum.  İnsanın kendine 
güvenmesi için bir hareket ettirici ge-
rekiyormuş meğer. Güvenimi hareket 
ettiren İbrahim abimin teşviki oldu. 
Kendime ve şiirlerime daha fazla za-
man ayırmaya başladım. Böylelikle bu 
zamana kadar şiirlerime tutundum ve 
onları koruyup, kitaplaştırmak istedim. 
Şair olmanın, insanı toplumdan soyut-
ladığını düşünüyorum. An geliyor her-
kes gidiyor, yanımda sadece kağıdım 

ve kalemim kalıyor. Ben yalnızlığımdan 
besleniyorum. Kalabalık ortamlarda 
da yazma hissi geliyor fakat, o şiirle-
rim yarım kalıyor. Kelimelerin ruhunu 
aramaya devam edeceğim.

Sizi en çok etkileyen   
mısra nedir?

 Babam için yazdığım şiirim beni her 
zaman etkiler. “Hani düşlerimiz vardı/ 
Masallarımın kahramanı/ Hani sıra 
bendeydi/ Hani ilk maaşımla, elbise 
alacaktım sana/ Bir de Marlbora siga-
rası/ Tüttürecektin sahil kenarında/ 
Aslan parçam aldı dercesine” Babam 
şiirimin özellikle “Hani ilk maaşım-
la, elbise alacaktım sana” mısrasını 
örnek verebilirim. Her evlat annesini, 
babasını mutlu etmek ister. Ben de 
öyle düşünen bir evlattım. Annem ve 
babam küçük şeylerden mutlu olabi-
len insanlardı. Hayattan öyle büyük 
beklentileri yoktu.   
Onların bugüne kadar verdikleri 
emeklerin karşılığı tabii ki ödenmez 
fakat gücüm yettiğince bir şey-
ler yapmak, onları mutlu görmek 
isterdim. Büyüyüp, meslek sahibi 
olduktan sonra babam için yapmak 
istediklerim vardı. Ona ilk maaşımla 
bir elbise almak istiyordum mesela. 
Ne yazık ki ömrü yetmedi, ona istedi-
ğim elbiseyi alamadım. Bu da tabii ki 
içimde bir ukde olarak kaldı. Sanırım 
ömrümün sonuna kadar bu duygu 
ile yaşayacağım.

Şair olmanın, insanı 
toplumdan soyutladığını 
düşünüyorum. 
An geliyor herkes 
gidiyor, yanımda 
sadece kağıdım 
ve kalemim kalıyor. 
Ben yalnızlığımdan 
besleniyorum. 
Kalabalık ortamlarda 
da yazma hissi geliyor 
fakat, o şiirlerim yarım 
kalıyor. Kelimelerin 
ruhunu aramaya 
devam edeceğim.
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Aylık Kadın ve Yaşam Dergisi

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

film, mutfak kültürü sayfalarımızla evlerinize konuk oluyoruz.

e-mail: info@turuncudergi.com

www.turuncudergi.com

facebook.com/turuncukadindergisi

twitter.com/turuncudergisi

instagram.com/turuncudergisi

Bizi Sosyal Medyada 
Takip Etmeyi Unutmayın!



72 73TuRuncu DERGİ / Ocak 2019 Ocak 2019 / TuRuncu DERGİ 

YAZAR YAZAR

5 
Ekim 1966 vefatından 
altı ay önce Demokrasi 
Yolunda, Din ve laiklik ve 
bizim kuşak için en önem-
lisi Gençlerle Baş başa adlı 
eserleri ve Başbakan ve 

Bakanları siyasallaşan yargı aracılığıyla 
infaz edip-İmralı’da asan ihtilalcilere 
karşı verdiği demokratik direnişiyle 
kendisine büyük saygı duyduğumuz 
Ali Fuad Başgil hocayı yakından tanıma 
imkanını Allah bize lütfetti.  Bu yıl 
yüzeli kişilik kontenjanı içinde İstanbul 
Tıp Fakültesine yirminci sırada kaydol-
muş ve kitaplarımı da almıştım. Ancak 
hala  İsmail Dayı Bey’in sahibi olduğu 
ve yönettiği Yağmur Yayınevi’nde işçi 

olarak çalışmayı sürdürüyordum. 
Ali Fuad Başgil hoca eşi Nüvide hanım-
la birlikte Anadolu yakasındaki güzide 
semtlerden biri olan Feneryolu’ndan 
kalkıp Sirkeci’deki kalabalığı da aşarak 
Cağaloğlu’nda bulunan idarehanemize 
gelmişti.

Ali Fuad Hoca’nın ebadı-hacmi kü-
çük ama muhtevası büyük olan altmış 
altı sayfalık Gençlerle Başbaşa kitabı 
on bin basmış ve dokuzuncu baskısı 
üç ayda tükenmiş. Çok rağbet gören 
ve kapışılan bir eğitim kitabı hakkında 
yazarı ile yayıncı arasında teknik bir 
görüşme yapılacaktı.

Ali Fuad Başgil’in Anadolu’nun 
küçük bir ilçesinde başlayan eğitim 

hayatı İstanbul’da devam etmiş, Paris’te 
sona ermişti. Evrensel hukuk norm-
larını savunan, yurtsever bir düşünce 
adamı aynı zamanda Batı kültürünün 
içinden geliyordu. 

Kanlı ihtilali takip eden yıllar içinde, 
ülkemizde yaşanan 1960 askeri darbe-
yi sebep-sonuç ilişkisi içinde irdeleyen 
ve sorgulayan eseri “ Revolution 
Militer de Türk”, Fransa’da ve İsviçre’de 
en çok satılan ve okunan kitaplar 
arasındadır.

Ali Fuat Başgil hoca, ihtilalden 
sonra orgeneral Cemal Gürsel karşı-
sında halkımızın büyük desteğini alan 
Reisicumhur adayı olarak en güçlü 
sivil alternatifti. 

Alİ FuAt BAşgİl
GÜNLÜĞÜ

Ali FuAd BAşgil’in AnAdolu’nun küçük Bir ilçesinde
BAşlAyAn eğitim hAyAtı istAnBul’dA devAm etmiş, PAris’te sonA ermişti. 

dAhA hAyAttAyken onun hAkkındA mAkAle yAzAnlAr; onun için 
BAtı kültürünün içinden gelen muhAFAzAkâr düşünce AdAmı dediler.
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Bir hukuk adamı olarak Başgil, 
Başbakan Adnan Menderes ile, Zorlu 
ve Polatkan’ı asan, İçişleri Bakanı 
Namık Gediği de makamında öldü-
rüp bakanlık penceresinden sokağa 
atanlara ve cinayetlerini “intihar etti!” 
diyerek örtmeye çalışanlara, dünya-
nın gözü önünde hürriyet, demokrasi 
ve insan hakları dersi veren onurlu bir 
hareket adamıdır.

Fransa’da üniversite öğrencisiyken 
Alp dağlarında papaz mösyö Gi-
rard’la ilgili hatırasını anlatır. Müslü-
man olduğu için kendisine gösterilen 
saygıyı hiç unutamaz.        

Papaz Girard’ın tavsiyesiyle “İrade 
Terbiyesi” ve özellikle gençleri uyar-
mak, aydınlatmak ve eğitmek için 
yetkili uzmanlarca kaleme alınmış 
pedegojik eserlerini altını çizerek ve 
notlar düşerek bir solukta okuyup 
bitirmiş.

