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Asım Abi!



Ayşe Sude



Liseye başladığım ilk gün görmüştüm Asım 
Abi'yi. Okul yönetimi bizi konferans salonuna 
toplamış, okulu tanıtan bir program düzenle-
mişti. Merhum, imam hatipli olmanın anla-
mına ilişkin konuşmuştu tanıtım videosunda. 
Katsayı engeline rağmen bilerek, isteyerek 
gittiğim okulumun daha birinci gününde şuur 
fırtınasının benliğimi sardığını hissetmiştim. 

İlk yazım yine imam hatip yıllarında çıkar-
dığımız bir dergiyle olmuştu. Sonradan öğ-
renmiştim ki Kartal Anadolu İmam Hatip'in 
dergicilik serüvenini de merhum Asım Abi 
başlatmış. Bu yönüyle bizlerin yetişmesinde, 
gayrete gelmesinde öncümüz imiş. Ona dair 
birçok sıfat dile getirilebilir elbette. Öncü oluşu 
ise ilk sıralarda gelir. Bu projede yine onun 
adıyla bir aradayız. Aziz bir dava insanının 
kabrinden bile inandığı yola hizmet ettiğine 
bu vesileyle şahidiz. 

Asım Gültekin Dergicilik Okulu, Esenler Bele-
diyesi ve Uluslararası Genç Derneği'nin iş bir-
liğinde gerçekleştirildi. Toplamda 60 öğrenci 

ile 17 hafta boyunca kıymetli isimlerle dergi-
ciliğin birçok alanına ilişkin oturumlar yapıldı. 
Gönül isterdi ki fiziki olarak sınıf şartlarında 
gerçekleşmiş olsaydı dersler; maalesef küresel 
salgın nedeniyle online şekilde gerçekleşti.

Dergicilik okuluna başvuran arkadaşlarımızın 
heyecanları, gayretleri, azimleri görülme-
ye değerdi. Yazdıkları yazılarla, sordukları 
sorularla ustaların birikimlerinden istifade 
ettiler, notlar aldılar arkadaşlarıyla paylaştılar. 
Merhum Asım Abi'nin her daim yaptığı "Çıkıp 
gel artık" çağrısı yeniden yad edilmiş oldu. Bu 
ve sonraki çalışmalar, ruhuna bir dua, aziz 
hatırasına bereketli bir katkı olsun. Umarız 
her harfinden nasipdar olur. Biz onu sevdik, 
ondan razıyız. Mevlâm da razı olsun. 

Bu proje gerçekleşirken Esenler Belediyesi ve 
Uluslararası Genç Derneği desteklerini esir-
gemedi, hep yanımızda durdu. Bu nedenle iki 
kuruma da bu çalışmada yer alan arkadaşlar 
adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bereketi 
daim olsun diyorum...
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Birlikten Kuvvet Doğar

Malezya hükümeti, Bosna Hersek’e 50 bin doz 
koronavirüs aşısını bir karşılık beklemeden ba-
ğışlama kararı aldı. Bu karar ajansın haberlerine 
göre Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konse-
yi Üyesi Şefik Caferoviç’in geçtiğimiz haftada 
Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin’e mektup 
göndermesi ile birlikte gönderdiği mektupta 
Malezya’nın hibe ettiği aşıların Çinli bir üreticinin 
aşıları olduğunu ve aşıyı satın alımı konusunda 
ise Bosna Hersek’e yardımcı olunacağı aşı ta-
lebinin ardından geldi.

Merhum Asım Gültekin'in Kaleminden 
'Uçtun Yine Deli Gönül' Çıktı

Merhum Asım Gültekin'in yazılarından derlenen "Uçtun Yine 
Deli Gönül" isimli eseri Aşina Kitap'tan çıktı.

Aşina Kitap Genel Konsept Danışmanı Süleyman Ragıp Yazı-
cılar; Asım Gültekin'in vefatının ardından, "özlem dolu hüznün 
gölgesinde, vefa hisleri eşliğinde” onun adına bir kitap olması 
niyetiyle böyle bir kitabı hazırladıklarını açıkladı. Yazıcılar; 
"Özellikle gençler yazılarından daha çok istifade etmeliler 
diye düşünüldü. Bir de nasıl bir yürek taşıdığına dair şahit-
liklerin derli toplu bir şekilde kayda geçmesini istedik. Zira 
Asım Gültekin bir dönemin hafızasıdır, bıraktığı izlerle birçok 
insanın hayatına dokunmuş eşsiz isimlerden biridir." ifade-
lerini kullandı. 

Yazarın "Uçtun Yine Deli Gönül" kitabı iki bölümden oluşuyor. 
İlk bölümde yazıları yer alırken ikinci bölümde dostlarının, 
öğrencilerinin şahitlikleri yer alıyor.

HABERI
BIZDEN AL

HABERI

lebinin ardından geldi.

Farklı Coğrafya, Aynı Hüzün 

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Baş Komi-

seri Michelle Bachelet, "Myanmar'daki du-

rumun tam çatışmaya doğru gitmesinden 

korkuyorum” dedi. Birleşmiş Milletler İnsan 

Hakları Yüksek Komiseri Bachelet yaptığı 

yazılı açıklamalarında Myanmar'da darbe 

karşıtı gösterileri, tıpkı 2011 yılında Suriye’de 

halkın coşkulu protestolarına benzeterek, 

Myanmar askeri yönetimini, halka yönelik 

baskı ve katliamlarını durdurmak için acil, 

kararlı ve etkili tedbirler almaya davet etti.

F. Zehra Kocamemik & Nurgül Erdil
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Doğu Türkistanlı Kardeşine 
Sahip Çık!

Tarih boyunca dünyanın birçok yerinde zulümler 
oldu ve olmaya da devam ediyor. Bunların en 
koyusu da belki Doğu Türkistan'da Uygur Türk-
lerine karşı gerçekleşen o zulümdür. Yaklaşık 140 
yıldır Çin’in esaretinde olan Doğu Türkistan, şu 
sıralar en zor günlerini yaşıyor. Gözleri kötülük-
ten başka bir şey görmeyen insanlar tarafından 
her gün binlerce Müslüman kardeşimiz toplama 
kamplarına alınıyor ve hayatlarının her sani-
yesinde yüzlerce kamera ile izleniyorlar. Orada 
kendi hayatlarını ve dinlerini yaşayamıyorlar. 
Doğu Türkistan’daki Müslüman kardeşlerimize 
bir an önce el uzatmalı, onlara yapılan bu zulmü 
tüm dünyaya duyurmalıyız. Yaşanılan bu acının 
son bulması için üzerimize düşeni yapmak temel 
vazifemiz olmalıdır.

Rus Muhalif Kendini 
Kur’an-ı Kerim’e Verdi

Rusya’nın meşhur siyasi muhalifi Aleksey Navalnıy, ken-
disine Kur'an-ı Kerim vermeyi reddettikleri için ülkesinde 
bulunduğu hapishane yönetimini mahkemeye verdi. 
Navalnıy, Instagram üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, 
cezasını çektiği hapishanede kendini geliştirebilmek için 
çeşitli hedefler koyduğunu dile getirdi. Hedeflerinden 
birinin de Kur'an-ı Kerim'i ve Hazreti Muhammed'i de-
rinden anlamak olduğuna işaret eden Navalnıy, "Bana 
Kur'an-ı Kerim vermiyorlar. Bu son derece sinir bozucu." 
dedi. Ayrıca "Navalnıy; Kur'an-ı Kerim'i incelemenin bir 
Hıristiyan olarak gelişimime de katkı sunacağını fark 
ettim." değerlendirmesinde bulundu.

Doğu Türkistanlı Kardeşine 

Tarih boyunca dünyanın birçok yerinde zulümler 
oldu ve olmaya da devam ediyor. Bunların en 
koyusu da belki Doğu Türkistan'da Uygur Türk-
lerine karşı gerçekleşen o zulümdür. Yaklaşık 140 
yıldır Çin’in esaretinde olan Doğu Türkistan, şu 
sıralar en zor günlerini yaşıyor. Gözleri kötülük-
ten başka bir şey görmeyen insanlar tarafından 
her gün binlerce Müslüman kardeşimiz toplama 
kamplarına alınıyor ve hayatlarının her sani-
yesinde yüzlerce kamera ile izleniyorlar. Orada 
kendi hayatlarını ve dinlerini yaşayamıyorlar. 
Doğu Türkistan’daki Müslüman kardeşlerimize 
bir an önce el uzatmalı, onlara yapılan bu zulmü 
tüm dünyaya duyurmalıyız. Yaşanılan bu acının 
son bulması için üzerimize düşeni yapmak temel 

Rus Muhalif Kendini 
Kur’an-ı Kerim’e Verdi

Rusya’nın meşhur siyasi muhalifi Aleksey Navalnıy, ken-
disine Kur'an-ı Kerim vermeyi reddettikleri için ülkesinde 
bulunduğu hapishane yönetimini mahkemeye verdi. 



4

Tuba Şekerci

Çağımız bir garip. İş çok va-
kit yok. Bu dönemde zaman 
planlaması büyük önem arz 
ediyor. Bir öğrenci ya da bir 
iş adamı olabilirsiniz. Hiç 
fark etmez. Bu yazıda kendi 
zaman planlamanıza ilişkin 
güzel ipuçları yer alıyor.

“Günde 24 saat bana yetmi-
yor” diyenlerdenseniz artık 
ajanda tutma vaktiniz gel-
miş demektir. Her ne kadar 
elektronik ortamda hatır-

latmalar, notlar, planlayı-
cılar vs. gibi uygulamalar 
olsa da bilgilerinizin uzun 
ömürlü olması ve kullanım 
rahatlığı açısından kağıt ka-
lemin bize eşlik etmesi daha 
verimli olacaktır. Kullana-
cağınız bu ajanda kişisel 
organizatörünüz, bir nevi 
takviminizdir. Planlayıcını-
zın kapsamı, işlevi, içeriği 
ve tasarımı size kalmış. Ben 
kendi düzenimden bahset-
mek istiyorum.

Her sabah erkenden kalkıp 
gün içerisinde yapılması ge-
rekenleri yazanlardanım. Bu 
yüzden günlük kullandığım 
ajanda her zaman elimin al-
tındadır. Bir de aylık hedef-
lerimi not ettiğim ve bazı 
takipleri yaptığım ayrı bir 
ajandam var. Bu ajandaya 
genel olarak ‘’bullet jour-
nal’’ deniliyor, henüz ortak 
Türkçe bir ad koyamadık 
ne yazık ki. Ben ‘’kişisel 
takvim’’ olarak nitelendi-

riyorum – ‘Takvim Türkçe 
mi sanki?’ demeyin lütfen, 
hiç olmazsa daha aşina ol-
duğumuz bir sözcük- çün-
kü kullanımındaki asıl amaç 
zamanı yönetebilmek. Peki 
genel hatlarıyla ajandamı 
nasıl oluşturuyorum? 

 Kişisel takvimimde 
öncelikle yıllık hedef-
lerime yer veriyorum. 
‘1 yıl sonra hayatımda 
nelerin değişmesi beni 

TAKVIM HAZIRLAMAYA 
VAR MISIN?

"Günde 24 saat bana yetmiyor” diyenlerdenseniz artık ajanda tutma vaktiniz gelmiş demektir. Her ne kadar 
elektronik ortamda hatırlatmalar, notlar, planlayıcılar vs. gibi uygulamalar olsa da bilgilerinizin uzun ömürlü 

olması ve kullanım rahatlığı açısından kağıt kalemin bize eşlik etmesi daha verimli olacaktır. 
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mutlu eder?’ diye dü-
şünüp maddelendiri-
yorum. 

 Bu hedefler ölçülebilir 
ve ulaşılabilir olmalı. 
Örneğin; her gün kitap 
okumak, ders çalışmak. 
gibi bir liste yanlıştır. 
Bunların yerine; bir 
ay boyunca her gün 
en az yarım saat kitap 
okumak gibi süresi ve 
sonucu belli hedefler 
belirlenmelidir. 

 Elbette bu ajanda sade-
ce hedef yazıp çizmek 
için değil, başka say-
falarla daha kullanışlı 
hale getirip motivas-
yonunuzu yükseltebi-
lirsiniz. Mesleğinize, 
alışkanlıklarınıza ve 
isteklerinize göre de-
ğişebilir bir durum bu. 

 Benim takvimimde yer 
alan sayfalarsa şöyle: 
Okul ders notu takibi, 
doğum günü listesi, 
okuduğum kitap ve 
dergiler, izlediğim dizi 
ve filmler, aldığım ser-
tifikalar, yazdığım ya-
zılar, gezdiğim yerler, 
müzik aleti ve yabancı 
dil ders takibi, sevdi-
ğim şarkılar… 

 Siz kendi yaşantınıza 
göre sayfalarınıza ek-
leme çıkarma yapabi-
lirsiniz.

 Çoğu zaman bizi ka-
ramsarlığa sürükleyen 
durum, ne yapacağımı-
zı bilmemek oluyor. Bu 

disiplin sayesinde de 
yapmam gerekenlerin 
farkında oluyorum. 

 Planlama vesilesi ile 
çalışmaya, üretmeye 
dört kolla sarılıyorum 
ve bu bana başarı ola-
rak dönüyor. 

 Yaşam enerjimi yüksel-
tiyor.

 Görevlerimi severek yap-
mamı sağlıyor çünkü o 
iş bittiğinde o maddenin 
üstünü çizmekten alaca-
ğım hazzı biliyorum. 

 Dört yıldır bu planla-
maları sürdürüyorum 
ve en sevdiğim alışkan-
lığım diyebilirim.

 Dikkat edilmesi gereken 
noktalardan biri de ren-

garenk çizimli göze hoş 
gelen bir ajanda oluş-
turmak için çok fazla 
zaman harcamamak. 
Unutmayın o defter 
siz gününüzü dolu dolu 
yaşayın diye var, vakit 
kaybedin diye değil. 

 Ve bir not: Ayrıntılar-
da boğulmamalı, bir 
hedefinizi yerine geti-
remediğiniz vakit mo-
ralinizi bozmamalısınız. 
‘Olabilir’ diyip devam 
etmelisiniz.  

Ben planlamamı bu şekilde 
yapıyorum. Umarım dener-
siniz ve memnun kalırsınız. 
Zamanımızın verimli geç-
mesi dileğiyle… 

Kullanacağınız 
bu ajanda kişisel 
organizatörünüz, 

bir nevi 
takviminizdir.

Her sabah 
erkenden kalkıp 
gün içerisinde 

yapılması 
gerekenleri 

yazanlardanım 
bu yüzden 

günlük 
kullandığım 
ajanda her 

zaman elimin 
altındadır. Bir de 
aylık hedeflerimi 

not ettiğim ve 
bazı takipleri 

yaptığım ayrı bir 
ajandam var.
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Amasya'nın Taşova ilçesin-
de 1975'te dünyaya geldi 
Asım Gültekin. Ortaokulu 
bitirdikten sonra Amas-
ya'dan ayrıldı; Kartal Ana-
dolu İmam Hatip Lisesi'ni 
kazanarak İstanbul'a düştü 
yolu. Kartal’da lise yılla-
rında kültürel çalışmalara 
öncülük eden, dinamik bir 
öğrenci profiliydi o; okula 
kattığı yeni çalışmalarla bir 
dinamizm geliştirdi. Kartal 
Anadolu İmam Hatip Li-

sesi'nde 1989’da çıkmaya 
başlayan Seher Dergisi'ne 
desteğini, özellikle İmam 
Hatiplilerin en zor geçen 
yılları olan 1997-2009 ara-
sında da dışarıdan katkılar 
göstermeye devam etti. 
Lise hayatının ardından 
Marmara Üniversitesi Ede-
biyat Öğretmenliği Bölü-
mü'nden mezun oldu. Ama 
verdiği bir röportajda şöyle 
söylüyordu: 

"Üniversite okudum; ama 
asıl okuduğum yer: Sezai 
Karakoç’un, Rasim Özde-
nören’in, Nuri Pakdil’in, Ca-
hit Zarifoğlu’nun, Ahmet 
Efe’nin, Mevlâna İdris’in 
kitapları. Asıl okuduğum 
şey onlar. Okula zaten 
mecbursun, gidiyorsun. 
Yedi yaşında okula gitme-
ye başladım. Hâlâ okula gi-
diyorum yani bir şekilde. 
35-36 yıldır okula gidiyo-
rum. Fena bir şey. Üstelik 

okullara, eğitime karşıyım 
bir yandan da.”