Yıllar sonra memlekete dönmüş. 
Terbiyevi ve moralist bir yaklaşım-
la akademik birikimlerini ve hayat 

tecrübelerini yayınladığı kitapları, 
konferanslarıyla ülke gençliğiyle 
paylaşmaya başlamış.

Sonraki yıllar içinde Milli Türk 
Talebe Birliği’ne devredilen Eminönü 
ve Üsküdar Halkevi’nde verdiği halka 
açık konferanslarıyla, tebliğini millete 
ulaştırmayı başardı. Gençlere öğütler 
ve terbiyenin karakter üzerindeki 
tesirini bıkıp-usanmadan anlatmayı 
sürdürdü.  Güzel ahlak, iyi huy, irade 
ve ruh terbiyesinin bilgili ve malu-
matfuruş olmaktan önce geldiğini 
anlattı.

“ Tembellik başarının düşmanıdır. 
Bedensel özür makul bir mazerettir. 
Tembellik kesinlikle izah edilemez. 
Peygamberimiz buyuruyor – Cimri-
likten, korkaklıktan ve tembellikten 
Allah’a sığınırım!-“

Genelde insanı çevresi şekillendi-
rir. Arkadaşını iyilerden seçmesini bil!

İlim maalesef ameli müstelzim 
değildir. 

Açıklayalım; İnsan sigara ve 

içkinin sağlığımız için ne kadar zararlı 
olduğunu bilir. Bilir ama bu bilgisiyle 
amel edip bu kötü alışkanlıklarından 
kolayca vazgeçemez. 

İlmin kaynağı zekâ, amelin kayna-
ğı ise iradedir. 

İrade bir bakıma şahsiyettir. 
İrade eğitimine erken yaşta baş-

lamak lazım. Alışkanlıklar huy haline 
gelip iyice yerleştikten sonra irade 
terbiyesi zorlaşır.

Saadet gönül işidir ve içimizdedir. 
Onu dışarıda aramak beyhudedir. 
Mutluluk ve saadeti iktidar, şöhret 
ve servette görmek çölde serabı 
su zannetmektir. Bununla beraber 
mutluluğun yolu başarının yolundan 
ayrı da değildir.

Sözlerin kısa olsun. 
umumiyetle çok sözde yalan, çok 

malda haram olur. 
Kıymet ve etki çok sözde değil, 

yerinde ve özlü sözdedir.
Dil yarası bıçak yarasından derin 

olur, o halde dilini tutmayı öğren! 

Öfkeliyken kimseye bir şey söyle-
me. Maksadı aşan, kırıcı sözler sadır 
olabilir. İnsanların cahilliğini yüzlerine 
vurmak onları kırar ve gücendirir, 
hatta kinlendirir. 

Şair ne demiş; “Söz ola kese sava-
şı-Söz ola kestire başı- Söz ola ağılı 
aşı- Yağ ede, bal ede bir söz!”

Cömert ol, kin tutma, olduğun 
gibi görün, hiç kimsenin başarısını 
kıskanma fakat imren. İmrenirsen 
motive olursun, daha iyisini, daha 
mükemmelini yapabilirsin. Kötü gün 
dostu ol.

Dostlarına vefalı, düşmanlarına 
müsamahalı ol. 

Kadınlara hürmet edin, çünkü 
kadınlar insanlığın anasıdır.

Davranışların, esprilerin ve şaka-
ların zarif olsun. Çünkü latife sada-
kadandır. En büyük ve kalıcı güzellik 
ahlak güzelliğidir. Ahlakı güzel insan 
her yaşta güzeldir. Ana-baba ahı alan 
iflah olmaz. 

Yaşlıların tecrübelerinden fayda-
lan. Daima müşavere et. Dünyanın en 
akıllı insanı en çok danışan yani en 
çok akıl alan insandır.

 Çocuklara şefkat göster, senden 
yaşlılara saygılı ol.

Başarılarınla mağrur olma. Başarı-
nın en büyük düşmanı kibirdir. Kibir 
ve öfkeye şeytan müdahildir.

Hakikate talip ol, gerçeği ara. Baş-
kalarının fikirlerine hürmetli ol.

İnatçı, iddiacı ve münakaşacı olma. 
Sohbet ibadettir. En etkili tebliğ 

sohbet adabı içinde yapılandır.
Gayretli ve istikrarlı ol! Kendi 

dilini iyi konuş, doğru yaz! Seçtiğin 
iyi bir eserden her gün bir-kaç sayfayı 
yüksek sesle oku! Diksiyonun düzelir, 
konuşman ve hitabetin gelişir. 

Güzel şiir ve edebi parçaları ezber-
le, kelime hazinen zenginleşir, ifade 
gücün artar ve en önemlisi hafızan 
kuvvetlenir. 

Okumaya, yazmaya veya bir konu-
da çalışmaya başlamak için müsait bir 
gün yahut belli bir saat bekleme! Her 
gün ve her saat ve her yer çalışmanın 
en müsait mekânı ve zamanıdır. 

Hiçbir işi erteleme ve ikinci güne 
bırakma! 

Başlamak bitirmenin yarısıdır denir 
fakat yarım kalan iş, hiç başlanmamış 
demektir.  Başarı gayretle ve yılma-
dan çalışabilenlerin hakkıdır. Yılgınlık, 

tembelliğin örtülü şeklidir, mazur 
görülemez.

Önce dinlemesini öğren. Dinleyen 
insan şarj olur, dolar. Ayrıca unutma-
yalım ki; söz gümüşse, sükut altındır. 

İnsanın kıymeti dilinin altında veya 
kaleminin ucunda gizlidir. Yazılan her 
eser, yazıldığı dile hizmet eder.       

Alçak gönüllü ol. Mütevazı insan 
meyve ağacına benzer. Dalların yere 
eğilmesi meyvelerin çokluğundandır.”

Temel kitabımız buyurur “Eddi-
nun-Nasiha.” Din nasihattır. Merhum 
Ali Fuad Başgil hocanın nesilleri 
kucaklayan daha nice tecrübe ürünü 
veciz nasihatlerine ulaşmak isteyen-
ler kitapçı raflarını ve kütüphaneleri 
dolduran kitaplarına bir kere daha el 
atsınlar.

  17 Nisan 1967
Elimize aldığımız günlük gazete-

lerde Ali Fuad Başgil hocanın vefat 
ilanını okuduk. İstanbul baharının en 
güzel gününde Feneryolu’ndaki evin-
de fani hayata gözlerini kapamıştı.

Bugün bir Ordinaryus Profösörü, 
bir hukuk âlimini ebediyete uğurlu-
yorduk. 

Cenaze namazında safları oluştur-
duk ve “Er Kişi” niyetiyle tekbirler aldık. 
Âlimin ölümü âlemin ölümüydü. An-
kara ve İstanbul Hukuk Fakülteleri’nde  
binlerce talebe yetiştirmişti. Bugün 
talebelerinin çoğu bu safların için-
deydi. Bizler de Nureddin Topçu hoca, 
Ezel Erverdi,  Yağmur Yayınevi sahibi 
İsmail dayı ve Muzaffer Civelekle 
birlikte nefes nefese yetişmiştik. Onun 
musallada kılınan son namazında iyi 
bir mü’min olduğuna şahadet edecek 
ve ona hakkımızı helal edecektik.