Tabii üniversitede de aktif 
bir öğrenci olarak bulun-
duğu yere canlılık katmaya 
devam etti. “Kartal Anadolu 
İmam Hatip Lisesi'nin, Kar-
tal Atalar MGV’nin kütüp-
hanelerinde; Fatih’te Seha 
Neşriyat’ta, İnkılâb Kitabe-
vi’nde kitapların, dergilerin 
içinde yüzüyorduk.” diyor 
Asım Gültekin o yıllar için. 

“Bizim için bir yazı Hakk’a hizmet ettiği sürece muteberdir. Bizim iç in bir dergi kıbleden ayrılmadıkça ölmezlik 
şurubundan içer; âb-ı hayattan bir muştu taşımaya vasıta olabilir ancak.” 

Asım Gültekin

DERGILER ÖKSÜZ 
KALDI…

K. Beyza Kirenci & Abdullatif Tırlı



Yılda bir sayı olmak üzere 
çıkan Biat Dergisi’ni 5 yıl 
çıkardılar arkadaşlarıyla. 
Yazar Halit Bekiroğlu da 
Gültekin'le 90'lı yılların or-
talarında Marmara Üniver-
sitesi'ne giderken tanışmış, 
Biat Dergisi'ni beraber çı-
karmış arkadaşlarındandı. 
O yıllar için Asım Gültekin'i 
şöyle anlatıyordu: 

"Birlikte üstad Sezai Ka-
rakoç'a giderdik, kitap ve 
okuma çalışmaları yapardık, 
yurtlarda, evlerde, imam 
hatiplerde, diğer liselerde… 
Hayat akıp giderken STK 
faaliyetlerinde, dergicilikte, 
kitap fuarlarında, paneller-
de, istişarelerde, projelerde 
her zaman ya Asım'la ol-
duk ya da yollarımız kesiş-
ti. Adeta her taşın altından 
Asım çıkardı. (...)"

Gittiği okulların önce kü-
tüphanesine bakan biriydi 
Asım Gültekin. “Kütüpha-
ne deyince bende beliren 
fiil aslında aramak fiilidir! 
Yaşasın bitimsiz aramak 
sevdamız!” diye yineliyordu 
her defasında. Kütüphane-
lere öyle gönülden bağlıydı 
ki, namaz vakti geldiğinde 

mescide değil de kütüpha-
nede olduğu yere bir sec-
cade serip namazını orada 
eda etmek isteyen bir tavrı 
olduğundan bahsediyordu, 
bir röportajında. Secdenin 
her şeyin başlangıcı oldu-
ğuna inanıyordu çünkü. 

Ardından yine aynı röpor-
tajda kendinden şöyle söz 
ediyordu:

“(…) Kitaplar, dergiler… 
Tarihimi anlatmaya kal-
kıştığımda aslında onlar-
dan bahsetmiş oluyorum. 
Şu okulu okudum diyerek 
değil yani. İşte şu mesleği 
yapıyor değilim. Mesleğim 
öğretmenlik değil aslında. 
Mesleğim okumak yazmak 
diyelim.”

Üniversite yıllarında kaldı-
ğı öğrenci evine giden bir 
arkadaşı şöyle anlatıyordu 
onun gençliğindeki kitap 
sevdasını: 

Birlikte üstad 
Sezai Karakoç'a 
giderdik, kitap 

ve okuma 
çalışmaları 
yapardık, 
yurtlarda, 

evlerde, imam 
hatiplerde, 

diğer liselerde… 
Hayat akıp 

giderken STK 
faaliyetlerinde, 

dergicilikte, 
kitap 

fuarlarında, 
panellerde, 

istişarelerde, 
projelerde 

her zaman ya 
Asım'la olduk 

ya da yollarımız 
kesişti. Adeta 

her taşın 
altından Asım 

çıkardı. (...)

DOSYA
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"Bir gün evine gittiğimde 
hayran kaldım. Evin her 
tarafında kitaplar vardı. 
Kitaplık alamamıştı ama 
kitaplar yerlerde insan bo-
yunu aşan kuleler halinde 
duruyordu. (...)"

Okumaya olan düşkünlüğü 
daha küçükken kendini bel-
li etmişti Asım Gültekin'in; 
dergi okumanın değerini de 
erken yaşlarda kavrayan bir 
çocuk olmuştu. Gül Çocuk, 
Kandil Çocuk, Yedi İklim, 
Kardelen, Selam, İslam, İsla-
mi Edebiyat, Teklif Kayıtlar, 
İkindi Yazıları abone olduğu 
ilk dergilerdendi. Dergi me-
rakı ve aşkı yaş aldıkça arttı. 
Kariyeri boyunca birçok ga-
zetede kültür sanat içerikli 
yazılarını yayımladı. Ayrıca 
pek çok dergide de yazmayı 
sürdürdü. Düş Çınarı, Ger-
çek Hayat, Yörünge, Genç, 
Yedi İklim, Kırklar, Şehren-

giz o dergilerden sadece 
birkaçıydı. Bunun yanında İz 
Yayıncılık bünyesindeki ay-
lık Kitap Postası Dergisi'ni 
de 20 sayı çıkardı. “Bizim 
için bir yazı Hakk’a hizmet 
ettiği surece muteberdir. 
Bizim için bir dergi kıble-
den ayrılmadıkça ölmezlik 
şurubundan içer; âb-ı ha-
yattan bir muştu taşımaya 
vasıta olabilir ancak.” derdi. 
Dergiler için öylesine çok 
yazıyordu ki dergiciliğin 
aynı zamanda tamamen bir 
hastalık olduğunu da söylü-
yordu. Koşturdu, çabaladı; 
TÜRDEB, Dünya Dergiler 
Birliği ve Dünya Bizim inter-
net sitelerini kurdu. “Ulus-
lararası Dergi Fuarları”nın 
temelini attı…

On fuar onun öncü gayre-
tiyle icra edildi; birçok der-
gici ve okur birbirini tanıdı, 
dergileri insanlara; bilhassa 
gençlere sevdirdi. Gençlere 
sahip çıktı. Onları kendi öz 
kaynaklarıyla buluşturmak, 
zihinlerini çalıştırarak dü-
şünmeye, bilgi üretmeye 
yönlendirmek, aşkın bir va-

roluşun ateşini tutuşturmak 
için daima çabaladı. Direnişi 
eylem ve üretimde bulmuş-
tu çünkü o. Bir buluşmada 
bir çocuk onun için en özel 
kişi olduğumu sanıyordum 
demiş. Öyle değer vererek 
dinlerdi gençleri. Dinleme-
ye hazır olarak, içtenlikle 
“Nasılsın?” diye sorardı in-
sanlara, son anına kadar da 
öyle yaptı. 

Üsküdar Anadolu İmam Ha-
tip Lisesi’nde görev yapar-
ken bir öğrencisi; “Sınav-
larda Ömer Karaoğlu’nun, 
Abdülbaki Kömür’ün diğer 
değerli sanatçıların ezgi-
lerini, marşlarını sorardı. 
Yedi Güzel Adam’ı, Sezai 
Karakoç’u ve daha birçok 
yazarı; o dönemde adını 
duymadığımız ama çok 
değerli eserler verdikleri-
ni sonradan fark ettiğimiz 
önemli edebiyatçıları Asım 
Gültekin sayesinde tanıdık.” 
diyor. Sınavlarının konula-
rını müfredat belirlemez-
di onun. Gençlerin aşkın 
dünyalarını, kendi hayat 
müfredatından sorular yö-

Bir gün evine 
gittiğimde 

hayran 
kaldım. Evin 
her tarafında 

kitaplar 
vardı. Kitaplık 

alamamıştı 
ama kitaplar 

yerlerde insan 
boyunu aşan 

kuleler halinde 
duruyordu. (...)
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nelterek doğru istikamete 
yönlendirme gayesindeydi. 

Okuma gruplarını da çok 
önemserdi, “(…) Aynı ali-
mi, yazarı, mütefekkiri çok 
takdir ediyor isek o yazarı 
okuyanlarla bir araya gel-
mek önemli." derdi. Okuma 
halkaları oluşturma nokta-
sında hep dinamikti. Bunu 
da şu sözlerle açıklıyordu 
Asım Gültekin:

"Okuma grupları oluştur-
maya çalışıyorum. Çünkü in-
sanlar günümüzde okumayı 
tek başına kolay kolay ger-
çekleştirebilir bir durumda 
değiller. Yani, okumak artık 
tek başına gerçekleştirmesi 
zor olan bir eylem. Dolayı-
sıyla, insanların birbirlerine 
tutunarak 'Bunu okumalı-
yız' dedikleri bazı önemli 
kitapları beraber okuma-
larını ve beraberliklerini 
sürdürerek inandıkları bir 
kısım değerleri birbirlerine 
hem hatırlatmalarını hem 
de onları beraber okudukça 
yeniden değerlendirmeleri-

ni, tahlil etmelerini, analiz 
etmelerini öğrenmelerine 
vesile olmaya çalışıyorum. 
Çünkü biz tüketim kültürü 
karşısında, daha doğrusu 
şeytani kültür karşısında 
tek kalırsak, kaybederiz. 
Müslümanlar olarak şeyta-
ni kültürün karşısında kay-
betmemek için, Müslüman 
duyarlılığını diri tutmak is-
teyenler olarak, birbirimi-

ze tutunmamız gerekiyor. 
Birbirimize tutunmanın en 
güzel yollarından birisi de 
birlikte kitap okumak. (..) 
Bu çağ, geçen yüzyıl ve 
bundan sonraki yüzyıl, ön-
ceki yüzyıldan daha radikal 
ve sert bir şekilde bireyci bir 
çağ olarak yoluna devam 
edecek. Bu bireyciliği aşma-
nın yolu birlikte okumak.”

Vefatından birkaç ay önce 
konuk olduğu bir televizyon 
programının sonunda; “İs-
tikamet nereye?” diye so-
rulmuştu Asım Gültekin’e. 
“Rabbim kıbleden, ona sec-
de edenlerden ayırmasın.” 
diye yalın bir cevap vermiş-
ti. Şahittik, duru yürüdü, 
sessizce göçtü.  

Asım Gültekin, canhıraş bir 
şekilde ümmetin güzel bil-
diği, güzel gördüğü adam-
larını, insanlarını, başta 
gençlere olmak üzere her-
kese anlatmaya ve anlattır-

maya çalıştı. Dili kirlenenin 
kalbinin de kirleneceğini 
söyledi hep. Akranlarına 
dost, gençlere ağabey, der-
gicilere yoldaş ̧olan Asım 
Gültekin’in güzeli ve iyiyi 
anlatmaya çaba eden söz-
leri, her daim yolumuzda ve 
kalplerimizde yer bulacak.  

“Türkçede her şey “bir”den 
başlar. Ansızın oluveren bir 
şeyi birdenbire kelimesi ile 
ifade ederiz. Öyle güzel bir 
ifadedir ki bir-den bir-e! 
Birdenbire ifadesinde oluş ̧
‘Bir’in içinde gerçekleşir. 
Birden kopacakmış,̧ ayrı-
lacakmış ̧gibi yaparak ama 
birden kopmadan, ayrıl-
madan ve bire yönelerek, 
yine birdenbire gerçekleşen 
bir serüven! Hay’dan gelen 
Hu’ya gider demenin başka 
bir yoludur ‘birdenbire’ ade-
ta. ‘Allah’tan geldik, yine 
ancak O’na dönücüleriz’ 
demenin bir başka yolu.” 



Yıldız Ramazanoğlu 

Asım’a göre 
emperyaliz-
me ve her 
türlü haksız-
lığa karşı du-
rabilmek, in-
celikli estetik 

ve adalet dolu bir Türkiye 
kurabilmekle mümkündü. 
Bunun için yeni bir zihinsel 
yapılanma gerekiyordu. 
Bu da; ilimle, irfanla, mi-
zahla, sanatla ve sağlam 
bir siyasetle mümkündü 
ve emek iman ve çaba is-
tiyordu kısaca.

Peki gençlerle bu kadar 
güzel bir iletişimi nasıl 
kurabildi; yargılamadan 
dinleyerek, her türlü dert-
leriyle bire bir ilgilenerek, 
kendilerini değerli hisset-
tirerek. Vefatından sonra 
Valide-i Atik Camii'ndeki 
buluşmada bir delikanlı 
onun için en özel kişi ol-
duğumu sanıyordum de-
miş. Şaşırmıyoruz çünkü 
aynısını biz yetişkinlere de 

yaptı, her birimizin kusur-
larını zaaflarını görmezden 
gelerek, içimizdeki karma-
şaya aldırmadan iyi olan ne 
görüyorsa o parçamızla ra-
bıtaya geçti. Her esere her 
yeteneğe değer atfetti ve 
kendimizi özel ve kıymetli 
hissetmemize yol açtı.  

Küçük kızımı Kartal Ana-
dolu İmam Hatip’e baş-
ladığında feraha çıkaran, 
sanatla, klasik metinlerle, 
resim atölyesiyle buluştu-
ran edebiyat öğretmeni.  
Okulda sakin sesiyle du-
ruşuyla okuma eylemle-
riyle bir devrim yarattığı-
nı, kütüphaneyi kız erkek 
herkese eşitçe açtırıp her-
kesi ihya ettiğini hatırlı-
yorum. Gençlerin sadece 
kariyere, para kazanmaya 
odaklanarak çöp gibi sü-
rüklenmesine razı olmadı, 
içlerindeki atıl yetenekle-
ri, kavrayış zenginliklerini 
harekete geçirdi. 

Mehmet Güncüm

Etrafındaki herkes gibi 
bizim de hayatımızdan 
bir Asım Abi geçti. Asım 
Gültekin 2009 yılında 
Üsküdar İmam Hatip 
Lisesi'nde "Dil ve Anla-
tım" dersimize girerdi. 
O’nun okulu ders işle-
diği Kütüphaneydi. Öğ-
retmenler odası da sınıfı 
da kütüphaneydi. Okulun 
son dönemlerindeki son 
sınavları Asım Hocam 
yine Kütüphanede yaptı 
ve bize de dedi ki: "Bir tek 
soru soracağım ama en az 
üç sayfa olacak." Bir soru 
olmasına sevindik ama 
en az 3 sayfa olmasına 
üzüldük tabi. Soru şuydu; 
"Bu zamana kadar ben-
den öğrendiniz üç şeyi 
yazın." dedi. "Birbirini-
zin yazdıklarına bakmak 
yok." dedi. Başladık yaz-
maya. Hiç unutmuyorum, 
bu sözüm de sakın yanlış 
anlaşılmasın tenzih ede-

rek yazıyo-
rum, sınıfta 
Amasyalı bir 
kardeşimiz 
vardı. Ay-
nen şu cüm-
leyi yazmıştı: 
"Hocam ben Amasya'dan 
İstanbul’a yeni gelmiş-
tim. Kendime öz güvenim 
hiç yoktu. Sizi gördüm, 
tanıdım. Amasyalı oldu-
ğunuzu duydum. Kendi 
kendime; Amasyalılardan 
da bir şey olabiliyormuş, 
deyip özgüvenim arttı." 
dedi. Tabi Hocamın buna 
çok güldüğünü hatırlıyo-
rum. Hocam ile okuldan 
sonra da bağımız kop-
madı yani Hocamız bizi 
bırakmadı. Yol gösterdi. 
Öncü oldu. Tabi bizden 
istediği 'benden öğren-
diğiniz bir şeyi en az üç 
sayfa yazma' sorusunu 
şimdi daha iyi anlıyorum. 
Rahmet olsun.