Daha hayattayken onun hakkında 
makale yazanlar; onun için Batı kül-
türünün içinden gelen muhafazakâr 
düşünce adamı dediler. Tehditkâr ve 
zorba ihtilalcilere karşı yani en zor za-
manda, Fikir hürriyeti, ifade özgürlüğü 
ve temel insan haklarının savunucusu 
oldu. İlmin Işığında Günün Meseleleri, 
Demokrasi Yolunda, Din ve laiklik, 27 
Mayıs İhtilali ve Sebepleri (Revolusyon 
Militer dö Türk) ve nesilleri eğiten ese-
ri “Gençlerle Baş Başa” her dönemde 
başvurulan temel eserler arasına girdi.

Ona Allah’tan gani rahmetler 
diliyoruz.  Nesilleri eğiten eserlerini 
okuyup ders alan, feyz alan ve ibret 
alabilenlere selam olsun!  

Elimize aldığımız 
günlük gazetelerde 

Ali Fuad Başgil 
hocanın vefat 
ilanını okuduk. 

İstanbul baharının 
en güzel gününde 

Feneryolu’ndaki 
evinde fani hayata 

gözlerini kapamıştı.
Bugün bir 

Ordinaryus 
Profösörü, bir hukuk 

âlimini ebediyete 
uğurluyorduk. 
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Tüm bunların yanı sıra hanımlar 
ve beylerin bu gece için kırmızı halı 
pozları, şıklık iddiaları, en iyisi benim 
nidaları gözlerden kaçmadı. Peki, 
şıklık iddialarının kazananı kim oldu 
derseniz bence gecenin yıldızı, stil 
danışmanı Başak Dizer Tatlıtuğ oldu. 

ufak bir eleştiri getirecek 
olursam, o da gecenin sunumunu 
mesleği sunucu olanların yapması 
olurdu. Zira, oyuncu ve modellerden 
ziyade sunum diksiyonuna ve 
yeteneğine hakim,  durusu  ve ses 
tonuyla insanları hem salonda, 
hem de ekran başında dikkat 

çekecek profilde olabilirdi. Son 
zamanlarda cocukların zeka ve ahlak 
gelişimini olumsuz etkilediğine 
dair içerik üreten bir youtubera 
ödül verilmesi ile birlikte yasaklı 
maddelere özendirdiğine dair 
şikayetler alan bir grup’un ödüle 
layık görülmesi de dikkatimi çeken 
bir diğer eleştirdiğim nokta. Tüm 
bunlar neden yok sayıldı diye merak 
ediyorum.

Ayrıca, törende sahne alan her 
sanatçının canlı bir şekilde eserlerini 
seslendirmesi gerektiğinin altını 
kırmızıyla çiziyorum.

Belki, ödül törenini düzenleyen 
kanal ve gazetenin yapımları hariç 
aday gösterilen diğer kanal ve 
firmalarda yer alan adaylara da 
ödül verilirse, daha keyifli, daha 
tarafsız, daha sağlıklı bir ödül töreni 
gerçekleşmiş olur. Bu  temenniler ise, 
düzenlenen tüm ödül törenlerinde 
beklediğimiz yeniliklerden biri. 
Bence, adaylar arasında ödül 
almayanların da ödüle layık görülen 
isimleri tebrik ve alkışlamak için 
geceye katılmaları mesleklerine, 
bulundukları camia’ya, yapılan işlere 
karşı bir saygı göstergesidir.

nE GRAMMY, nE oScAR, nE EMMY 

“Altın KelebeK”
Yılın ÖDÜl

TÖREnİ

Tabi verilen 
ödüller düzenleyen 

gazete ve kanal 
bünyesinde bulunan yapım 

ve isimlere gitmesi de biraz 
ironik değil mi? demekten 
kendimi alamıyorum 

zira, en iyi komedi dizisi 
ödülünün  ‘çocuklar 
duymasın’ dizisine 
verilmesi  bende  ‘yok 
artık’  ifadesine sebep 
oldu. Bunun yanı sıra 

en iyi kadın ana haber spikeri’ne 
verilen ödül de  yine beni şaşırtanlar 
arasındaydı.  Ayrıca, ben  ısrarla 
böyle organizasyonlarda ödül veren 
isimlerin eski dönem sanatcıları 
olmasından yana olmaya devam 
edeceğim. Çünkü, hem mesleğe 
verdikleri emek, hem de takdir  ve 
teşekkür, vefa adına sunulan bir 
güzellik olabilir. Onur ödülleri ile 
sınırlı kalmaması daha iyi olabilirdi. 
unutmamak lazım ki, bugun çok 
çabuk oluyor. Hayatını kaybetmiş 
genç-yaşlı bir çok sanatkarın anılması 
ve aynı isimler üzerinden dönmesi 
yerine yeni genç yeteneklerin de 
ödül sahibi olmasıydı geceye ayrı bir 
güzellik kattı.

P opüla Ne gram-
my, ne oscar, 
ne emmy 
“Altın Kele-
bek “ yılın 

ödül töreni. Her yıl aynı 
zaman diliminde özel 
bir gazete  
ve kanal tarafından belirlenen bir 
sponsorun katkılarıyla oylamanın 
online olarak yapılan yüzde yetmişinin 
halk kalanın ise, özel jüri oylamasıyla 
belirlendiği söylenen bu yıl 45’incisi 
düzenlenen altın kelebek ödül töre-
ninden bahsetmek istiyorum. Yıllar 
evvel  ‘oscar, grammy, emmy’ neyse 
bizim de altın kelebeğimiz var gibi 
cümlelerle kırmızı halı ödül törenleri-
ne rakip olan altın kelebek çok uzun 
zamandır düzenlenmekte. Birden fazla 
dalda aday gösterilen isimler arasında 
yapılan oylamada yılın ‘en’leri belirle-
niyor. lakin, verilen ödüller sahiplerini 
bulurken hak edip edilmediği uzunca 
bir süre de kulislerde konuşuluyor.

Belki, ödül törenini 
düzenleyen kanal ve 

gazetenin yapımları 
hariç aday gösterilen 

diğer kanal ve 
firmalarda yer alan 
adaylara da ödül 

verilirse, daha keyifli, 
daha tarafsız, daha 

sağlıklı bir ödül töreni 
gerçekleşmiş olur.



Bedeniniz hayat boyu size 
eşlik edecek tek kıyafet ve 
yıllar ilerlerken ona hak 
ettiği özveriyi gösterebil-
mek için alacağınız en iyi 

kararlardan biri şüphesiz daha sağlıklı 
yaşamaya başlamak olmalıdır. Peki 
daha sağlıklı ve daha fit bir beden 
için kış aylarında neler yapabiliriz? 

1. MetabolizManızı kış 
uykusundan uyandırın
2009 yılında yapılan bir çalışmada 
kromozomların ucunda telomer adı 
verilen bir parçacık bulunmuştur 
ve bu parçacığın her hücre bölün-
düğünde kısaldığı, bu durumun 
yaşlanmayı hızlandırdığı ve belli bir 
kısalığa geldiğinde yani daha fazla 
kısalamadığında ise ölüm meydana 
geldiği kanıtlanmıştır. Ömrümüzü 
belirleyen parçacık olarak görülen bu 
kısım beslenme durumu ve sağlıklı 
yaşam tarzının benimsenmesi ile po-
zitif ilişki göstermektedir. Fazla kilolu 
ve obez kadın bireylerde telomer 
uzunluğunun daha kısa olduğu da 
birçok çalışmalarla desteklenmiştir. 
Sağlıklı bir şekilde normal vücut 
ağırlığına ulaşmanızın hızlı yaşlan-
manızın da önüne geçebileceğini 
vurgulayarak bu aylarda yavaşlayan 
metabolizmanızı dengelemek için 
öncelikle hızlı kilo vermek uğruna ya-
pılan şok diyetlerden uzak durmanızı, 
dengeli beslenmenizi, bağışıklığınızı 
güçlendirmenizi, güne kahvaltı ile 
başlamanızı, öğün atlamamanızı, iyi 
protein kaynaklarından (tavuk, balık, 

kırmızı et, yumurta, fındık, süt, yoğurt, 
peynir, tofu ve fıstık ezmesi) ve besin 
çeşitliliğinden yararlanmanızı tavsiye 
ediyorum. 

2. iştahınızı kontrol etMek 
için bol sıvı tüketin 
Susuzluk hissi acıkma hissiyle karıştı-
rılabiliyor. Eğer gereksiz bir zamanda 
acıktıysanız, önce bir bardak su için, 
açlık hissiniz 10-15 dakika içinde geç-
mediyse o zaman bir şeyler yemeyi 
düşünebilirsiniz, gün içerisinde iki 
litreden az su tüketmemeye özen 
gösterin. Gün içerisinde iki kupayı 
aşmayacak şekilde tüketeceğiniz bitki 
çayları da hem içinizi ısıtacak hem de 
metabolizmanızı dengeye sokacaktır; 
zengin antioksidan özelliğine sahip 
Beyaz çay ile bağışıklığınızı kuvvet-
lendirebilir, ada ve rezene çayı ile 
sindirimi kolaylaştırabilir, roiboss çayı 
ile de kan şekerinizi dengeleyerek 

uzayan gecelerde abur cubur atakları 
yaşamanızın önüne geçebilirsiniz. 

3. bağırsak sağlığınız için 
Probiyotiği eksik etMeyin
Yapılan çalışmalar, diyete eklenen 
probiyotiklerin kilo kaybını destekle-
diğini ortaya koyuyor. Probiyotiklerin 
olumlu etkilerini görmek için düzenli 
tüketilmesi gerekmektedir. Yoğurt, 
kefir, peynir, turşu, tarhana ve benzeri 
fermente olmuş besinlerde ve aynı za-
manda suplement olarak günümüzde 
bulunmaktadır. Probiyotik etkisinin 
yanında kalsiyumdan zengin süt, 
yoğurt ve ayran grubundan günde 
mutlaka 2-3 porsiyon tüketmeye özen 
gösterin. Yeterli kalsiyum alımının da 
fazla kiloların önüne geçebileceğini 
ve vücuttan atımına sebep olacak 
şekilde kafeine yüklenmemeniz 
gerektiğini de unutmayalım. Vücut-
taki kalsiyum emiliminizi arttırmak 

KIŞ MEVSİMİNDE 

SAĞLIKLI BİR FORMA 
KAVUŞMAK SİZİN ELİNİZDE

SAĞLIK SAĞLIK
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ve kışın yağlanmak istemiyorsanız D 
vitamini depolarınızı doldurmayı da 
ihmal etmeyin; doktor kontrolünde 
değerlerinize göre D vitamini takviye-
sine başlayabilir ve güneşli havada 20 
dakika yürüyüş yapabilirsiniz

4. kaliteli karbonhidratlara 
diyetinizde yer verin
Doğru porsiyonda, doğru karbonhid-
rat tercihleri ile metabolizma hızınızı 
düzenlemeniz mümkün. Kaliteli 
karbonhidrat grubu bulgur, tam tahıllı 
ekmek, tam tahıllı makarna, karabuğ-
day ve kurubaklagil besinlerinden 
faydalanarak kan şekerinizi dengele-
yin ve tokluk mekanizmanız devreye 
girsin. Aksi takdirde beyniniz sağlıksız 
karbonhidratlara yönelmek isteyecek 
ve tatlı ihtiyacınızı artıracaktır. Mutlu-
luğun kaliteli kaynağı tam tahıllardan 
vazgeçmemenizi ve haftada iki gün 
kurubaklagillere yer vermenizi tavsiye 
ediyorum

5. düşük kalorili, besleyici 
değeri ve lif oranı yüksek 
yiyeceklerden faydalanın
Soğuk günlerde daha fazla ısınmak 
için daha fazla enerji ihtiyacı hisse-
deriz. Bu gibi durumlarda canınızın 
çikolata ve tatlılara yönelmek istemesi 
şaşırtıcı değil çünkü beyin bir şeyler 
yiyince vücut ısısının yükseleceğini 
bilir ve yemek yemeniz için sinyaller 
gönderir. Bunu hissettiğinizde sağlıklı 
alternatiflere yönelmek sizin elinizde; 
tatlı seçimlerinizi porsiyon miktarına 
dikkat ederek tarçın ilaveli meyveler-
den veya kuru meyvelerden karşılaya-
bileceğiniz gibi kalorisi düşük ev yapı-
mı sütlü tatlıları da tercih edebilirsiniz, 
ayrıca kış aylarında keyifle tüketece-
ğiniz mevsim sebzeleri ve mevsim 
sebzeleri ile hazırlanmış sıcak bir 
çorba midenizi doldurarak tokluk hissi 
yaratacak sağlıklı bir seçenek olacaktır. 
Kış aylarında kilo kontrolü için, yağ 
tüketimine dikkat etmeniz gerektiğini 
unutmayın; katı margarinlerden uzak 
kızartma ve kavurmalar yerine ızgara, 
haşlama pişirme yöntemleri tercihiniz 
olsun.

6. egzersiz ve doğru nefes
Bu gibi havalarda evde de çok rahat 
sabah sporunuzu yapabilirsiniz. 

Bunun için yapmanız gereken aktivite 
yapacağınız odanın penceresini ara-
layarak temiz havanın içeriye girişini 
sağlamak ve egzersize başlamak. Kas 
dokusundaki artış ve yağ dokusun-
daki azalışla birlikte metabolizma hızı 
düzene girer ve yediklerinizi daha hızlı 
yakmaya başlarsınız. Gün içerisinde 
nefes molaları da vermeyi ihmal 
etmeyin. Çünkü; iyi bir nefes organla-
rın düzenli çalışmasını, hormonların 
dengede olmasını ve metabolizma-
nın doğru çalışmasını sağlıyor. Tüm 
bunların düzenli olması ise sağlıklı ve 
fit bedenin inşa edilmesini kolaylaş-
tırıyor.

7. bu kışı daha fit geçirMek 
için Melatonin horMonundan 
yararlanın
Biyolojik olarak saat 21.00 itibariyle 
melatonin hormonunuz salgılanır ve 
vücudunuz kendini yavaş yavaş sindi-
rime kapatarak uykuya hazırlanmaya 
başlar. Son ara öğününüzü en geç 
21.00-21.30’da yaparak bu kışı daha fit 
geçirebilirsiniz. Ayrıca 02.00-05.00 sa-
atleri arasında melatonin salınımı pik 
yaptığı için bu saatler arasında derin 
uykuda olmaya da özen gösterin. Ka-
liteli bir uyku, iyi bir melatonin salgısı 
ile güne daha enerjik başlayın

8. sağlıklı kilo kaybı için 
gerçekçi hedefler koyun
Kısa sürede gereğinden çabuk kilo 
vermek yerine gerçekçi hedefler 
koyup sağlıklı bir şekilde ilerlemek 
kalıcı hedef kiloda kalmanıza da 
yardımcı olacaktır. Kilo verirken 
ideal başarı total ağırlığınızın 
haftada yüzde 1-2’sini kaybetmektir. 
Araştırmalar sık tartılan bireylerin 
diyet motivasyonunun düşük ve kilo 
verme sürecinin yavaş olduğunu 
gösteriyor. Bu durum vücudun 

stresteyken salgıladığı kortizol 
hormonunun salımını tetiklemesi 
ile ilişkilendiriliyor. Haftada bir gün, 
sabah aç karnına, tuvalete çıktıktan 
sonra, her seferinde aynı kıyafetle 
tartılmanız yeterli.