Mehmet Nuri Yardım

Coşkun akan nehir gibiydi 
Asım Hoca. Nerede boşluk 
varsa oraya doğru akar, 
mevcut eksiği hemen dol-
dururdu. Meselâ mizah 
alanında İslami camianın 
eksiği mi var, başkaları bu 
noksanlığı eleştiredursun 
Asım çabucak kolları sı-

var, ekibi toplar ve mizah 
dergisini çıkarırdı. Onun 
unutulmayacak bir hizmeti 
de Cafcaf’tı. Camiamızın 
bu seçkin ve seviyeli mizah 
dergisinin iyi bir takipçisi 
oldu. 40 küsur çizeri bir 
araya getirmek kolay de-
ğildi ama Asım bunu ba-

şarmıştı. Çağrı Cebeci’nin 
“Nereden çıktı bu mizah 
dergisi fikri?” sorusuna, 

“Yıllardır nitelikli, entelek-

tüel, dini ve temel değer-

leri ile kavgalı olmayan bir 

mizah dergisi özlemi içeri-

sindeydim. Baktım kimse 

böyle bir dergi çıkarmaya 

çalışmıyor, ben çıkarayım 

dedim.” cevabını vermişti.
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Savunma
Yürüyoruz bir akşamüstüdür şimdi,

En büyük suçluluğumuz, yaşamak 

Suçladığımızsa yaşayamamak.

Bir küçük su damlası varlığımız 

Bir salyangozun sırtında, bir şişenin omzunda. 

Seviyoruz kendimize ihanet edercesine 

Dünyayı, insanları, çiçekleri, bulutları;

Sevilmeye değmeyen pek çok şeyleri

Ve en az kendimizi

Türkülü bir adamdı mutluluk…

Düşünceleri hissiyatları allak bullak 

Dünya, sokaklar, çöpler, ekmek kuyrukları

Hepsi tiz bir hüzün şimdilik…

Işık huzmeleri karartıyor etrafı,

Ben kör oldum efendim…

Artık her şeyi görebiliyorum!

Durdurun yürümeye devam etmek istemiyorum.

Durmalıyım dünya kıpırdanmalı etrafımda 

Bir karıncanın adımı kadar hızlıcasına,

Ben durmalıyım ama zaman akmalı…

Başka yaşantıların inadına.

Bir akşamüstüdür, yürüyorum şimdi

Kelimeler hapsolmuş usuma,

Müebbet yemişler hiç dışarı çıkmamacasına.

Susmalıyım ben efendim!

Düşüncelerimi de hapsedemezsiniz ya!

Bana işkence edenler buradaydı, onları gösterebilirim

İşte susmaya duranlar…

Kurtulmalıyım burdan efendim,

Çiçekler tomurcuklanıyor, bensiz yeşeriyor incelikler

Şimdilerde parlak bir at sağrısıyla övünerek kasılıyor dağlarda 

Boyuna koşan bir kısrak var uzaklara düşman 

Ama mütemadiyen kovalayan 

Onları rüzgarla  barıştırmalıyım.

Tek savunmam budur.

Durdurun, durdurun beni

Ben yürüyemem kar kaplı tam yollarda.

İlerleyemem daha…

Kalsın işte sizlere dünyanın illeri.

Ben gidiyorum,

Ölümüm yeğdir!

Ve bu ağır suçlama herkesedir kalan

Bir kar tanesinin düşüdür şimdi ölümüm

Yürüdüm uzunca bir zaman 

Adımı unutalıdan beri,

Ve yürüyeceğim adımı hatırlanana dek!

Rabia Türk
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Meselemiz yolda olmak, 
zorluklarıyla birlikte ona 
katlanabilmektir. Yolu yor-
madan, kendimizi bozma-
dan, istikametten çıkmadan 
yürüyebilmektir. İleriye dair 
her adımımızı “olmak” için 
atmaktır. Şunu unutmama-
lıyız ki “yolda olur” insan.

Yola ‘sen’ ve senin yanına 
bir de ‘yoldaş’ gerek. “Evvel 
Refîk Bâde'l Tarîk” (Önce 
Yoldaş Sonra Yol) demiş 
eskiler. Biz bu uğurda ilk 
olarak kendimizi alacağız 
yanımıza. Yolumuza yoldaş, 
derdimize deva ilk olarak 
kendimiz olacağız. Çünkü 
insan ilk kendiyle olabilme-
li, kendiyle yürüyebilmeli, 
kendiyle birlikte bir şeyler 
başarabilmeli... Yolu tüm 
zorluklara rağmen ken-
diyle ele ele verip aşabil-
meli. Zira “insanı yol değil, 
yoldaşı yorar” derler. Bu 
yolda kendimizi yormadan 
yürüyebilmeliyiz, fiziksel 
anlamda bir yorgunluk 
değil bahsettiğim. Takılıp 
düştüğümüz her adımda, o 
tozlu yollardan kalkıp silke-

lenebilmeli ve yeniden daha 
güçlü bir şekilde kendimize 
gelebilmeliyiz. Evet ‘ken-
dimize gelebilmeli’, çünkü 
yoldaki tüm zorluklar bizi 
kendimize götürecek ufak 
imtihanlar silsilesi…

Her şey hazırsa ilk adımı-
mızı Rahman ve Rahim 
Allah’ın adıyla başlayarak 
atabiliriz. Bu yolda gayemiz 
ne yürümek ne yol aslında. 
Yoldan, yolcudan maksat 
vuslattır haddi zatında.

Yola ufak adımlarla çıkma-
lıyız. Çünkü biliyoruz ki bü-
yük sonlar küçük başlangıç-
ların eseridir. İşte bu yüzden 
ufak bir adımla başlayaca-
ğız, minicik bile olsa. Sonra 

Her dem yolda olacağız. 
Belki yürümekle varama-
yacağız ama biliyoruz ki va-
ranlar yürüyenler olacak. 
İşte buna dayanacağız; 
kelama inanarak atacağız 
her adımımızı. Yolda olmak 
yetmeyecek hiçbir zaman, 
asıl olan “doğru yolda” ola-
bilmemiz olacak. Bir ayetin 
sırrına ermek aslında; “em-
rolunduğun gibi istikamet 
üzere (dosdoğru ol)”. 

Bu yolculukta önümüze her 
seferinde çeşitli yollar çıka-
cak. Her yola girebilme gibi 
bir seçeneğimiz elbette ola-
mayacak. Herkesin girdiği 

bir adım daha. Evet bir adım 
daha, bir adım…  Adımla-
rımız büyüyecek, umutla 
kanatlanan yarınlara…

yola da giremeyiz, seyahat 
ederken önümüze çıkan her 
otobüse binemeyeceğimiz 

gibi… Bir tercih yapmamız 

gerekecek. Bu yolların bir 

kısmını reddedecek, bir 

kısmına yöneleceğiz. Za-

ten imtihan da bir seçimler 

silsilesi değil midir? Bazen 

yollarımız sarpa saracak, 

bazen de güllük gülistan-

lık olacak. Biz kendimiz için 

doğru olan yolu seçebilmeli 

ve bu yolda sebat etmenin 

idrakine varmalıyız. Çünkü 

o zaman yolumuz çiçek-

lenme ümidini taşıyacak. 

O ümit; yoldaki dikenleri 

çiçeklere dönüştürecek. O 

mis kokulu çiçekleri kokla-

yarak atacağız ileriye adım-

larımızı. 

Sabır; tüm ümitleri olgun-

laştıran yegane dayanaktır. 

Bekle, sabret, yol-

da ol. O seni 

doğrusuna 

çıkaracak-

tır. Biliriz ki 

her zorluktan 

sonra bir kolaylık 

vardır. Ve biliriz ki O, sab-

redenlerden razıdır. 

Y/OL
Her dem yolda olacağız. Belki yürümekle varamayacağız ama biliyoruz ki varanlar yürüyenler olacak. 

İşte buna dayanacağız; kelama inanarak atacağız her adımımızı.

Sümeyya Arslan
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Önce Oblomovluk nedir 
onu açıklayalım. Bir varoluş 
trajedisi olan Oblomovluk, 
bilinçli bir tembellik/atalet 
halidir. Bir uyuşukluk de-
ğil, aksine fazla uyanıklık, 
her şeyin farkında olma, bir 
adım ötesini görme halidir. 
Ancak tüm bu farkındalık 
dolayısıyla sonunu gördüğü 
yolda ilerlemek istememe-
nin getirdiği bir tükenmişlik 
ve kendini gerçekleştireme-
medir.

Yani Oblomovlar etrafında 
gerçekleşen birçok olayın 
farkında aynı zamanda fi-
kir sahibidirler. Ama bunu 
düzeltmek ya da harekete 
geçmek ile ilgili hiçbir şey 
yapmazlar. Bu size bir şey 
hatırlattı mı?

Evet, evet doğru düşünü-
yorsunuz. Şu an yaşadığı-
mız dünya tam olarak böyle. 
Herkesin bir düşüncesi var 
ama bunu gerçekliğe dö-
ken çok az. Herkes dünya-
yı kurtarmanın bir yolunu 
düşünür ama sadece bu 
düşüncelere sahip çok az 
kişi dünyayı kurtarmak için 

bir şeyler yapar. İşte tüm 
olay da bu.

Önemli olan düşünmek 
değil, harekete geçmektir. 
Gonçarov’un Oblomov ki-
tabını okuyanlar bilir. Oblo-
mov’un aslında birçok fikri, 
devrimler yaratabilecek 
planları hatta adını tarihe 
yazdırabilecek büyük adım-
ları düşünceleri vardı. Ama 
o bunları yapmak yerine sa-
dece fikirleriyle ortada kaldı.

Fikirleriyle ortada kalanlar 
çok uzak sayılmaz. Belki 
bizzat sizsinizdir. Geçmişe 
dönelim, çocukluğumuza.
Zihninizde birbirinden muh-
teşem fikirlerinizin olduğu 
döneme. Fikirlerini heyecan-
la koşarak ailesine anlatan o 
çocuğu düşünün. Heyecanlı 
olan sizi dinliyor tüm aile. 
Sonra da bunların para ka-
zandırmayacağını, ders ça-
lışmanız, derece yapmanız 
gerektiğinden bahsediyor-
lar. Yani sizi Oblomovluğa 
itiyorlar. Ama tarihe bakın, 
hangi fikirleriyle parlayan 
çocuk peşine düşmeyi bı-
rakmış ki fikirlerinin?

Hayat Oblomovları değerli 
görmez. Tarih Oblomovları 
içinde yaşatmaz. Oblomov 
olmak zor değildir. Zor ol-
mayan her şey başarıya la-
yık değildir. Başarıya layık 
olmayan ise yaşamaya layık 
değildir. 

Başarıdan kastım çok zen-
gin olmak, oyun yapmak, 
birçok aboneye sahip olmak 

değil. İnsanlığa ve kendinize 
faydalı ufak olsa bile bir şey 
yapmaktır. En basit şekliy-
le sağlıklı beslenmek, suyu 
israf etmemek…

Bu dünya, bu tarih, bu ha-
yat başlangıçtan itibaren 
yeterince Oblomov gördü. 
Şimdi kararınızı verin. Ob-
lomov mu olacaksınız yoksa 
uyananlardan mı?

KARAR SENIN 
OBLOMOV 

Hayat Oblomovları değerli görmez. Tarih Oblomovları içinde yaşatmaz. Oblomov olmak zor değildir. 
Zor olmayan her şey başarıya layık değildir. Başarıya layık olmayan ise yaşamaya layık değildir.

Sudenur Kozak
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Burak Hüseyin Çağlayan

Sayın okurlarımız, bugün 
ele alacağımız konu geçti-
ğimiz aylarda yol haritasını 
yayınlanmış olan, geleceği-
miz olarak bahsedilen Uzay. 
Bu yazıyı geç okumanızın 
sebebi yol haritasının ya-
yınlanmasının ardından ne-
ler yapıldığını analiz etmek 
ve daha gerçekçi bir bilgi 
sunmak istemem. Artık 
başlayabiliriz. 

Yerli ve Milli Uzay 
Programı

Geçtiğimiz aylarda “Milli 
Uzay Programı” ve TUA 
tanıtıldı. Bu yapılan tanı-
tımda 10 hedef bizlere su-
nuldu. Bu hedeflerden en 
ilgi çeken “Uzaya bir Türk 

gönderme” oldu ve tarih 
olarak bize 2023 sunuldu. 
Hedeften halk mutluluk 
duydu. En çok merak edi-
len hedeflere de birazdan 
değineceğiz. 

Hedef 1: Ay Görevi

Sayın okurlarımız, ilk hedef 
“Ay Görevi”. Sayın okurlar, 
bu hedefin amacı Cumhuri-
yetimizin 100. yılında Ay ile 
ilk teması gerçekleştirmek. 
Bu temas, kendi milli roket-
lerimiz ile birlikte gerçek-
leştirilecek. İlk temasımız 
çoğu ülkenin de yaptığı gibi 
sert iniş olacak. Bir nevi Ay 
yüzeyine roketlerimiz çakı-
lacak. Ardından Ay yüzeyi-
ne yumuşak iniş yapılacak 

ve hedef gerçekleşecek. Bu 
hedef ana olarak bize Ay 
yüzeyinde bilimsel faaliyet 
yürütme ve deneyim elde 
etme şansı verecek. Aynı 
zamanda önemli bir altya-
pı olanağı da sağlayacak. 
Bu görev gelişmekte olan 
ülkeler için hayati değer 
taşımakta. Çünkü bu bir 
çağın başlangıcı. Şimdi bu 
hedefin gerçekleşme ola-
sılığına göz atalım. Ben 
şahsen yaklaşık 2.5 yılda 
böyle büyük ve zahmetli 
bir görevi özellikle pandemi 
dönemi içerisinde pek olası 
bulmuyorum. Bu görevler 
çok büyük bütçeler gerek-
tiren ve büyük bir insan 
gücü isteyen görevler. Aynı 

zamanda bu görevlerin 
yaklaşık 1 yıllık test süreç-
leri olmak zorunda. Çünkü 
roketlerin test edilmesi ve 
hatalarının düzeltilmesi 
çok kritik. 1 yıllık test sü-
recini çıkardığımız zaman 
elimizde kalan yaklaşık 1.5 
yıl. Diğer bir yandan pande-
mi bu süreci ciddi anlamda 
aksatabilir. İnsan gücünüz 
ölebilir ve bu en son isteye-
ceğiniz şeydir. Umarım bu 
hedefi gerçekleştirebiliriz.  

Hedef 2: Uzaya Erişim 
ve Uzay Limanı

Bu hedefimiz diğer küçük 
ve büyük çaplı hedeflerin 
yatırım yaptığı bir hedef. 
Eğer bir uzay limanına sa-

TÜRKIYE’NIN GELECEĞI: 
UZAY

Geçtiğimiz aylarda “Milli Uzay Programı” ve TUA tanıtıldı. Bu yapılan tanıtımda 10 hedef bizlere sunuldu. 
Bu hedeflerden en ilgi çeken “Uzaya bir Türk gönderme” oldu ve tarih olarak bize 2023 sunuldu. 



15

hipseniz roketlerinizi tekrar 
kullanabilirsiniz, aynı za-
manda bir fırlatma bölgesi 
elde edersiniz. Bu fırlatma 
bölgeniz bir liman görevi 
göreceği için eş zamanlı 
olarak uydular fırlatabilir-
siniz. Bu teknoloji SpaceX 
gibi sayılı şirketlerde var ve 
bu teknoloji mükemmel bir 
ekonomik kazanç anlamına 
geliyor. Çok değerli ve belli 
bir süre belirtilmediği için 
de gerçekleştirilebilir. 

Hedef 3: Uzay 
Teknolojileri Geliştirme 
Bölgesi

Bu hedef ODTÜ ile birlikte 
gerçekleştirilecek ve yer-
li-yabancı yatırımcılara ev 
sahipliği yapacak bir “Uzay 
Teknolojileri Geliştirme Böl-
gesi” oluşturulacak. Bu şe-
kilde hem yatırımcılara bir 
yatırım noktası oluşturula-
cak hem de Uzay teknoloji-
leri anlamında birikimi olan 
KOBİ’lere fırsat verilecek. 
Bir bakıma “1 taş ile 2 kuş” 
vurulacak. Aynı zamanda 
bu şekilde yurt dışına git-
miş olan berrak zihinlere 
de ikinci bir yol sunulacak. 

Hedef 4: Uzay 
Farkındalığı ve 
İnsan Kaynağının 
Geliştirilmesi 

İşte geldik bence en değerli 
yatırım olan ve benim en 
zorunlu bulduğum hedefe. 
Bakın sayın okurlar, iste-
diğiniz kadar yatırım ya-
pın, istediğiniz kadar para 
kaynağı sağlayın eğer insan 
gücünüz yoksa hiçbir şey 

başaramazsınız. İşte bu he-
def bu yüzden değerli ve 
önemli. Bu hedef ile bir-
likte üniversitelere gerekli 
kaynağı sunar ve özellikle 
gençleri bu dala yönlen-
direbilirseniz sizi kimse 
durduramaz. O gençler ba-
şarır, yeter ki teşvik edin. 
Umarım bu hedef başarılı 
bir şekilde gerçekleştirilir 
çünkü bu hedef gerçekten 
çok önemli. 

Hedef 5: Türk Astronot 
ve Bilim Misyonu

İşte son hedefteyiz: “Türk 
Astronot ve Bilim Misyo-
nu”. Bu hedef ile birlikte 
gerekli iş birlikleri kurula-
rak uzaya bir Türk astronot 
göndermek hedefleniyor. 
Bu hedefin gerçekleşmesi 
için öncelikle gönüllü bir 
kişi seçilecek ve gerekli 
eğitimlerini alarak uzaya 
çıkmaya hazır olacak. En 
önemlisi de bize tıpkı Neil 
Armstrong ve Yuri Gagarin 
gibi örnek olacak. Bu hedef 
diğer küçük ve büyük çaplı 
hedeflerin gerçekleşmesi 
ile gerçekleştirilebilecek bir 
hedef. 

Sonuç olarak okuduğunuz 
hedefler en çok merak edi-
len hedeflerdir. Bütün he-
deflere TUA’nın kendi web 
sitesi üzerinden rahatlık-
la ulaşabilirsiniz. Umarım 
bütün hedeflerimizi ger-
çekleştirebiliriz. Hedefler 
imkansız değil ve bizim 
için imkansız diye bir şey 
yoktur.  

SUDAN 
PIRAMITLERI'NI 

DUYMUŞ MUYDUNUZ?
Sudan Piramitleri UNESCO tarafından Dünya 

Mirası olarak ilan edilmiştir.

Piramitler deyince akla Mı-
sır Piramitleri gelir. Peki Su-
dan Piramitleri’ni duymuş 
muydunuz?

Bizim için tarihi yapılar ta-
rih kadar değerli birer sim-
gedir. Tarihi anlamak için 
tarihi yapıları gözlemlemek 
gerekebilir. İnsanlığın asır-
lar önce bıraktığı eserler 
günümüze kadar ulaşabil-
miştir. Mesela insanlığın 
asırlar önce bıraktığı eser-
lere örnek olarak piramit-
ler verilebilir. Peki piramit 
ne demektir? Dış yüzeyleri 
yüksek olan ve üstte tek bir 
noktada birleşen ve şekli 
geometrik anlamda kabaca 
piramit halindeki bir yapıdır. 
Birçok piramit hâlâ ayakta 
durabilmektedir. Günümü-
ze kadar ulaşan yapılardan 
biri ise Sudan’ın tarihi pira-
mitleridir. Şimdi gelin hep 
birlikte Sudan’ın tarih ko-
kan piramitlerini yakından 
inceleyelim.

İki Bin Yıllık Tarihi Eser

Sudan'ın başkenti Hartum'un 
kuzey doğusunda bulunan Su-
dan Piramitleri'nin tarihi 2000 
yıl öncesine dayanmaktadır.

Sudan Piramitleri'nin 
Özellikleri

Girişleri doğuya bakacak şe-
kilde inşa edilen piramitlerin 
yüksekliği 6 ile 30 metre ara-
sındadır.

Dünyanın Mirası Sudan 
Piramitleri

Sudan Piramitleri'ni aynı za-
manda dünya mirası olarak 
da tanımlayabiliriz. Nedeni 
ise 2011 yılında UNESCO ta-
rafından Dünya Mirası olarak 
ilan edilmesidir.

Sudan Piramitleri'nin Mısır 
Piramitleri'nden Farkı

Mısır Piramitleri'nin yüksek-
likleri Sudan Piramitleri'nin 
yüksekliğinden daha fazladır. 

Mustafa Özkan
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Konuşan: Şeydanur Aydın

Yazı yazma konusunda 
yolunu bulmak isteyen-
lere kendi tecrübeleriniz 
ışığında beş temel öneride 
bulunsaydınız ne önerir-
diniz? 

Yazmak fazla kişisel bir olay. 
Her birimiz kendi yolumuzu 
kendimiz buluyoruz, hatta 
açıyoruz. Ama yine de bazı 
deneyimler başkalarının da 
işine yarayabiliyor. Öncelikle 
iyi bir okur olmalı. Yazıyı biz 
icat etmiyoruz. Biz bir gelene-
ğe eklemleniyoruz. Bu sebep-
le, bu geleneğin ne olduğunu 
okuyarak öğrenebiliriz. En 
iyileri, klasikleri, çağdaşları, 
oyuncu metinleri, dille uğra-
şanları… Hepsini okumalıyız. 
Ayrıca, yazmak isteyince, 

onay beklemeden yazmalıyız. 
Yazmak cesaret işidir. Sonra, 
yazdıklarımızı okutabileceği-
miz arkadaşlarımız olmalı. Bir 
de yazdıklarımızı, yazarların, 
editörlerin okumasını sağla-
malıyız ki bunun bir yolu on-
lara ulaşmaksa, daha kolay bir 
yolu yazdıklarımızı dergilere 
göndermektir.

Yazarlardan, şairlerden 
duyduğumuz ifadelere 
göre insan daha çok hü-
zünlü olduğu zamanlarda 
yazmaya yöneliyor. Sizce 
de öyle mi ve sebebi ne? 

Benim için öyle değil. Yazmak 
sadece acıları ve üzüntüleri 
dile getirmeye yarayan bir 
şey değil. 

Bir genç olarak hayatta 

atacağımız adımlarda 

tecrübeli insanlardan 

faydalanmak isteriz. 

Çıkacağımız yolun neye 

benzediğini göstermelerini 

bekleriz. Edebiyat dünyasına 

giren ve o dünyada kendi 

yerini bulmak isteyenlerin 

değerli bir arayışın içinde 

olduklarını görürüz. Bu 

konuya ve daha fazlasına 

ilişkin hususları deneyimli 

yazar ve şair Ahmet Murat 

Özel ile konuştuk.

YAZMAK CESARET 
IŞIDIR
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Söyleşi: Ahmet Murat Özel

Yazmak bazen oyun, bazen 
itiraz, bazen çemberi yar-
madır.

Yazmakta bazen oyun var, 
bazen itiraz var, bazen kav-
ga var, bazen çemberi yarma 
ihtiyacı var... Dolayısıyla yaz-
manın hüzünle ilişkilendiril-
mesi onu tam anlamamak 
olur. Yazmanın, bir tür kırık-
lık, itiraz içeren bir güceniklik 
içerdiği söylenebilir. Ama bu 
duygunun adı sadece hüzün 
değildir. Üstelik hüzün çok 
yıpranmış ve yorgun bir ke-
lime. Uzak dursak iyi olur.

Edebiyatla bu kadar iç 
içe olmak kişinin hayatını 
duyguları ile yönetmesine 
neden olur mu?

Edebiyat duygu işiyse evet, 
ama duygu işi değil. Önceki 
soruda buna değinmeye ça-
lıştım. Edebiyatı melankoli 
gibi algılamak yanlış. 

Edebiyat bizde yıkıma değil, 
ayağa kalkmaya yol açar.

Edebiyatın duyarlılığı kes-
kinleştirdiği söylenebilir. 
Daha yakından, daha derin-
den, daha keskin görmemizi 
ve duymamızı sağlayabilir. 
Ama bu bizde yıkıma değil, 
kelimeler sayesinde ayağa 
kalkmaya yol açar. Edebiyat 
okumak, bizi duygusal insan-
lar yapıyorsa, okuduklarımız-
da bir sorun olabilir, ya da 
okuma tarzımızda bir sorun 
olabilir. Bir roman, oradaki 
duygu ifadelerinden daha 
fazla bir şeydir. Orada döne-
min şartları, insanın çelişki-
leri, dilin boğumları vardır ve 

bunlar ancak uyanık kalarak 
ve duygulara teslim olmaya-
rak kavranabilecek şeylerdir. 
Don Kişot’u okumak, zaval-
lı bir meczuba acımaya yol 
açmaz bizde. Orada birçok 
bileşen devrededir çünkü.

Kuşlarla Sohbetin Şartla-
rı eserinde; "Nasılsın diye 
sorduğunda karşılığında 
bir beyit okuyanlar" diye 
bir cümle var. Yazarlık ala-
nında ilerledikçe sizin de 
dünyanız böyle oldu mu?

Eğer bana nasılsın dendiğin-
de buna bir beyitle karşılık 
verip vermediğimi soruyor-
sanız, hayır derim. Gündelik 
hayatta böyle bir şeye niye 
ihtiyaç duyayım ki? 

Biz kurmaca karakterler de-
ğiliz.

Kurmaca karakterler bazen 
bizi manipüle ediyor ve bu 

karakterlerin gündelik hayat-
ta bulunduklarını sanabiliyo-
ruz. Ben, biz, kurmaca karak-
terler değiliz. Romanlardaki 
gibi konuşmaya gerek yok o 
yüzden. Ayrıca hafızam çok 
iyi değil bence. Kendi şiirle-
rimi de ezberlemiş değilim. 

Şiir ve yazılarınızda birçok 
konuya aynı anda deği-
nebiliyorsunuz. Bu açıdan 
baktığımızda ufkunuzu 
genişleten unsurlar ne-
lerdir?

İlgi alanlarım çeşitlidir. İla-
hiyat, edebiyat, felsefe, 
tasavvuf, tarih, sosyoloji, 
sanat kuramları ilgimi çe-
ken şeyler. Bunların bazıları 
mesleki olarak daha önde 
olsa da, hepsiyle ilgiliyim. 
Bu okumalar, muhtemelen 
zihnimde bunlar arasındaki 
bağlantıları zenginleştiriyor. 
Benim de gündemim çeşit-
lenmiş oluyor. 

Yazmak fazla 
kişisel bir olay. 

Her birimiz 
kendi yolumuzu 

kendimiz 
buluyoruz, hatta 

açıyoruz. Ama 
yine de bazı 
deneyimler 

başkalarının 
da işine 

yarayabiliyor. 
Öncelikle iyi 

bir okur olmalı. 
Yazıyı biz icat 
etmiyoruz. Biz 
bir geleneğe 

eklemleniyoruz. 
Bu sebeple, 

bu geleneğin 
ne olduğunu 

okuyarak 
öğrenebiliriz.
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I

Anne: Ben Nebahat

Bu apartmanda gün aymı-
yor herhalde. İki yıldır her 
hafta gelir, merdiven sile-
rim, iki üç kişi dışında dönüp 
bakmazlar bile. Evvelki yer 
böyle değildi, sanki bir kom-
şuları da ben oluvermiştim. 
Bir elimde deterjan bir elim-
de kova, kapı muhabbet-
lerinin tadına doyulmazdı. 

Kızımız üniversiteyi kaza-
nınca, göçü toplayıp mer-
keze taşındık. Sonra bir 
salgındır yayıldı, okullar 
uzaktan öğrenime döndü, 
biz taşındığımızla kaldık. 
Virüs çıkmadan önce yö-
netici beni işten çıkarmaya 
yeltenmişti ama temizlik 
kıymete binince bıraktı 
homurdanmayı. 

Temizlik malzemeleri yü-
zünden ciğerlerim zaten 
iyice yıpranmışken bir de 
koca binanın merdiven-
lerine ağzımda maske ile 
tırmanıyorum şimdilerde. 
Eskiden bu apartmanın sa-
kinleri çok nadir tebessüm, 

kırk yılda bir de teşekkür 
ederlerdi. Artık korkudan 
kapıyı bile açmıyorlar. Bir 
yaygaradır gidiyor “sosyal 
mesafe” diye, sanki ne za-
man yoktu ki sosyal mesa-
fe? Sosyal, sınıfsal, parasal… 

Bugün çok yoruldum. Su 
kovamı doldurmasını is-
tediğim gencin kulaklıkla-
rından bana kadar ulaşan 
davul sesi gün boyu uğul-
dadı kulağımda. İşim bitince 
kapalı kapılara baktım. Ak-
lımda muhabbet dolu mazi… 
Gözümden birkaç damla yaş 
süzüldü fakat gözyaşımı 
silemedim. Çünkü “maske, 
mesafe, temizlik…” 

II

Baba: Ben Yaşar

-Alo! Kızım... Kapattım dük-
kânı geliyorum… Var mı 
eksik? Ekmek de mi var? 
Hmm… İyi madem geliyo-
rum bakalım.

Sabahtan akşama kadar çay 
ocağında, çayın her hali ile 
meşgul olmama rağmen 
yine eve gidip çay içmenin 

hayalini kurduğuma şaşı-
rıyorum. Kimi zaman da 
bizim çay ocağında akşa-
ma kadar oturan adamlara 
üzülüyorum. Muhabbetle-
rinin tadı tuzu yok. Acaba 
diyorum hanımları, kızları 
veya oğulları yok mudur? 
Ben Nebahat’imle, bizim 
25 yıllık yayları gevşemiş, 
süngeri çürümüş kanepede 
diz dize bir ömür çay içsek 
doyamam zannediyorum. 
Bazen de kendime üzülü-
yorum, Nebahat’imle şöyle 
bir ömür diz dize geçireme-
diğim için.

Düşünürken insan yürü-
düğünü de anlamıyor, eve 
varmışım bile. 

Hanımın durgunluğu kaç-
madı gözümden. Çay ocak-

ları tekrar kapanacakmış. Şu 
haberi yarın akşam duysay-
dım hanıma derhal işi gücü 
bırakıp istirahat etmesini 
söyleyecektim. Ne var ca-
nım, bir maaş neyimize yet-
miyor diyecektim. Yükünü 
hafifleteceğime şimdi evde 
olacağım artık durdurama-
yız bizimkini, ek iş yapmaya 
bile kalkabilir. 

Bugün çok yoruldum. Ka-
rımın bitkin nefesine, neyi 
sayıkladığını çözemediğim 
yüz ifadesine bakınca gö-
zümün önünde beliriverdi; 
çöpçatan teyzenin ve kay-
nanamın arasından etrafa 
mahzun ve heyecanlı bakış-
lar atan kızcağız. O zaman-
lar hayal eder miydi bir gün 
merdiven silmekten kam-

MASKENIN 
ARDINDAKILER

Vuslat, Firuzecik diye bir kuş oldu. 
Kondu umudun dalına. Ben bugün çok yoruldum. 