9. en büyük yol 
arkadaşınız ‘farkındalık’
Diyet kendi ruh ve bedeninizi keşfet-
tiğiniz bir yolculuk ve bu yolculuğun 
en büyük yol arkadaşı farkındalıktır. 
Farkında olmadan çocukluktan 
itibaren alıştığınız beslenme şekli tüm 
hayatınızı etkiler. Ne yediğinizden çok, 
nasıl ve neden yeme davranışınızın 
oluştuğunu fark ederek, duygu ve 
düşüncelerinizin etkisinin de farkında 
olarak, çevresel etkenlerden etkilen-
meden, besin seçimlerinizi yargılama-
dan, burada ve şu anda tüketilecek 
olan besine odaklanmanız; porsiyon 
kontrolünüz ve ağırlık yönetiminiz için 
büyük öneme sahiptir. Bu durumu 
desteklemeniz için; öğün aralarınızı 
dört saatten uzun tutmamaya çalışın, 
küçük porsiyonlar tüketin, yemeği-
nizin değerini bilin, tüm duyularınızı 
yemek yerken hissedin, küçük lokma-
lar alın, iyice çiğneyin ve yemeğinizi 
yavaş yiyin

10. siz Özel’siniz diyetiniz de 
Özel olsun
Bugüne kadar uyguladığınız, daha 
doğrusu uygulamaya çalıştığınız fakat 
sürdürülebilir olmayan, metabolizma-
nıza ihanet eden diyetleri bir kenara 
bırakmanızı tavsiye ediyorum. Siz 
özelsiniz, beslenmeniz, zevkleriniz ve 
yaşam şeklinize uygun diyet listeniz 
de size özel olarak planlanmalıdır. Kar-
şılaştığınız zorluklar, yemek saatleriniz, 
çalışma ve uyku zamanlarınız, kilonuz, 
vücut şekliniz ve sağlık durumunuz 
farklıyken başkalarıyla aynı diyeti 
uygulayarak aynı kiloyu verebilmeniz 
nasıl mümkün olabilir ki ? Başarılar 
da farklıdır, zorluklar da…Kalıcı kilo 
kaybınızın ancak ve ancak size özel 
planlanan dengeli bir beslenme planı 
ile başarılabileceğini unutmayın.                                                  
Şimdi sıra sizde! Bedeninizi ve ru-
hunuzu saydığımız bu maddeler ile 
besleyerek doya doya yaşamayı sakın 
unutmayın… Pozitif ve sağlıklı bir yıl 
olmasını diliyorum.

BERRİN ESRA 
KARAMAN
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D
oğu Karadeniz 
Bölgesi’nde 
Gürcistan’a sınırı 
olan Artvin’in 
Karadeniz’e de kıyısı 
bulunmaktadır. Ancak 
denize kıyısı olsa da 
ziyaretçilerini eşsiz ve 

yeşil doğasıyla çekmektedir...
Yaylaları ve milli parkları ile 

geniş bir coğrafyada bir çok 
alternatif rota sunmaktadır. 

Ankara ve İstanbul’dan direk 
uçuş ile Trabzon’a, ardından 
karayolu ile ya da Karadeniz sahil 
yolunu takip ederek de Artvin’e 
ulaşabilirsiniz. 

Ayrıca Gürcistan sınırları içinde 
bulunan Artvin Hopa havaalanına 
uçuş tercihini de düşünebilirsiniz. 

Yeşilin binlerce tonunu 
görebileceğiniz gibi ömrümüz 
boyunca yetecek oksijeni sık 
ormanlarında alabilirsiniz...

Karagöl Sahara Millî Parkı, 
Türkiye’deki 40 Millî Park alanından 
birisidir ve Artvin’in Şavşat ilçesi 
sınırları içerisinde yer almakta olup 
iki ayrı sahadan oluşur: Bunlar 
Karagöl ve Sahara Yaylası’dır. 
Artvin fotoğraflarını aradığımızda 
karşımıza çıkan Karagöl çıkacaktır...

Kafkasör Yaylası’nda da Artvin’in 
geneline yayılmış olan Karadeniz 
ve Kafkas kültürü hakimdir. 

Artvin topraklarında laz, Gürcü, 
Kıpçak Türkü ve Hemşin kültürleri 
harman olmuş ve Kafkasör 
Yaylası’nda bu kültür çeşitliliğini 
birleştiği yerlerden biridir.

Kafkasör Yaylasını ziyaret 
edecek olan gezginlerin Temmuz 
ayını tercih etmesi Kafkasör 
Festivaline katılabilmeleri açısından 
önemlidir. 
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Her yıl Temmuz ayının 
ilk haftası düzenlenen 
bu etkinlikte matadorsuz 
boğa güreşi yapılmaktadır.  
Türkiye’de boğa güreşi 
yapılan tek arenanın 
burada olması ve boğanın 
Artvin’in simgesi haline 
gelmesi bu festivale verilen 
önemi gözler önüne 
sermektedir. Üç gün süren 
Kafkasör Festivali’nde  boğa 
güreşlerinin yanında halk 
şairlerinin atışması, yöresel 
oyunlar özellikle Atabarı 
oyunu sergilenmektedir. 
Yöresel tatları da 
deneyebileceğiniz yeşilin 
içindeki bu güzel festivale 
katılmadan dönmemenizi 
tavsiye ederiz.

Atatepe, Artvin’in ilgi 
gören mekanlarından biridir. 
Üzerinde bulunan Atatürk 
heykeli ile üç vadiye hakim 
manzarası ile iki senedir 
turistlerin ziyaretine açıktır. 

Şavşat, özellikle 
kampçıların ilgi odağı 
olan Türkiye’nin 10. 
Sakim şehridir. Gölleri, 
akarsuları, şelalesi ve 
doğal güzellikleri ile bu 
ünvanı sonuna kadar hak 
etmektedir. 

BORÇKA- MAÇAHEl 
Türkiye’nin bittiği yerde 

ve uNESCO tarafından 
Türkiye’nin ilk ve tek 
biorezerv alanı olarak 
ilan edilmiş Maçahel 
ülkemizde kafkas arı ırkının 
olduğu tek yer. 

Şavşat sınırları içinde 
bulunan Karagöl’e adaş 
bir göl de Şavşat’da 
bulunmaktadır. İsimleri gibi 
huzur veren sakinlikleri 
de hangisinin daha 
güzel olduğu sorusunu 
kendinize sormanıza 
sebep olacaktır...

Artvin bir kaç 
satırla anlatılamayacak 
güzellikleri ile i cennetin 
dünyadaki bir tasviri olarak 
öncelikle sizleri sonra 
yabancı turistleri bekliyor...

SEYAHAT
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MERCİMEK
KÖFTESİ

MUTFAK KÜLTÜRÜ MUTFAK KÜLTÜRÜ
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Mercimekler yıkandıktan sonra 4 
su bardağı su ile lapa oluncaya 
kadar pişirilir. Mercimekler pişip 

tencerede biraz su kalınca bir su barda-
ğı ince bulgur konulup şişmeye bırakılır. 
Bu sırada soğan ve maydanoz ince 

ince doğranır. Salça ve soğan kavrulur. 
Mercimek ve bulgur karışımı kıvama 
gelince taze soğan, maydanoz, salça 
ilave edilerek karıştırılır. Tuzu ve baharatı 
ayarlanır. Köfte şeklinde sıkılarak bol 
kıvırcıkla servis edilir.

Tüm malzemeleri derin bir kapta 
kıvama gelene kadar yoğuralım. Ele 
yapışmayan ve parçalanmayan bir 

hamur olacak. Hamuru birkaç parçaya 
bölelim. Yağlı kâğıt arasında koyarak 1 cm 
kalınlığında olacak şekilde inceltelim. Tırtıllı 
bıçakla ya da kalıpla keserek şekil verelim. 
Yağlanmış tepsiye dizdiğimiz kurabiyelerin 
üzerine yumurta akı sürüp susam veya 
çörekotu serpelim. 160 derece fırında üzeri 
kızarana kadar pişirelim. 

n ataseven69@gmail com

NURİYE
ATASEVEN

MALZEMELER:  
1 su bardağı ince bulgur, 2 su bardağı kırmızı mercimek, 4 su bardağı su,

1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 çorba kaşığı domates salçası, 2 orta boy kuru soğa,n
1 adet limon, Yarım demet maydanoz, 6-7 sap taze soğan, Kıvırcık, Zeytinyağ,

Tuz, karabiber, kırmızı biber, kimyon

MALZEMELER:  1 adet yumurta (sarısı içine, beyazı üzerine), 125 gram 
tereyağı veya margarin, 2 yemek kaşığı sirke (mümkünse üzüm sirkesi),

 1 paket kabartma tozu, Varsa 1 tatlı kaşığı mahlep, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 yemek 
kaşığı toz şeker, aldığı kadar un Üzeri İçin: Susam, çörekotu
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İ
çinde bulunduğumuz yüzyılın salgın 
hastalığı bencillik, dinlememek ve 
anlamamak. Fakat durmadan konuş-
mak. Güzel sofralar hazırlayıp sosyal 
medyada paylaşıyoruz, misafirlerimiz 

gelmeden önce uzun hazırlıklar yapıyo-
ruz, yemeği hazırlamadan önce tarifin 
her detayına bakıyoruz. Beklenen misafir 
geldiğinde onu diliyor muyuz? Soframıza 
buyur ettiğimiz gibi kalbimizi de açıyor 
muyuz? Derdini derdimiz, sevincini sevin-
cimiz yapabiliyor muyuz? Dost sofraları 

hem midemizi hem de ruhumuz doyur-
ma mekanı olmalı. İkram edeceğimiz 
yiyecekler kadar karşımızdakine sabrımla, 
iyiliğimle, şefkatimle işte buradayım 
diyebileceğimiz bir gönlümüzde olmalı. 
Gönülsüz sofraların en tadı olur ne bere-
keti. Su, ekmek ve yemek olan sofralara 
gönlünüzü de koyun. Hazırladığınız aşa 
ilginizi katık yapın. Görün bakın dünya 
nasıl güzelleşecek. Gönlünüz sofralarda 
paylaşılan her güzellikle nasıl ferahlaya-
cak. Mutfağınız bereketli, huzurlu, ferah 
olsun. Sofralar ömrünüze huzur olsun.
Bu ay sizlere iki güzel ve lezzetli tarifim 
var. Bildiğiniz mercimek köftelerini ve 
tuzlu kurabiyeleri unutun. Bu iki tarifi 
mutfağınızdan eksik etmeyeceksiniz. 
Şimdiden afiyet olsun. 



P hilip Reeve’in aynı adlı 
romanından sinemaya 
uyarlanan “Ölümcül Ma-
kineler” (Mortal Engines) 
filmi vizyonda. Filmin 

yönetmenliğini Christian Rivers, 
yapımcılığını Peter Jackson yapıyor. 
Hugo Weaving (Thaddeus Valentine), 
Hera Hilmar (Hester Shaw), Robert 
Sheehan (Tom Natswhorty) ve Gü-
ney Korel, şarkıcı Jihae’nin oynadığı 
karakter de (Anna Fang) rolünde.

Filmin konusu kısaca şöyle, 
günümüzden yaklaşık beş yüz 
veya bin yıl kadar sonra, kıyamet 
sonrasında, distopik bir dünyadayız. 
İnsanlık tarihi, “60 dakika savaşları” 
adı verilen bir savaşla birlikte, 
büyük yıkımla karşı karşıya kalmış 
ve bugün yaşadığımız dünyadan 
eser kalmamıştır. Bugün son 
teknoloji olarak bildiğimiz herşey 
o gün antika değerindedir ve 

ayrıca yeni teknolojiler üretmek 
için faydalanılan malzemelerdir. 
Basit ve hurda bir ekmek kızartıcı 
bile tarih öncesi eserler gibi kıymet 
bulmaktadır. Ülkeler artık yoktur 
ve sadece şehirler vardır. Yürüyen, 
dev, büyük şehirler... Bu dev şehirler 
kendi halinde hayat mücadelesi 
veren yürüyen başka küçük şehirleri 
yutarak ve onları “mülteciler” 
olarak, bünyesine katarak varlığını 
sürdürmektedir. Bu büyük 
şehirlerin en büyüğü londra’dır 
ve Britanya’dan çıkıp Avrupa 
şehirlerini yutmak için Avrupa’ya 
gelmiştir. Annesi Pandora’yı öldüren 
ve bir nevi kötülüklerin kapısını 
aralayan Thaddeus’tan intikam 
almak için yanıp tutuşan Hester, 
londra’nın menziline girdiğini 
anlayınca yutulacak olan küçük 
şehre girip, onlarla beraber londra 
şehrine biniyor. londra’da tarihçi 
ve ayrıca pilot olmak isterken, 
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ailesini kaybettiği için hayallerinden 
vazgeçmek zorunda kalan Tom ile  
yolları ve hedefleri kesişiyor, hikaye 
de böylece başlamış oluyor.

Ölümcül Makineler’in, bütün 
görkemine ve ihtişamına rağmen 
eksikleri gedikleri vardı. Belki bu tür 
bir film için zaman yeterli gelmedi, 
vesaire... Fakat ben her zamanki 
gibi bunlardan daha fazla filmin alt 
metinleri ve özünde ne söylediği 
ile ilgileniyorum, o yüzden yine bu 
pencereden bakalım birlikte.

Bir kere son dönemde 
farkettiğim ve bu sayfada da bazı 
filmlerle ilgili dikkat çektiğim gibi 
bu filmde de Amerika, İngiltere’yi 
fena gömmüş. Bence gizliden gizliye 
artık saklayamadıkları bir soğuk 
savaş içindeler. Filmin içinde bunun 
nasıl verildiğine bakalım. Birincisi, 
londra küçük şehirleri yutan canavar 
bir şehir olarak resmediliyor. Şehrin 
sembolü olan, iki yanındaki Aslan 
heykelleri de ceylanın peşinde koşan 
vahşi hayvan hissi veriyor. İkincisi, 
dev bir gemi gibi görünen, yürür-
şehrin içindeki İngiliz vatandaşları, 
(geminin güvertesinden köpek 
balığı avı izler gibi) yutulmak üzere 
olan şehrin, çaresizce kaçmaya 
çalışmasını, vahşi sevinç çığlıkları 
eşliğinde izliyor. 