Hümeyra Şen
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burunun çıkacağını? Bu-
günleri bilse yine de ister 
miydi benimle evlenmeyi? 
Ben isterdim, o ister miydi?

III

Muhabbet Kuşu: 
Ben Firuze

Annecik neredesin?

Şimdiye yemeği hazırlamış, 
yorgunluk kahveni almış, 
“Kuşum Firuze’m, mavi 
boncuğum, sabır taşım, 
deniz manzaram, yağmur 
yoldaşım…”diye başlardın 
anlatmaya. Ablacık da ev-
deymiş ama yoktu ortalık-
larda, onu düşünür, yavrum 
geçse derslerini derdin. Ba-
bacığın gelmesini bekler-
dik ikimiz, bazen her tarafa 
uçuşur şımarırdım sana, ba-
zen öylece dururdum.

Belki de açtılar kapıyı ve ar-
kadaş oldunuz o insanlarla. 
Ama biraz üzüldüm çünkü 
benim yemim yarıya inmez-
di hiç. Babacık görmese bel-
ki susuz kalacaktım. Ablacık 
da üzgün bu duruma belli ki, 
ağlıyor sürekli. Bazen du-
varlara, tencerelere, halının 
üstündeki lekeye bakarak 
ağlıyor. Geçen geldi bana, 
“Senin adın Firuze mi?” diye 
sordu. “Evet, benim adım 
Firuzecik” dedim. Ağlamaya 
başladı, odasına gitti yine. 
Ondan sonra da kimse bir 
şey demedi zaten. Diyorum 
ya çiçek de küsmüş açmıyor 
da açmıyor. 

Bir yorgunum derdin, bir 
özledim derdin. Seni şimdi 
anladım. Annecik ben bu-

gün çok yoruldum. Çünkü 
özlemi öğrendim. Annecik 
yorgunum ve seni çok öz-
ledim.

IV

Evlat: Ben Özlem

Benim annem susan, sus-
tuğunu bile gizleyen bir ka-
dındı. “Seni çok bekledik, 
çok özledik. Boşuna Özlem 
demedik sana.” derdi. Ben 
ismimi pek sevmezdim es-
kiden. Çocuk kalbime çok 
kasvetli, çok ağır mı gelirdi 
bilmem. Anlam da vere-
mezdim. “Doğdum işte bitti 
özlem” diye düşünürdüm, 
bir daha evladına neden 
bu ismi verirsin ki?”…Son-
raları hayat bana öğretti, 
yanı başında oturuyor ol-
salar bile hasret çekmeyi 
sevdiklerine. 

Annem o kısa hastalık sü-
recinde, gözümün önünde 
bir kar tanesi gibi erirken, 
hastane koridorlarında 
öyle hazin yankılanırdı ki 
sesi. İsmimi her çağırışın-
da kimsenin duymadığı nice 
feryatları her hücremde his-
sederdim. “Özlem” derdi, bu 
kelime bir insana ad olmayı 
aşar, büyür büyür tüm şeh-
re yayılırdı. 

Özellikle üniversiteye baş-
ladıktan sonra, bir genç 
olarak hayal ettiğimden 
çok daha durgun, yalnız 
ve heyecansız bir süreçten 
geçiyor olsam bile babamın 
işe gidiş geliş sesleri, anne-
min sakarlıkları sebebiyle 
-ki bunların hep nazardan 

olduğunu iddia ederdi- 
bitmek bilmeyen tıkırtılar, 
okuduklarıma arka fon gibi 
eşlik ederdi. Bizim evimiz 
sessizdi, eskiden beri. Ama 
bu sessizlik beni hiç korkut-
madı. Saydığım tıkırtılar bu 
sessizliğin içinde kendine 
öyle mana yüklü ve sevgi 
dolu bir yer bulurdu ki, bu 
gizemli oyun hiç bitmesin 
isterdim.

Önce evdeki sesler değiş-
meye başladı. Babamın işe 
gidiş seremonileri bitti me-
sela… Veya annem daha çok 
çıkmaya başladı… 

Sonra ev sessizliğe gömüldü.

Başlarda salona çıkmakta 
çok zorlanıyordum. Artık 

“annemden yadigâr” eşya-
lar vardı, bir de kuş. Kuşun 
sesini her duyduğumda bir 
şeyler eksiliyordu içimden. 
Bu kuşun varlığı çok yakı-
yor canımı diye düşündüm 
ancak öyle değilmiş. O kuş, 
Firuzecik, yokluğunda an-
ladım, ona bile ne kadar 
muhtaç kalmış olduğumu. 

Ben bugün çok yoruldum. 
Doğduğumda kulağıma, 
talihimden haber verir gibi 
fısıldanan o kelime, Özlem, 
ete kemiğe büründü de ben 
oluverdi tekrar. Umut, an-
nemin saçlarından mükev-
ven bir dal oluverdi. Vuslat, 
Firuzecik diye bir kuş oldu. 
Kondu umudun dalına. Ben 
bugün çok yoruldum. 



20

Salih Meriç: Dünden bu-
güne Esenler adlı röporta-
jımıza hoş geldiniz Samet 
Amca.  :)

Samet Amca: Hoş buldum 
oğlum. 

Salih Meriç: Siz Esenler 
ilçesinin yerlilerindensiniz. 
Acaba bize eski Esenler 
hakkında bilgi verebilir 
misiniz?

Samet Amca: Tabii ki an-
latırım. Ben Esenler’in eski 
ismi Avas olan Atışalanı böl-
gesinde dünyaya gelmişim. 
Atışalanı bölgesi eskiden 
askerlerin talim yapmak 
için bulunduğu bir yerdi. 
Az ilerisinde Metris Ceza-
evi vardı. Çocukluğumda 
Atışalanı’nda çoban oldu-
ğum için koyunları, keçileri, 
kuzuları otlatırdım. Otlaklar 
genelde hep çamur çökekti. 
Annemin dediğine göre biz 
Esenler’e gelmeden önce o 
zamanlar sadece Hayriyele-
rin ve Ahmetlerin evi var-
mış. Biz geldiğimizden bir-
kaç yıl sonra ben dünyaya 
gelmişim. Tabii o zamanlar 
bizim evimiz iki katlı küçük 
bir evdi. Üst katta buğday-
lar, dolaplar ve eskiler vardı. 

Bizim yattığımız döşekler 
ise evin bir kenarında du-
rur diğer kenarında bir soba 
dururdu… 

Salih Meriç: Peki şimdi 
Esenler nasıl ve dünden 
bugüne neler değişti?

Samet Amca: Aslında geç-
mişe oranla avantajları ve 
dezavantajları var. Avan-
tajlarını sayacak olursam, 
eskiden asfalt diye bir şey 
yoktu. Yollar harap halin-
deydi, şimdi altyapı yerine 
oturdu. Eskiden kanalizas-
yon denen sistem yoktu. 
Şiddetli bir fırtına çıktığın-
da etrafı sel alır götürür-
dü. Etraf çamurdu, kaldırım 
yoktu. Şimdi artık kafeler, 
parklar, eğlence alanları ve 
mağazalar gibi pek çok şey 
var. Keşke bugün dünya-
ya gelmiş olsaydım da bu 
teknolojik aletlerden daha 
fazla yararlansaydım, okula 
gitseydim diyorum. Şimdiki 
gençlere söyleyeceğim şey 
şu, vakitlerini boşa harca-
masınlar.

Salih Meriç: Peki ya deza-
vantajları nelerdir?

Samet Amca: Dediğim gibi 
eskiye oranla günümüzdeki 

Esenler çok fark-
lı. Eskiden uçsuz 
bucaksız otlaklar, 
düzlükler vardı. 
Etrafta koyun-
lar, keçiler olurdu. 
Bugünkü Dörtyol 
dedikleri merkez eskiden 
köyden farksızdı. Şimdi her 
yer betondan yapılma bi-
nalarla doldu. Etrafta artık 
kedi, kuş ve köpek dışında 
hayvan göremez oldum. Bi-
zim zamanımızda en fazla 2 
katlı evler yaparlardı. Şimdi 
bazı evlerin katlarını saya-
mıyorum. Çok fazla insan 
nüfusu var. Eskiden çok 
fazla insan olmazdı. Sayılı 
camiler olurdu. Sebzeni, 
meyveni kendin yapardın. 
Şimdi marketlerde hangisi 
indirime girmiş diye bakar 

oldum. Geçmişe göre çıkıp 

nefes alacağımız parklar da 

az sayıda. Bir deprem olsa 

insanların kendilerini dışarı 

atabilecek yeterli boş alanın 

olmadığını düşünüyorum. 

Söyleyeceklerim bu kadar.

Salih Meriç: Bu güzel soh-

bet ve koyu muhabbet için 

teşekkür ederim Samet 

Amca. :)

Samet Amca: Rica ederim 

oğlum. :) 

Salih Meriç

SAMET AMCA 
ESENLER'I ANLATIYOR



BIR BENLIK
SORUNU

Aynaya boyumun yetişti-
ği günden, daha doğrusu 
parmak uçlarımda dikile-
rek aynada kendi gözlerimle 
karşılaştığım günden beri 
beni kovalayan bir şeyin 
varlığını fark ettim. Aynada 
gördüğüm o ela gözlere çok 
benzeyen, ama diğer ikisi 
gibi benim haricimi değil 
de sadece beni izleyen bir 
üçüncü gözün varlığını.

Evet, o, bana göbek bağıyla 
bağlı olup daima peşimde 
olan bir üçüncü göz. Sanki 
çektikçe uzayan göbek ba-
ğımızla beraber dünyanın 
tepesine binip kuş bakışı 
izliyor beni. Tedirginliğin 
soyu damarlarımda dölle-
niyor onun yüzünden. Tüm 
gün eve gitmenin ve yorgan 
altına girip saklanmanın ha-
yalini kurduruyor bana. 

Sonra gece oluyor, ben 
yorganımın altına saklanı-
yorum. Ama o daha kor-
kunç bir hâl alıyor geceleri. 
Dünyanın tepesinden inip 
benim dünyama çöküyor ve 
gün boyu izlediği beni bana 
izletiyor. Çileden çıkarıyor 
beni. Kendim olmanın ıstı-
rabıyla kaçıyorum ondan ve 
çatıların altına saklanıyo-
rum sokaklarda. Ben kaç-
tıkça kovalıyor ve her gece 
yakalıyor aslında. Varlığımı 
sorgulayan bakışları benim-
le alay ediyor durmadan. 
Ben her gece sıradan her-
kesliğimi izlerken o gevrek 
sesiyle kahkahalar atıyor 
kafamda.

Çok korkuyorum ondan. 
Değişmek ve söndürmek 
istiyorum o alaycı bakışını 
göz bebeğinden. Bu yüz-
den her gün farklı biri olmak 
için yeniden inşa ediyorum 
kendimi. Artık daha önce 
hiç görmediğim bir beni iz-
lemek istiyorum onun alayı 
sönmüş gözünde. Çatıların 
altına değil meydanlara 
koşmak istiyorum yeni 
benliğimle.

Gülsema Gültekin

Müphem
Aydınlıktan karanlığa giden bir yol çiziyor insanoğlu 
Durmak bilmeyen bilinmezliğe yelken açıyor 

Biri: 
Rüzgârın sesi, kalbimin sesi olsun diyecek 
Bir diğeri; sesim rüzgârın sesine karışsın isteyecek! 

Sesimiz tek ses olsun ve aynı geminin yelkenine rüzgâr 
olup hakikâte istikamet buyursun diyecek bir diğeri! 

Ya sen?.. 
Peki ya sen tüm bunlar arasında neredesin? 

Senin hakikatin, senin doğruların, yanlışların, çizgin hangi 
hakikât penceresinden kâinatı seyre dalacak?! 

Bir bilinmezlik karışıyor sesime bir bilinmezlik, ben/lik ve 
hakikât ayrımında...

Zihnimdeki en sancı l ı  doğumsun sen.Zihnimdeki en sancı l ı  doğumsun sen.
Gecenin köründe, uyku öncesi  sohbetindeGecenin köründe, uyku öncesi  sohbetinde
Sana bir söz vermiştim bu yüzden: Vera!Sana bir söz vermiştim bu yüzden: Vera!

Bana bir s ır vermiştin, biz hâlâ çocukken;Bana bir s ır vermiştin, biz hâlâ çocukken;
Gecenin köründe, aynadaki yüzümleGecenin köründe, aynadaki yüzümle

Kurtulmakmış niyetin sana dar gelen iç imden.Kurtulmakmış niyetin sana dar gelen iç imden.

Reyhan Kılıç
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İstemeyi   Verenin   Adıyla
Haykırmak istiyorum.
Dağlara, taşlara, dipsiz kuyulara…
Yüreğimin çığlıktan elbisesini saklayan sulara

Kaçmak istiyorum.
Hiç bilinmeyen diyarlara
Sükûtu kana kana içenlerin yanına

Anlatmak istiyorum. 
Dervişlere, meczuplara, âşıklara
Gönül evimde sönmeyen yangınları sabahtan akşama

İşitmek istiyorum.
Gök kubbede hiç söylenmemiş sözleri
Mihnet dolu sinelere şifa olan hikmetleri

İdrak etmek istiyorum.
Yakından, uzaktan icabet eden hüzünleri
Ve hangi imtihanın bağrından kopup geldiklerini

Kabul etmek istiyorum.

Göklerin ve yerin sahibinden gelenleri.

Tüm hüzünleri, elemleri, hasretleri…

Sabredebilmek istiyorum.

Haykıramayıp biriktirdiğim sessiz çığlıklara

Kaçamayıp saplandığım kalabalıklara

İşitemediğim her hikmetli kelama

Sahibimden gelen imtihanlara…

Ve teslim olmak istiyorum.

Hüzünleri de sevinçleri de yaratana

En onulmaz anda çiçek açtırana

Yeryüzünü merhametiyle kuşatana

İmtihan edip sonra mükâfatlandırana.

Sena Topaloğlu
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YAZARLARDAN ILGINÇ HATIRALAR

KISA KISA
✽ Ünlü yazar Agatha Christie, yazı yazma bozukluğu 

olarak tanımlanan “disgrafi”den muzdaripti. Bu se-
beple kitaplarını her zaman başkasına dikte ettirerek 
yazdırırdı. 

✽ Sabahattin Ali, kitaplarında duru bir Türkçeden ödün 
vermediği gibi günlük yaşamında da diksiyon takın-
tısından ödün vermemiştir. Hatta arkadaşlarına şöyle 
dem vurmuştur: “Bu yüzden Aliye Hanım bana fena 
halde içerliyor. Karı koca ağız tadıyla kavga edemiyoruz. 

Kavganın en can alıcı yerinde tutup diksiyon yanlışını 
düzeltiyorum.” 

✽ Ünlü yazarımız Yaşar Kemal’in üç buçuk yaşında iken 
talihsiz bir kaza sebebiyle sağ gözü görmez olur. Yine 
küçük yaşlarda babasıyla camiye gittiği bir günde 
namazda iken gözleri önünde babası öldürülür. Bu 
olay üzerine Yaşar Kemal şoka girer ve kekeme olur.  
Kekemeliği yalnızca kitap okurken ve türkü söylerken 
geçermiş. 

“E”nin Dayanılmaz Hafifliği

1936 yılında doğan Georges Perec, babasını İkinci Dünya Sa-
vaşı’nda kaybetmiş ve 1942 yılında, birden ortadan kaybolan 
annesinin, Nazi toplama kampına düştüğünü ve öldürül-
düğünü öğrenmiştir. Annesinin ortadan birden kayboluşu 
daha sonra yazacağı, hiç “e” harfi bulunmayan “Kayboluş” 
romanına da vesile olacaktır. “E” adeta kaybolmuştur. 

Yazmak: Azcık Ölmek

Dostoyevski, 1849'da devlet aleyhine propaganda suçundan 
ölüm cezasına çarptırılmıştı. İdam mangasından son anda 
gelen bir fermanla kurtulmuştu ve cezası kürek mahkûm-
luğuna çevrilmişti. Dostoyevski, en büyük eserlerini bu 
sürgünün ardından verdi. 

1571 yılında İspanyol donanmasına katılan Cervantes, İnebahtı 
deniz muharebesinde haçlı donanmasıyla beraber Osmanlıya 
karşı savaştı. Savaşta kolu yaralandığı için bir süre İtalya’da 
tedavi görmüştü. Kardeşiyle birlikte ispanyaya dönüş yolunda  
(1575) Arnavut Mehmet komutasındaki bir grup Cezayirli 
korsan tarafından esir alındı. 5 yıl esaretin ardından bazı 
keşişler fidyeyi ödeyerek Cervantes’i kurtardı. Don Kişot’u 
da bu esaretin ardından kaleme almıştı. Yaşasın özgürlük! 

Machine-i Dedicodus 

Bir tevatür vardır: Nazım Hikmet ve Piraye, Gülhane Par-
kı’nda buluşmak için sözleşirler. Hikmet, parkta Piraye’yi 
beklerken polisleri görür. Kaçak olduğu ve polisler tara-
fından arandığı için ceviz ağacına tırmanır ve o meşhur 
mısraları kaleme alır. 

Ancak böyle bir olay olacaksa Piraye ile değil o zamanki 
sevgilisi Münevver Hanımla olmalıydı. Ve bu şiiri yazdığı 
zaman (1 Temmuz 1957) Nazım Hikmet, Bulgaristan’da 
yaşıyordu. Ceviz Ağacı, memleket hasretiyle yazılan bir 
şiir yahut “kötü ve kıskanç insanların” sembolünden başka 
bir şey değildi. 

Tring Galata / Soğan Salata

Nurullah Ataç’ın övmeye doyamadığı şairlerin başında 
Orhan Veli geliyordu ancak son zamanlarında ona dargındı, 
geçinemezlerdi. Orhan Veli’nin adını duyduğunda “şakuli 
solucan” derdi. Orhan Veli de cevaben birkaç dize karalı-
yordu. Örneğin: Nurullah Ata / Tring galata / Soğan salata.

İbrahim Cirit
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Konuşan: Sueda Demir

Nefer'in hikayesini kısaca 
dinleyebilir miyiz?

Hikayemiz YediHilal Derne-
ği’nin 2020’nin ilk aylarında 
başlattığı Rap Atölyesi’yle 
şekillendi aslında. Bizler bu 
atölyeye başvuran genç 
kardeşlerimizle birlikte Rap 
müzik üzerine dersler yap-
maya başladık. Akabinde 
bazı deneme parçalar yazıldı. 
Yazılan parçalardan bir kıs-
mının dernek yöneticilerimiz 
tarafından da beğenilmesi 
neticesinde bu işi daha pro-
fesyonel bir noktaya taşıma 
kararı aldık. Atölye derslerine 
şu anki ekibimizden Teber 
ve Çelebi katılıyordu sadece. 
O süre zarfında Nefer diye 
bir oluşum olmadığı gibi 
Tozo ve Asaf’ta sürece da-
hil değildi. İşin profesyonel 
bir noktaya taşınması kararı 
alınmasıyla birlikte bizler de 

bir ekip kurma karar aldık ve 
daha önceden Rap müzikle 
uğraştığını bildiğimiz bu iki 
dostumuza (Tozo ve Asaf) 
projeyi anlattık. Rap müzikle 
uğraşan gençler için “çatı” 
görevi görecek, beraber yol 
yürünebilecek bir oluşum 
kurma konusunda onlarda 
hemfikirdi. Nihayetinde “Ne-
fer” kurulmuş oldu.  

Yakın zaman önce Yusuf 
Berhak'la birlikte seslen-
dirdiğiniz "Sessiz Çığlıklar" 
isimli bir parçanız yayın-
landı. Yeni klibe tepkiler 
nasıl?

Şuan da gelen tepkiler ga-
yet güzel. Klipteki Doğu 
Türkistan mesajı dinleyici-
lerimizde güzel etki bıraktı. 
Tabi her konuda olduğu gibi 
bu çalışmalarda da zaman 
geçtikçe teknik açıdan daha 

Ekip içerisinde ürettiğimiz tüm 

eserlerde, sığ yaklaşımlardan 

ve manasız romantizmden 

uzak kalmaya çalışıyoruz. 

Ayrıca bizim de içinde 

bulunduğumuz yeni nesil 

yoğun inanç söyleminden 

çabuk bunalıyor. O yüzden 

hitap edeceğiniz kitleye göre 

bir strateji geliştirmeniz 

şart ama bunu yaparken 

de inandığınız değerlerin 

sınırlarını korumanız gerekiyor. 

Özetle bir denge kurmak, 

selde sürüklenircesine değil 

de üzerine düşünerek hareket 

etmek lazım.

    RAP DÜNYASINDA 
BIR “NEFER”
Rap Nefer'in hikayesini ve yeni çıkan parçaları "Sessiz Çığlıklar'ı" Ömer Faruk Bozdemir'le nam-ı diğer 
Teber'le konuştuk.
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Söyleşi: Nefer

güzel işler çıkıyor. Biz de her 
yeni çalışmada daha fazla 
emek ve mesai harcıyoruz. 
Sessiz Çığlıklar’ın dinleyi-
cileri, klibin çekim ve renk 
çalışmasını bir önceki “Feza” 
klibimize göre daha çok be-
ğendiklerini dile getirdiler. 
Şu anki dinleyiciye ulaşma 
rakamlarımız da bekledi-
ğimiz düzeyde. Ama Ribat 
albümündeki “Feza” parçası 
hâlâ göz bebeğimiz. :) Belki 
ilk olması belki de amatör 
ruhun daha fazla yansıma-
sından ötürüdür bilemiyoruz 
ama “Feza” ayrı bir yerde 
duruyor bizim için. Uzun bir 
süre de öyle olacak gibi. :)

Hep denir ya "sanat, sa-
nat için mi yoksa toplum 
için mi?" diye ben de şöyle 
sorayım aslolan fikir midir, 
dava mıdır? Yoksa rap mi? 

Aslolanın rap olmadığı kesin 
bizim açımızdan. Çünkü mü-
zik dahil tüm sanat dalları 
bir araç konumundalar. Konu 
edindiğiniz meseleyi, hissi-
yatı yüksek biçimde sunma 
girişimi bir nevi. Fikir ve dava 
meselesine geldiğimizde de 
bu ikisini birbirinden ayrı tut-
muyoruz. Fikrimiz davamızı, 
davamız fikrimizi şekillendiri-
yor. Taşıdığımız yegane amaç 
bu toprakların meselelerini 
(tüm mazlum coğrafya da-
hil) elimizden geldiğince bu 
sanat dalıyla ifade etmek ve 
gündemde tutmak. Çünkü 
gündemin çok hızlı bir şekilde 
değiştiği hatta bazı odaklar 
tarafından manipüle edildi-
ği şu dönemde üstün körü 
geçilemeyecek meselelerin 

gündemde kalması, o so-
runların çözümü imkanını 
taşıyor bünyesinde. Tabii ki 
sadece bunlarla sınırlayama-
yız dava ve fikir meselesini. 
Ancak “Nefer” ekibi olarak 
bizim elimizden bu geliyor, 
biz de elimizden geleni en 
iyi ve en etkili bir biçimde 
sunma gayesi taşıyoruz.

Son olarak inançlarını sa-
nata, özelde rap müziğe 
yansıtmak isteyenlere 
neler tavsiye etmek is-
tersiniz?

“Kişi kendinden bilir işi” yak-
laşımıyla cevaplamış olalım 
bu soruyu. :) Bizler ekip içe-
risinde ürettiğimiz tüm eser-
lerde, sığ yaklaşımlardan ve 
manasız romantizmden uzak 
kalmaya çalışıyoruz. Ayrıca 
bizim de içinde bulunduğu-
muz yeni nesil yoğun inanç 
söyleminden çabuk bunalı-
yor. O yüzden hitap edece-
ğiniz kitleye göre bir strateji 
geliştirmeniz şart ama bunu 

yaparken de inandığınız de-
ğerlerin sınırlarını korumanız 
gerekiyor. Özetle bir denge 
kurmak, selde sürüklenirce-
sine değil de üzerine düşü-
nerek hareket etmek lazım. 
Ayrıca toplum için önemli 
olduğu düşünülen mesele-
ler üzerine verimli okumalar 
yapmak (sadece kitap değil 
sosyolojik okumalar da da-
hil) ve akabinde o meseleleri 
teknik açıdan iyi bir hazırlıkla 
dinleyiciye yahut muhataba 
sunmak gerekiyor. Çünkü ça-
ğın kaçınılmaz noktasından 
biri de yapılan işlerin göze, 
kulağa ve kalbe itici gelme-
mesi. İnandığınız şeyi doğru 
bir biçimde sunduğunuz an 
zaten muhatabınızda karşı-
lık buluyor.  Son olarak Rap 
özelinde böyle bir yol tutmak 
isteyen arkadaşlar olursa 
buradan onları “Nefer” ça-
tısı altında buluşmaya davet 
ediyoruz, kapımızın herkese 
açık olduğu bilinsin. :) Allah’a 
emanet olun… 

Müzik dahil 
tüm sanat 

dalları bir araç 
konumundalar. 

Konu edindiğiniz 
meseleyi, 

hissiyatı yüksek 
biçimde sunma 
girişimi bir nevi. 

Fikir ve dava 
meselesine 

geldiğimizde 
de bu ikisini 

birbirinden ayrı 
tutmuyoruz. 

Fikrimiz 
davamızı, 

davamız fikrimizi 
şekillendiriyor. 
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Bir varmış bir yokmuş. Evvel 
zaman içinde bir kelebek çık-
mış kozasından. Bu kelebek 
farklı gözüküyormuş diğer-
lerinden. Aslında her kelebek 
kadar güzel ve masummuş. 
Tek farkı tüm renkli kelebek-
lere inat siyah oluşuymuş. 
Farklı olduğunu hissetmiş, 
renginden dolayı dışlanmış, 
ötelenmiş. Ancak yılmamış, 
üzerine gitmiş baskıların. Bu 
topraklara ait olmadığını o da 
biliyormuş ve her ne kadar 
bu topraklara ait olmasa da 
kendi gibi ötelenen mazlum-
lar için kazanmış zaferlerini. 
Rengi için, kimliği için daha 
da önemlisi inancı için mü-
cadele etmiş. Peki kim bu 
kelebek diye soracak olur-
sanız; cevabı zor değil. O kişi 
Muhammed Ali. Üç günlük 
yalan dünyayı yumruklarıyla 
sarsmış müthiş bir kelebek. 

Masallarda iyiler kötüler, 
güzeller çirkinler, padişahlar 
köleler daha nice kimseler 
yer alır. Aslında o masalların 
her biri hayatın soğuk yü-

zünü bize tüm gerçekliğiyle 
gösterir. Bazen de masallar 
gerçeklere yönelik bakış açı-
mızı değiştirir daha doğru bir 
ifadeyle derinleştirir. Umarım 
bu yazı, Muhammed Ali ve 
temsil ettiği değerlere yöne-
lik bir farkındalık kazandırır. 

Kozasından çıkan bu kelebek, 
bize çok da uzak olmayan 
bir zamanda dünyaya gelen 
‘‘zenci’’ olarak adlandırılan, 
ikinci sınıf olarak kabul edilen 
bir bebekmiş. Daha doğduğu 
anda başlamış ötelenişi, her 
zenci gibi hür insanlardan 
farklı bir isme sahipmiş bu 
bebek. Yıllar içinde boks aş-
kıyla büyümüş ve sonrasında 
kendinin bile açıklayamaya-
cağı bir güç meydana gelmiş 
içinde.

Tüm Mesele Bisiklet 

Çocuk büyüyünce babası ona 
kırmızı bir bisiklet almış, as-
lında her şey bu bisikletle 
başlamış. Bir gün panayıra 
gitmiş ve gittiği yerde bisik-

leti çalınmış. Aramış, aramış 
ve bisikletini çalan kişiyi bu-
lunca bir güzel pataklamış. 
İşte o gün anlaşılmış çocuğun 
içinde taşıdığı güç. 

Ve bir gün yolu boks okulu-
na çıkıvermiş çocuğun. Daha 
o gün ‘‘ben en büyüğüm, 
şampiyon benim’’ demiş. 
Bunu söylerken tam on iki 
yaşındaymış. Zaman geçmiş 
ve büyümüş. İlk madalyasını 
on sekiz yaşındayken kazan-

mış ve artık çocuk değil bir 
gençmiş.

“Zenciler Giremez” 

Ayrımcılığa dair ilk uyanışı 
mahallesinde bulunan “zen-
ciler giremez” yazılı restora-
na gidince oluşmuş gencin. 
Boynundan hiç çıkarmadığı, 
olimpiyatlarda kazandığı ilk 
madalyayla oraya girebilece-
ğini zannetmiş. Fakat ülkesi, 
yaşadığı mahallesi için zafer 
kazanmasına rağmen sırf 

DEVLERE KAFA TUTAN 
KELEBEK 

Genellikle masallarda her şey olması gerektiği gibi olur. Ama bu masal başka bir masal. Muhammed Ali’nin 
masalı, dünyayı yumruklarıyla sarsan koca adamın masalı…

“Kelebek gibi uçar, arı gibi sokarım”
Muhammed Ali

yaşındaymış. Zaman geçmiş 
ve büyümüş. İlk madalyasını 
on sekiz yaşındayken kazan-

ğini zannetmiş. Fakat ülkesi, 
yaşadığı mahallesi için zafer 
kazanmasına rağmen sırf 

Kübranur Seçen

DEVLERE KAFA TUTAN 
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rengi yüzünden girememiş. 
Genç, o an duraksayıp; ‘’o 
madalya hani benim bir yer-
lere girmem için anahtardı’’ 
demiş ve sonra eklemiş, ‘‘bu 
madalya ile sadece ben kendi 
kapılarımı açabilirim ya diğer 
kardeşlerim…’’ 

Yaşadıkları nedeniyle hayal-
leri ve idealleri değişen bir 
genç meydana gelmiş. Mu-
hammed Ali, halkın şampi-
yonu olmuş. O artık koca bir 
adammış ama içindeki ço-
cuğun büyük korkuları hâlâ 
devam ediyormuş. Zaman 
geçmiş artık adam yerinde 
duramıyor, olduğu kalıba sı-
ğamıyor ve içinde ruhen bir 
şeylerin değiştiğinin farkına 
varıyormuş. Ama çocuk tarafı 
bunu asla anlayamıyormuş. 

Köle Olduğu Dünyadan 
Hür Olduğu Dine 

Zaman hızla akıp geçmiş. 
Adam çok başarılı, çocuk çok 
mutlu. Genellikle masallarda 
her şey olması gerektiği gibi 
olur. Ama bu başka bir masal. 
Muhammed Ali’nin masalı, 
dünyayı yumruklarıyla sar-
san koca adamın masalı… 
Olması gereken hiçbir zaman 
bir türlü olmaz. Muhammed 
Ali bir gün dinini değiştirmek 
istemiş ancak içindeki çocuk 
tedirgin tabi. Yeni insanlarla 
tanışmış Ali, Müslümanlığı 
öğrenmiş. O an anlamış ki bu 
dinde herkes eşit. Ne beyazın 
siyahtan bir üstünlüğü ne de 
siyahın beyazdan bir üstün-
lüğü varmış. Bu dinde olan 
herkesin tek ve mutlak olana 
inançları söz konusuymuş. 
O dev gibi adam heyecanlı, 
içindeki çocuk endişeli… 

Koca adam sadece din de-
ğiştirmemiş bir de ismini 
değiştirmiş. Dünyaya hay-
kırıyor; ‘‘herkes duysun ben 
Muhammed Ali. Artık bir köle 
ismim yok. Benim de tüm be-
yaz insanlar gibi hür bir adım 
var.” koca adam haykırmış 
haykırmasına ama içindeki 
çocuk “aldık başımıza belayı” 
diyormuş.