 Bundan memnun olmayan 
az sayıda ingiliz de var, bunlar 
“Avrupa’ya hiç gelmemeliydik” 
diyenler. Herhalde bunlar Brexit 
yanlıları . Üçüncüsü, Thaddeus 
Valentine, büyük bir kadetral içinde 
bir quantum silahı inşa ettiriyor. 
Bununla anti-yürür adı verilen 
aktivistlerin yaşadığı, Çin’deki 
yerleşik bir şehre saldıracak, onların 
zenginliklerini yağmalayacaktır. Bu 
silah, Çinlilerin ve diğer milletlerin, 
kendilerini korumak için ördükleri, 
aşılmaz duvarı yıkacaktır. Shan-
Gou, kalkan-duvar adı verilen 
bu duvarın eteklerinde, daha 
önce gelip başarısız olan yığınla 
ordunun enkazı vardır. Neden 
londra ve neden Çin? Çünkü tarihte 
“afyon savaşları” denilen savaşta, 
İngiltere Çin’i, daha önce tarihte 
görülmemiş olan buharlı gemiler 
ve tüfeklerle yenmiş ve sömürgesi 

yapmıştı. Burada da ilk defa icat 
edilen Medusa isimli bir silah ile 
vuruyor fakat başarılı olamıyor. 
Onu başarısız kılan ise Amerikan 
yapımı bir şifre kırma programı. Bu 
programın yüklü olduğu usb’nin 
üzerinde u.S.A. yazıyor, takıldığında 
bütünleştiği malzeme ile yıktığı 
makinenin ismi örtüşüyor. Yani yine 
dolaylı da olsa dünyayı Amerika 
kurtaryor. Sonrasında ise vicdanlı(!) 
Çinliler, az önce üzerlerine vahşice 
gelen ve yenilen İngilizleri, mülteci 
olarak alıyor. Bu savaşı verirken 
Amerika’yı temsil eden Hester, 
kirli-kırmızı bandanası ve mavi 
gözleriyle, eski gücü kalmasa da 
Amerikan ruhunu temsil ediyordu. 
Hatta “Amerikan atalar” başlığı 
altındaki göndermelerde de 
sanki dünya mirasının tamamını 
Amerikalılar bırakmış gibi bir algı 
oluşturulmuştu. Göz şeklindeki kolye 
ve temsil ettiklerine ise bu yazıda 
hiç girmeyeceğim, artık hepimiz 
biliyoruz bunu zaten ve göstere 
göstere yapılıyor.

Fakat tek alt metin bunlardan 
ibaret değildi tabi, üstüste binmiş 
bir çok metin vardı. Bunlardan biri 
de mitolojik metin. Tom karakteri 
hayallerine ulaşamamış bir İkarus’tu, 
hem tarihçi olmak istemesi 
hem de İkarus modellemesine 
imkan tanıyan uçma hayali, bunu 
pekiştiriyordu. Zaten Pandora ve 
Medusa gibi isimler, mitolojiden 
ne kadar beslenildiğini gayet iyi 
gösteriyor.

İstisnası olmayan bir konu 
daha var ki batı kökenli hemen her 
filmde, bir eşcinsel karakter var ve 
bu karakter çok kilit rollerde yer 
alıyor. Ayrıca hemen herkesten 
daha erdemli ve düzgün kişilikli 
resmediliyor. Güney Kore kökenli 
şarkıcı Jihae’nin oynadığı, Anna 
Fang karakteri de bu filmin eşcinsel 
karakteri. Eğer sesi kadın sesi olmasa 
ve filmin içinde bayan Fang diye 
seslenilmese, asla kadın olduğunu 
anlamayacağımız, tamamen erkek 
gibi görünen ve erkek gibi davranan 
bir kadın. Filmin kilit noktalarında 
fark yaratan ve kendini insanlığın 
kurtuşuşuna adamış biri. 

Özendirme ve yüceltme had 
safhada... Yine din savaşları teması 
hakim filmde gizil olarak. Medusa 
silahı, dev bir katedralin içinde 
inşa ediliyor demiştik. Bu silah, 
doğuya düzenlenen seferde Çin’e 
karşı kullanılacak ama o duvarın 
arkasında, Çinliler kadar kalabalık 
olmasa da Hintlisi, Müslümanı, 
Afrikalısı, her milletten insan var. 
Göçer olanın yerleşik olana açtığı 
savaş gibi görünse de Batı’nın, 
Doğu’ya açtığı savaş, Hristiyanlığın 
başka inançlara yönelttiği bir Haçlı 
seferi. Ayrıca filmin başında, dünyayı 
yıkıma götüren savaşta atılan ilk 
bombanın görüntülerini izletiyorlar 
ve bu yer, İstanbul Boğazı’na çok 
benziyor. Hiçbir sinema filminde, 
hiçbir şey tesadüf olmadığına ve 
bu mesele de eninde sonunda 
haçlı seferine bağlandığına göre 
“başlangıç noktası neden İstanbul 
olmasın?” diye düşünmüş olmalılar.

 Yani demek istiyorum ki su 
uyuyor düşman uyumuyor. Batı, 
görünürde gençlerimize bir aksiyon 
veya fantastik film sunuyor ama 
görünenin altında istediği her 
düşünceyi ve fikri de enjekte ediyor. 
lütfen detaylara dikkat ederek 
izleyelim bütün sinema filmlerini. 
Çünkü gözden çıkaramayacağımız 
bir çok değerimizi, zamanla farkında 
bile olmadan gözardı edebiliyoruz. 
Kalp gözü açık seyirler dilerim...

İstisnası olmayan 
bir konu daha var ki 
Batı kökenli hemen 

her filmde, bir eşcinsel 
karakter var ve 

bu karakter 
çok kilit rollerde 

yer alıyor. Ayrıca hemen 
herkesten daha 

erdemli ve 
düzgün kişilikli 

resmediliyor. 

ÖLÜMCÜL MAKİNALAR
Ölümcül Makineler’in, 

bütün görkemine ve 
ihtişamına rağmen 
eksikleri gedikleri 

vardı. Belki bu tür bir 
film için zaman yeterli 

gelmedi, vesaire... Fakat 
ben her zamanki gibi 

bunlardan daha fazla 
filmin alt metinleri ve 
özünde ne söylediği ile 

ilgileniyorum, o yüzden 
yine bu pencereden 

bakalım birlikte.
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Bu kitap “Biz kimiz?” sorusuna cevap vermek için 
yazıldı. “Biz kimiz?”, “Yerimiz neresi?”, “Nereden 
geliyoruz?” sorularına farklı bir bakış ile cevap 
vermeyi amaçlıyoruz. Tarihi, geçmişi anlamaya, 
günümüzü anlamlandırmaya ve geleceği inşa 
etmeye yarayan bir imkân olarak kullanıyoruz. 
Bahsettiğimiz konuların hem Osmanlı’da, hem 
daha eski, çağdaşı olan ve bugünkü dünyada 
birbiriyle bağlantılarını göstermeye çalıştık. 