Hakikate Tıkanan 
Kulaklar 

Adam tüm dünyaya haykır-
mış, tüm dünya ise kulakla-
rını onun haykırdığı hakika-
te tıkamış. Hem siyahi hem 
Müslüman bu dünya ancak 
ona kocaman duvarlar ör-
müş. Ama adamın o duvarları 
yıkacak kadar güçlü bir inancı 
ve şaşmayacak hedefleri var-
mış. Adam çok sinirli, içindeki 
çocuk sevgi dolu. Ve çocu-
ğun taşıdığı sevgi o korkusuz 
adamı sakinleştirmiş.

Adam sayısız kere dövüş-
müş, sayısız kere kazanmış. 
Dünyanın en sert yumruk-
larını o atmış ama en sert 
yumrukları da yine o almış. 
Adam geveze, ringte rakibi 
dövdüğü yetmiyor bir de 
ukalalık edip karşısındaki-
ni kışkırtıyormuş. Aslında 
yaptığı kötü giden düzene 
başkaldırıymış.

Savaşa Karşı Savaş 

Bir gün Muhammed Ali’yi sa-
vaşa çağırmışlar. Ama tüm 
baskılara rağmen gitmeyi 
reddetmiş. Sistem tıpkı za-
lim krallar gibi üstüne gelmiş, 
kazandığın tüm ünvanlar gi-

decek demiş. Hiç suçu olma-
yan insanlara ateş etmenin 
içindeki çocuğu da yok ede-
ceğini biliyormuş. İnancına 
dayanarak tüm dünyaya 
tavır almış ve dünyada onu 
özel kılan ne varsa despotlar 
tarafından elinden alınmış. 
Ama içindeki çocuğun ve 
kalbinin iyi tarafında tarifi 
mümkün olmayan bir huzur 
oluşmuş.

Adamın elinden her şey alın-
sa da o halkın şampiyonuy-
muş. Dünya, gerçek gücün 
ne olduğunu işte o an anla-
mış. Güç insanlara bir şeyleri 
zorla yaptırmak, emirlerine 
karşı geleni ezmek değilmiş. 
Muhammed Ali, bilinen tüm 
hakikatleri attığı yumruklar-
la yerle bir etmiş. Hak ettiği 
tüm ünvanları tekrar geri 
almış. Artık koca adam da 
içindeki çocuk da çok mut-
lu. Cesaretin vücut bulduğu 
bu adam, tam üç kez Dünya 
Şampiyonu olmuş. 

Kelebeğin Ömrü Kaç Gün? 

Muhammed Ali hayatı bo-
yunca çeşitli şeylerle sı-
nanmış, her daim Allah’a 
sığınmış.  Dünyada verdiği 
mücadele hasta yatağında 
son bulmuş. O an içindeki 
çocukla birlikte tekrar bir ke-
lebeğe dönüşüvermiş. Ka-
natlarını sonsuz özgürlüğe 
çırpıvermiş. 

Gökten üç elma düşmemiş 
lakin göğe bir kelebek yük-
selmiş. Bu masalı okuyanlara 
da o kelebeğin kanatların-
dan; cesaret, inanç ve mü-
cadele tozları serpilmiş. 

Masallarda iyiler 
kötüler, güzeller 

çirkinler, 
padişahlar 

köleler daha 
nice kimseler 

yer alır. Aslında 
o masalların 

her biri hayatın 
soğuk yüzünü 

bize tüm 
gerçekliğiyle 

gösterir. Bazen 
de masallar 
gerçeklere 

yönelik bakış 
açımızı değiştirir 

daha doğru 
bir ifadeyle 
derinleştirir. 
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Başımıza gelmeden her şey 
ne de kolay! Bir vefat haberi 
aldığımızda, bir gönül ya-
rası dinlediğimizde… O sızı 
içimizde, en derinlerde bir 
yerleri sızlatmadığında usul 
usul “Başınız sağ olsun.” ya 
da “Allah sabır versin, ge-
çer.” demek öyle kolaymış 
ki. Başa gelen çekilir elbet, 
çekiliyor da; acısı haftalar,  
aylar da sürse de. Ancak 
üç ay önce bizim için hiçbir 
anlam ifade etmeyen bir 
cümle gün gelip yaraları-
mızı sızlattığında, büyüdü-
ğümüzü işte o zaman idrak 
ediyoruz. Öldürmeyen acı 
güçlendirir dedikleri tam da 
bu olsa gerek.

İnsan gün geliyor öyle bir 
noktaya ulaşıyor ki sanki 
bir günde, bir gecede büyü-
müş hissediyor. Daha yirmili 

yaşlarımı bile göremeden 
hayat kafama vura vura 
öyle büyük iki ders verdi ki 
bana… Asla büyük konuşma 
ve kınama; ne bir kimseyi ne 
de herhangi bir şeyi. Hep 
derdi büyüklerim de insan 
bizzat tecrübe etmeyince 
masal gibi geliyor o nasi-
hatler. 

Allah dağına göre kar ve-
riyor da kimi zaman dağın 
eteklerinden sökülüp ge-
len karlar altında kalakalı-
yor insan, eziliyor, yerle bir 
oluyor. Sanki dünyada ya-
payalnız kalmış gibi hisse-
diyor. Hissedilen karmaşayı, 
huzursuzluğu, acıyı kimse 
anlamıyor, hissedemiyor; 
tüm dünyanın yükü ken-
di omuzlarına binmiş gibi 
hissediyor. 

ACI KIYAS
KABUL ETMEZ

Aslında kimse kimseden çok büyük cümleler, eylemler beklemiyor. Kimi zaman yanımızdaki dostumuza 
vereceğimiz en büyük teselli sükûnettir.

Tuğçe İsabetli



Ben bir süper kahraman 
değilim! Belki geç kalınmış 
belki de erken yaşta iyi bir 
tecrübe, aydınlanma oldu 
benim için. Ben de insanım; 
beşerim, şaşarım. Yer yarılsa 
da o çukurda sonsuza kadar 
kaybolsam diye hissettiğim 
anlar olacak, oluyor da. Yor-
gun düştüğüm, yalnız kal-
mak istediğim… Kendime 
kendim bile farkında olmak-
sızın ne kadar yüklendiğimi 
fark ettim son zamanlarda. 
Özellikle yaklaşık iki yıldır, 
ne çok üstüme gelmişim.

Kimsenin acısını 
küçümsememeli. 
Herkesin acı an-
layışı ve eşiği, baş 
edebileceği hadi-
seler bambaşka. 
Acının büyüğü 
küçüğü olmaz. 
Zaman zaman 
hepimiz bu nok-
tada bencil olabi-
liyoruz. “Bak sen 
neye ağlıyorsun, 
kilometrelerce 
ötende insanlar açlıktan 
ölüyor!” Böyle bir teselli, 
acıyı küçümseme cümlesi 
yok, olmamalı. Kendinden 
daha vahim halleri kişiye 
hatırlatarak, başka acılarla 
kıyaslayarak kimseye bir 
aydınlatma yaşatamayız. 
Evet, orada da bir problem 
var, dünyanın her yerinden 
var, ancak şu an o dert de 
kişi için dünyanın en büyük 
sıkıntısı.

Aslında kimse kimseden çok 
büyük cümleler, eylemler 
beklemiyor. Kimi zaman 

yanımızdaki dostumuza ve-
receğimiz en büyük teselli 
sükûnettir. Bu bir nevi “Bak 
ben yanındayım, sakın yal-
nız hissetme. Ama acını da 
yaşa, şu an bunu ertelersen 
ileride sana daima ayak bağı 
olacak, yaşa ve bitir.” deme 
şekli zannımca ve en temizi, 
en huzurlusu, en güzeli.

Kınama ve büyük konuş-
ma. Aslında bir nevi sesli 
düşüncem: “Bunun için de 
günlerce ağlanır mı?”, “Ben 
asla yapamam öyle bir yer-
de.”,”Onun gibi biriyle hayat-

ta anlaşamam.” 
gibi onlarca ör-
nek sıralayabili-
riz. Gün geliyor 
asla umurumda 
olmaz dediğimiz 
hususta hafta-
larca kendinize 
gelemiyoruz. Gün 
geliyor doğup 
büyüdüğünüz, 
asla bırakmam 
dediğiniz şehri 

ardımıza bile bakmadan terk 
edebiliyoruz. 

Hayat, gözlerimizi açma-
nın nasip olduğu her yeni 
gününde bize ders verme-
ye devam ediyor. Bunu da 
kimi zaman güldürerek kimi 
zaman aylarca gözyaşı dök-
türerek yapıyor. En niha-
yetinde yaşanılan her şeye 
tecrübe diyerek yolumuza 
bakmak gerekiyor. Çünkü 
zorundayız, biz istesek de 
istemesek de hayat devam 
ediyor ve başka çaremiz 
yok.     

EŞYAYI OLDUĞU GIBI 
DEĞIL

“Eşyayı olduğu gibi gör-
mek” demek kendi açından 
değil de başka bir açıdan 
bakmak demektir.

Eşyayı nasıl görürüz, nasıl 
görmeliyiz? Eşyayı olduğu 
gibi değil, olduğumuz gibi 
görürüz. Çünkü biz insanız. 
İnsanlar genelde kendi dü-
şüncelerini ön planda tutar. 
İnsanoğlu bencil bir varlık-
tır. Her şeyden önce kendi-
si gelir. Fakat bazı insanlar 
vardır ki kendi düşünce-
lerinden çok sevdiklerinin 
düşüncelerini önemserler. O 
insanlar için kendi düşünce-
lerinin bir önemi yoktur. İşte 
bu insanlar eşyayı olduğu 
gibi kabul ederler. Fakat 
kendisini ön plana koyan-
lar çevrelerini hiç düşün-
meyenler eşyayı olduğu 
gibi değil kendi açısından 
nasılsa öyle görür.

Bizim eşyayı yazma amacı-
mız küçük bir örnek içindir. 
Eşya yerine, bir nesne veya 
bir varlıkta olabilir. Mesela 

bir elbise, bir ayakkabı, bir 
insan, bir çiçek gibi. “Eş-
yayı olduğu gibi görmek” 
demek kendi açından değil 
de başka bir açıdan bakmak 
demektir. “Olduğumuz gibi 
görürüz” demek ise kendi 
açısından nasılsa o nasıl 
görmek istiyorsa öyle bir 
biçimde görür demek. Her 
zaman kendi açından bak-
mamalısın biraz da başka 
kişilerin açısından bakmalı-
sın, her zaman kendin değil 
biraz da başkası olmalısın.

İnsan bencildir. Hep kendi 
açısından bakar, hep kendi 
fikirleri ön plandadır. Bu 
yüzden, görmek istediğini 
görür. Yani eşyayı olduğu 
gibi değil istediği gibi görür. 
Hep kendi açısından bak-
mayan kişilerin yaptığı işler 
her zaman daha güzel olur 
çünkü sadece kendi fikirleri 
değil başka kişilerin de fikri 
olur. Yani kısaca, eşyayı is-
tediğimiz gibi değil olduğu 
gibi görmeliyiz. 

Zeynep Yıldız
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Yer yatağının içinde ge-
cenin rehavetine rağmen 
kahverengi gözleri fal taşı 
gibi açık olan, daha on beş 
yaşındaki Toprak, boğazı-
na kadar örttüğü yorganı-
nı üstünden atarak; “Anne, 
babamın yazdığı mektubu 
tekrar okur musun? Lütfen! 
Sen okuduğunda babamın 
varlığını ruhumda daha çok 
hissediyorum ve bu bana 
biraz olsun mutluluk veri-
yor. Lütfen!” dedi. 

Yüzündeki çillerle güzelliği-
ni bütünleyen Sıla, yaşlarla 
dolan gözlerini sobanın ya-
nındaki eski, bir ayağı kı-
rılmış kitaplığa çevirerek 
“Sen nasıl istersen oğlum.” 
dedi. Babayla oğlun arasın-
daki tek bağın geride kalan 
bu mektup olduğunu bilen 

anne, mektubu alarak ya-
tağın içine girdi. 

Neredeyse her gece oku-
duğu bu mektubun tüm 
sözcüklerini ezberlemesi-
ne rağmen, mektubu eline 
her alışında vücudunun tit-
remesine ve kalbinin hızlı 
atışına engel olamıyordu. 
Boğazına yumruk gibi çö-
ken bu sözler sesinin tiz-
leşmesine sebep oluyordu. 

“Sıla’m çok korkuyorum! 
Kendi canımın hiç olma-
sından değil. Sana ve kar-
nındaki doğmamış çocuğu-
muzun geleceği, kaderi için 
korkuyorum. 

Eğer yenilirsek düşman 
eline geçen bu toprakların 
ilerideki halini düşünmek 
bana ölümden daha büyük 

acı veriyor. Kendi canımı 
koruyamadığım için üzül-
mem, doğmamış çocuğu-
mun ve onun gibi yüzlerce 
çocuğun işgalcilerin zor-
balığı silahı altında onların 
istediği gibi yetiştirilmesi-
ne mâni olamadığım için 
üzülürüm. 

Düşmanı def etmek ve bir 
an önce yanına gelmek için 
sabırsızlanıyorum. Ama belli 
mi olur belki de dönemem. 
Bu yüzden oğlumun öğren-
mesini, hayatının temel 
ilkesi yapmasını istedikle-
rimi söylemek istiyorum. 
Oğlum, toprağımızı sömür-
mek, milletimizi kırıp geç-
mek için binlerce kilometre 
öteden gelen bu alçaklar, 
olur da sen büyüdüğünde 
hâlâ topraklarımızın üze-

rinde bizlere eziyet ediyor-
larsa onların hiçbirine boy-
nunu eğme. Onları büyük 
görme. Hakları olmayan 
bu toprakları onların eline 
bırakmayacak bir yiğit el-
bet çıkacaktır. O ve onun 
gibi kahramanların peşin-
den bir karış toprağı bile 
düşmana bırakmamak için 
elinden geleni ardına koy-
ma. Ama umarım savaşa 
dair benim gördüklerimin 
hiçbirini görmezsin. 

Eğer biz galip gelirsek 
senden istediğim, topra-
ğını milletini sevmendir. 
Topraklarımıza her ne ka-
dar namahrem eli değdiy-
se de onu yüceltmek için 
oku! Kendini geliştirmemiş, 
söylenen her sözün doğru-
luğunu, araştırmadan kabul 

TOPRAK
Eğer yenilirsek düşman eline geçen bu toprakların ilerideki halini düşünmek bana ölümden daha büyük acı 
veriyor. Kendi canımı koruyamadığım için üzülmem, doğmamış çocuğumun ve onun gibi yüzlerce çocuğun 

işgalcilerin zorbalığı silahı altında onların istediği gibi yetiştirilmesine mâni olamadığım için üzülürüm. 

Kerem Güneş



eden ve devletimizin bin-
lerce parçaya bölünmesine 
sebep olanlardan biri olma!

Evimizin içini, gençliğimde 
ve işim gereği okuduğum 
kitaplarla doldurmuştum. 
Sana tek mirasım bu ki-
taplardır. Kendini gelişti-
rebileceğin, kendi fikirle-
rini ortaya atarak halkın 
gelişiminde büyük roller 
oynayabilmen için sana 
bıraktığım tüm kitapları...” 