İnsan aciz ve zayıftır. Kendini bir şeylerin üs-
tesinden gelebilen, pek çok şeyi anlayabilen, 
çözebilen biri gibi hissetmek ister. Kendini işleri 
hallederken, başarırken görmek ister. Çocuğu-
nu kötüden korumayı başardığını, onun için iyi 
olanı sağladığını görmek ister ve böyle isterken, 
kendini tam tersini hissederken bulduğu daha 
çok olur.  Hep ne kadar çok şeyi kontrol edemedi-
ğini, değiştiremediğini, ne kadar çok şeye anlam 
veremediğini, ne kadar çok şey karşısında aciz 
kaldığını görür, yani kendini görür, tanır,kendi 
mahiyetiyle karşılaşır; acizliği ve zayıflığıyla.

Farklı inançlara sahip kalplerin ortak gönüllerde 
buluşmasının hikâyesi bu... Bambaşka dünyalara 
ait insanların kesişen kaderleri... Gerçek huzurun ve 
aşkın peşinde beşerî aşkın manevi aşkla karşı karşıya 
gelmesi...  Yıllara yayılan hazin bir ayrılık hikâyesi ve 
arayış içindeki kalplerin İslam’la tanışmasına vesile 
olan olaylar… Ahmed Günbay Yıldız, leyla Yokuşu’nda 
farklı dünyalara ait insanların aşkın peşinde kesişen 
yollarının zorluklarını anlatıyor.

Türkiye, ülkelerindeki iç savaştan kaçan Suriyelilere 
kapılarını açtığında yıl 2011’di. Onlar, evlatları ve birkaç 
parça eşyalarıyla birlikte gelirken acılı bir hikâyenin 
parçalarını da taşıyorlardı. Kamplara yerleştiler, iş bulma 
ve yerleşik bir hayata geçebilme düşüncesiyle çeşitli 
şehirlere dağıldılar ve nihayet Türkiye üzerinden Avrupa 
ülkelerine ulaşmaya başladılar. Tüm bunlar son 6-7 sene 
içinde oldu. Ölümü göze alarak yaşam yolculuğuna çıkan 
binlercesi, yaşamaya erişemeden Akdeniz’in karanlık su-
larında kayboldu.  Savaşı, özlemeyi, korkmayı, beklemeyi, 
itilmeyi, hayal kırıklığını, umudu, hayatlarını sırt çantala-
rında, sınırlardan kaçak geçiren mültecilerden dinliyoruz.
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turuncudergi com

SOLDAN SAĞA bir göl-Sofraya çıkarılacak yeme-
klerin hepsi. 18- Kuşkucu, Şüph-
eci-On altı taşla oynanan bir zeka 
oyunu-Ekmek.19- İlaç,Çare,De-
va-utanma duygusu-Üye’nin son 
iki harfi. 20- Öğretim ve eğitim 
sistemi-Ay Gibi, Güzel.
 YUKARIDAN AŞAĞIYA 
1- İslam âlimi, yazar, din adamı, 
vaiz, Nakşibendi şeyhi-Üzerinde 
film çevrilen stüdyo düzlüğü. 
2-İstek, arzu- Kur’an-I Kerimin 
5.Suresi-Bir işi yapabilme gücü-Ay-
akkabı Pençesi.
3-Aç- Çevre, civar, etraf, yöre-
Kendisiyle Yakın İlişki Kurulup 
Sevilen, Sayılan Kimse. 4-Mekke’de 
Hacıların Arife Günü Toplandıkları 
Tepe-Sele’nin son iki harfi-
Konya ilinde bir baraj-Bir Tür 
Tartı. 5-Düşmek- Oyunculukta iç 
yaşamı belirginleştiren baş, el, kol 
hareketleri-Eski Dilde Tabi Olanlar-
Güçlü, zinde, canlı. 6-İlave-Engel-
Ankara Ticaret Odası- Güneş 
doğmak. Işıklandırmak. 7-Mısır 
Tanrısı-Sözleşme, yazılı anlaşma-
Kuran’da bir sure-Tanrı-Eski dilde 
su. 8-Tohum ekme aygıtı,mibzer-
Bir şeyi anımsamak için yazılan 
kısa yazı-uyuşuk-İlgeç.
9-Yüz-Nar’ın ünsüzleri-Bir Basın 
Ajansı-Edim-Bayındır,mamur. 
10-Türkiye’nin plaka işareti-
Kemiklerin toparlak ucu-Dikkatli 
davranma. 11-Evleri kuşatan üstü 
kapalı ve camlı teras-
Hz. Peygamberin Miraç 
Gecesi-Meksika-Guatemala 
sınırında konuşulan yerli bir 
dil-Ödünç alınan ya da verilen 
şey. 12- Arapçadaki Amine 
kelimesinin Türkçeleştirilmiş şekli-
Antagonizma-Beddua, lanet.
13-Allah’a (Cc İnanış Yolu-Genel 
olarak ve ilk sezi durumunda 
zihnin kavradığı temel 
düşünceler-Gerçekten,çalışarak
14- Baston-Behman,kesim-İma.
15-uyarlama-Bahadır 
Yenişehirlioğlu’nun son kitabı.

1- Bir Yerden Başka Bir Yere Gidip 
Yerleşme, Göç - Emanet, İnam.
2-Belirti-Bilginler, yazarlar, 
sanatçılar kurulu. 3-Dine sonradan 
girmiş yanlış ve batıl inanç-
Erbiyum simgesi-Eski Japon bozuk 
parası.
4-Akdeniz’de Hapishanesiyle Ünlü 
Küçük Bir Fransız Adası-Tekerlekli. 
5-Akran-Bitki. 6-uzaklık anlatır-Çin 
Müziğine Özgü, Yedi Telli Bir Çalgı-
İsim-Bir peygamber.
7-Sayfa çevresine çekilen çizgi-
Kimi aygıtlarda ve işlerde para 
yerine kullanılan küçük marka-
Yüzü ipeksi, tersi pamuklu, parlak 
bir kumaş. 8-Hak,Türe-Türkiye 
Radyo Televizyon Kurumu –Ege’nin 
ilk iki harfi. 9-Geçici istek-Zarara 
uğrama tehlikesi.10-Halk Dilinde 
Çoban Köpeklerinin Boynuna 

Takılan Dikenli Demir Halka-Nazi 
polis örgütü-Olumsuzluk Öneki.
11-Kumaşla astar arasına 
konularak giysinin dik durmasını 
sağlayan kolalı bez-Eşya Taşımak 
İçin Kullanılan Üç Tekerlekli.
12-Siyasi görüşünü gizleyen 
kimse-Eski dilde su-Beyaz.
13-Tir-George William Russell 
(takma adı-Bir sayı-Ayak 
değmemiş ak toprak. 14-Bilginin 
saklanması ve üretilmesini 
konu alan akademik ve mesleki 
disiplin.15-Samanyolu-Hayret 
uyandıran, hayranlık veren.16-
Öteki dünya,ahret- Kan grubunda 
sabit işaret-Otomatik para çekme 
makinesi-Takımlar grubu, küme.
17- Geminin Ana çubuk Boğada-
larını Bordaya bağlayan Halkalardan 
her biri-Çin’in Sinkiang bölgesinde 

D Ü N Y A N I N  E N  F A Z L A  Ü L K E S İ N E  U Ç A N  H A V A Y O L U ,
D Ü N Y A N I N  Y E N İ  H A V A C I L I K  M E R K E Z İ N D E  S İ Z İ  B E K L İ Y O R .

D Ü N Y A N I N
Y E N İ  H A V A C I L I K

M E R K E Z İ N E
Y O L C U L U K
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