Ani bir baskın yüzünden 
devamı gelmeyen mektu-
bun son cümlelerini oku-
yan Sıla, gözyaşlarını daha 
fazla tutamayıp hıçkırarak 
ağlamaya başlamıştı. Oğ-
lunun yüzünü avuçlarının 
içine alarak “Tıpkı baban 
gibisin; kitaplara ve gök-
yüzüne meraklısın. Her zer-
ren ondan bir parça gibi. 
Gözlerindeki o parlak ışık, 
şu yaşında gösterdiğin ol-

gunluk ondan sana kalan 
en değerli mirastır.” Anne-
sinin inci gibi göz yaşlarını 
elinin tersiyle silen Toprak 
“Artık lütfen ağlama anne-
ciğim! Eminim ki babam şu 
an kendi vatanımızda düş-
mansız, özgürce yürüyebil-
diğimiz için çok huzurludur. 
Her daim onun izinde ola-
cağımdan emin olabilirsin. 
Babamın kanıyla sulanmış 
bu vatan toprağının bir 
avucunun dahi zarar gör-
memesi için elimden geleni 
ardıma koymayacağım.”

Sıla, oğlunun gül bahçesi 
gibi kokan saçlarını kok-
larken huzurlu bir hayale 
dalmıştı. Yaşı ilerlemiş ol-
masına rağmen annesinin 
koynundaki huzuru başka 
hiçbir yerde bulamayan 
Toprak, yorganı kulakla-
rına kadar örterek kendini 
rüya âleminin derinliklerine 
bırakmıştı.

BIR BÜYÜK SIZI 

Başlamaya yüz bulamadı-
ğımız cümleler vardır. İçin-
de biraz pişmanlık, birçok 
kırgınlık ve daha fazlası 
büyük bir geç kalınmışlık. 
Yapılan hatayı telafi etmeyi 
denemek için yazmaya ça-
lıştığımız fakat o başlangıcı 
asla yapamadığımız yazılar. 
Bilirsiniz ya hani size değer 
veren birini paramparça et-
tikten sonra geçmişi açıkla-
maya değmeyecek yazılar. 
Bilirsiniz belki böyle yazı-
lara, mektuplara, mesajlara 
nasıl başlanır?  Nasıl başla-
yabilir insan, direkt “Özür 
dilerim ben hata ettim?” mi 
yoksa “Geç kalmışlığım ve 
karşılıksız kalışım için beni 
affet” mi yoksa sadece 
“Beni affet.” diye mi başla-
malı… Ne desek sanki biraz 
fazla, biraz gereksiz ve ne 
desek sanki biraz da eksik. 
Kanına kadar nüfuz eden o 
pişmanlığı nasıl anlatabilir 
nasıl açıklayabilirsin.  

Fakat bilirsin ki yazmaktan 
başka çaren de yoktur. Duy-
guların çepeçevre sardı ise, 
eğer bir şekilde geri dönüşü 
yok ise ve zaman daha da 

yıpratmış ve olanları unut-
mak imkansız ise başka 
çaren yoktur. Kelimelerin 
o sarsıcı gücüne inanarak 
bir adım atmalı ve tek tek 
harfleri seçerek en iyi bi-
çimde imkansız geç kalmış-
lığı anlatmalı. Fakat olmaz 
yapamazsın bu sadece kuru 
bir yazı, anlamsız bir bütün 
gibi gelir bana. İçinde her 
duygunun bütün olduğu 
bir bütündür. Kabullenme, 
onlarca kırgınlık ve binlerce 
sızı. 

Şiddetlenen kalp atışları 
sanki kalbini göğüs kafe-
sinden çıkaracakmış gibi 
hissettiren, büyük dalga-
ların üzerine üzerine gelişini 
seyretmen gibi çaresiz. Ha-
tırıma gelen her yeni günde 
ayrı bir ceza oluyor binlerce 
geç kalınmışlık.  Affedilmeyi 
beklemiyorum, geri dönüş 
beklemiyorum fakat umut 
etmek her daim vardı. Eğer 
ki bir gün karşı karşıya ge-
lirsek en azından yüzüne 
bakabilmek hakkına az da 
olsa sahip olayım diye harf-
lere sığınıyor ve yazıyorum.  

“Beni affet.” diye mi başlamalı… Ne desek sanki 
biraz fazla, biraz gereksiz ve ne desek sanki biraz da 

eksik. Kanına kadar nüfuz eden o pişmanlığı nasıl 
anlatabilir nasıl açıklayabilirsin.  

Lütfiye Öztürk
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Herkes için sıradan bir gün 
gibi başladı o Cuma. Sıcak 
bir yaz günüydü. Gün normal 
seyrinde ilerliyorken, akşam 
saatlerinde köprülerde bir 
hareketlilik olduğu haberleri 
gelmeye başladı. Biz, bir te-
rör eylemine engel olmak için 
tedbir alınıyor düşüncesiyle 
dinledik haberleri. “Galiba 
darbe oluyor” diyenleri cid-
diye almayıp, durumu şaka 
zannedecek kadar ihtimal 
vermedik böyle bir hainliğe. 

Ekranlarda başbakanımız-
dan, "Doğrusu bir kalkışma 
ihtimali üzerinde duruyoruz." 
sözünü duyduğumuzda du-
rumun ciddiyetini anlamaya 

başladık, hep beraber televiz-
yona kilitlendik. TRT Haber 
spikeri darbecilerin bildirisini 
okurken yerimizde durama-
dık. Saatler ilerliyordu ama 
gün bitmek bilmiyordu. 

Gecenin ilerleyen saatlerinde 
Cumhurbaşkanımızı ekranlar-
da gördüğümüzde, artık hiç-
bir şüphemiz kalmadı. Mem-
leketimize bir hançer daha 
saplanmaya çalışılıyordu. 

Cumhurbaşkanımızın çağrı-
sından sonra babam bizi an-
neannemlerde bırakıp, mey-
dana koşarken, biz de evde 
dualara sarıldık. O gece görü-
şemedik babamla. Coğrafya 
dersinde en uzun gecenin 21 
Aralık olduğunu öğrenmiştik. 
Ama biz en uzun geceyi 15 
Temmuz'da yaşadık.

Korku, endişe ve cesaretin 
birbirine karıştığı tarifi olma-
yan duygular yaşadık. Kor-
kumuz, endişemiz mazlumla-
rın sığınağı, İslam dünyasının 
kalbi Türkiye’mize, karanlık 
çetelerin zarar vermesiydi. 
Cesaretimiz ise vatan kavra-
mının canımızın ve kanımızın 
çok üstünde oluşundandı.

Gündüzleri televizyondan 
gelişmeleri takip ederdik, 
akşamları meydanlarda ge-
çirdik. Bambaşka bir hal-
deydik ülkece, tarihin canlı 
şahitleri olduk, kendi desta-
nımızı kendimiz yazdık. Bir 
taraftan tarihin görmediği 
kahramanlık haberlerini, 
bir taraftan şehit haberleri 
aldık.

Şehit ve yaralı haberleri ge-
lirken TRT'de okunan bildi-
ri geçti gözümün önünden, 
“Yurtta Sulh Konseyi” adını 
vermişler. Bir alçaklık ancak 
böyle sinsice bir ambalaja 
büründürülebilirdi. 

15 Temmuz bütün ezberle-
rimizi bozdu. Okulda öğren-
diklerimizi altüst etti. Gücü, 
tankları, silahları ellerinde 
tuttuklarını zannedenler, 
silahsız korunmasız siville-
re karşı duramadı. Fizik ka-
nunları derdest oldu savaş 
uçaklarına süpürge sapı atıp 
tutturanlara karşı… 

Tankları elindeki çantayla 
döven teyzenin halet-i ru-
hiyesini Psikoloji ilmi anla-
yamazdı. Bir gecede darbe 

püskürtüp, sabah işine de-
vam eden bir milletin du-
rumunu hangi 'sosyoloji' 
açıklardı? Coğrafya en uzun 
geceyi yanlış tarif etmişti.

Halktan iyi bir tokat yiyen 
ihanet çetelerinin ‘Kimya’sı-
nın bozulmaması mümkün 
müydü?  Ve tarih, kahraman 
dedelerin, ‘darbeye darbe’ 
yapan kahraman torunlarının 
destanını yazmakla meşgul 
şimdi.

Tüm memleket tek vücuttu. 
Ne muhalefet kaldı, ne parti, 
ne fırka. Fikirler farklı olsa da 
yürekler aynı vatan aşkıyla 
attı. Asırlarca İslam’a hadim 
olan, cihana İslâm'ı hâkim 
kılan bu millet için bu şeref 
elbette tesadüf değil.

Ve bir kez daha anladım ki, 
yalnızca rükûda eğilen bu 
millet yenilmez. Bu uğurda 
canını hiçe sayan kıyame-
te dek rahmet ve minnetle 
anacağımız, kahraman vatan 
evlatlarını bir kez daha çıkar-
mıştı bu topraklar. Rabbimiz 
mazlumun sığınağı olan dev-
letimize zeval vermesin. 

ŞEB-I YELDA
(EN UZUN GECE)

Şehit ve yaralı haberleri gelirken TRT'de okunan bildiri geçti gözümün önünden, “Yurtta Sulh Konseyi” adını 
vermişler. Bir alçaklık ancak böyle sinsice bir ambalaja büründürülebilirdi. 

Mislina Nur Badem
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Meral Hanım, Adnan Bey’e 
seslenerek “Verdiğim iş 
ilanını hatırlıyor musun?” 
dedi. Adnan Bey kafa sal-
layarak konuştu. “Sevim 
ve Ayşe gittiği için iş ilanı-
nı daha dün vermiştin, bu 
kadar kısa süre içinde biri-
lerimi aradı yoksa?” Meral 
Hanım gülümseyerek “Ay-
nen öyle, oldukça şanslıyız.” 
diyerek cevap verdi. Tam da 
o anda kapıdan gelen tak 
tak sesini duydular. Adnan 
Bey hızlı adımlarla giderek 
kapıyı açtı.

Adnan Bey kapıyı açtığın-
da karşısında elli yaşların-
da olan bir çift ile karşılaştı. 
Meral Hanım eşinin yanına 
gelerek kapıda olan misafir-
leri içeri ağırladı. “Buyurun 
lütfen, şöyle geçelim.” Elli 
yaşlarında olan çift Meral 
Hanımın gösterdiği yere 
oturarak konuşmaya baş-
ladı. Merhaba Meral Hanım 
sizinle telefonda konuş-
muştuk, ben Nesrin –yanı-
nı göstererek- bu da eşim 
Mustafa. Verdiğiniz iş ilanı 
için gelmiştik. Meral Hanım 

ve Adnan Bey tebessüm 

etti. Sonra Meral Hanım iş 

şartları ile ilgili detaylıca 

bilgi verdi. Nesrin Hanım 

ve Mustafa Bey onaylaya-

rak işi yapabileceklerini dile 

getirdi.

Adnan Bey müsaade iste-
yerek konuşmaya başladı. 
“Yanlışım varsa düzeltin 
ama siz Altunoğulları ai-
lesinden değil misiniz? 
Eskiden sizi ailecek ziyaret 
ettiğimizi hatırlıyorum.”
…

BIR AILE 
BIR HIKÂYE

Hikâyeyi tamamla, koyu muhabbete dahil ol...

Hikayeyi tamamlayın 

#koyumuhabbet 

etiketiyle paylaşın, siz 

de koyu muhabbete 

dahil olun…

Yazar: Okur
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Ruhlarımızın, gönüllerimizin şekil almış halidir adeta kelimeler. Aynamızdır bizim. Peki günlük hayatımızdaki 
muhataplarımızla iletişimimizi sağlayan kelimeleri ne kadar doğru kullanıyoruz? Anlamlarını biliyor muyuz? 

Kelimelerin hikayeleri var mıdır? Kelimelerin ruhuna doğru bir yolculuğa buyurunuz efendim...

NE DIYORUZ,
NASIL ANLIYORUZ?

İrem Özdemir & Sena Topaloğlu & Tuba Şekerci 

TEFÂNÎ: Hepimizin mensubu bulundu-

ğu fanilik hususiyetinden türetilme bu 

kelime; birbirinde fani olmak manası ile 

işteş bir yapıdadır. Aslen hoşgörü, rakik 

farikalar ve kardeşçe yaşamak düsturunu 

kapsamına alan merhamet yaklaşımıdır.

FİRKAT: Fonetik yapı itibariyle 

firak kelimesine kardeş niteliğin-

deki bu kealime, ayrılık ve ayrılığın 

tabi neticesi üzüntüyü karşılayan 

bedbin bir sözcüktür.

İSTİNSAH: Bir yazı veya yapıta bakarak ör-
neğini çıkarma manasını taşıyan bu kelimede 
telif yememeye dikkat edilesidir.

SEBİL: Arapça mana-
sı “yol” olan bu kelime 
epeyce de evrilmiştir hani. 
Kur’anî ifadesi “fisebilil-
lah”tan mülhem dilimize 
geçmiş ve Allah rızasına 
giden yolda; yol kenarla-
rına su hayratı yapmakla 
öyküsü başlamıştır.

BEDESTEN: Mazinin AVM’leri olarak 
ifade edebileceğimiz bu kelime dilimize 
Farsça’dan geçmiştir.
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MİNİ DOSYA

Bu Kelimeler
	 	 Çok	Havalı!

EKLEKTİK

Seçmeci anlamını 

karşılayan sıfattır. 

Sanat ve felsefe-

deki farklı çağ 

ve üsluplardan 

seçilip devşirilen 

unsurların olgusu 

desek yanılmayız.

SPEKÜLATİF
Tartışma programı izlerken sıklıkla işittiğimiz  “kurgusal” bir kelime. Aslen ekonomi terimi olsa da; bilgi, olay ve hali hazırda insanı dahi kap-samına almaya namzettir.  

                 ARKAİK

Eskiyi anlatan yeni keli-

medir. Dünya ve insanlı-

ğın müşterek bilincinden 

bahsetmeye yarar kendisi. 

Sanat ve mimaride adın-

dan sıklıkla söz ettirir.

KAKAFONİ
Kendisi için mo-dern zamanların hercümercini haykıran bir tür “kakışma” ve hatta gereksiz lüks diyebiliriz.

MANİPÜLE

Son asrın ışıltılı b
ilimi psikolojiden 

iktisap ettiğimiz “algı” kelimesi. 

İnsanları kendi bilinçleri dışında 

etkileme ve yönlendirme eylemi-

nin şümulü. 

DİL DİL 
HAZİNESİNDEN HAZİNESİNDEN 

KELİME KELİME 
HAZNESİNE HAZNESİNE 

KONUŞMAK
Gözle; İma                                                             

Fikirle; Münazara                                                 

Kalple; Mahabbet                                               

Dille; Kelam                                                           

Gönülle; Sıdk     

Anlayarak; Nutuk                                                  

Tüm Benlikle; Zikir

SEVMEK
Akılla; Heva

Nefisle; Heves

 Kalple; Aşk    

Sadakatle; Vefa             

Gönülle; Hub

Tüm benlikle; İman



İLGİNÇ KELİMELER VE HİKÂYELERİ

LIMONLU, TÜTÜNLÜ…
NEREDEN GELIYOR BU KOLONYA?

Türk kültürünün vazgeçil-
mezlerinden biri haline ge-
len kolonya ile korona virüs 
nedeniyle daha haşır neşir 
hale geldik. Onlarca çeşidi 
bulunan; bayramlarım, özel 

günlerin özel ikramlarından 
biri haline gelen kolonyanın 
adının nereden geldiğini hiç 
düşünmüş müydünüz? 

Dünyada ilk kolonya İtalyan 
parfüm üreticisi Maria Fa-

rina tarafından adını aldığı 
Almanya’nın Köln kentinde 
piyasaya sürülmüş. Farina, 
bu güzel kokulu esansı 
Fransızca “Eau de Colog-
ne” yani “Köln Suyu” olarak 

isimlendirmiş. Üretim yeri 
Almanya, üreticisi İtalyan, 
adı Fransızca olan kolonya 
günümüz dünyasındaki or-
tak kültürün adeta bir özeti 
gibi!

ABRAKADABRA:
Çok eski zaman-

lardan itibaren 
hayatımıza giren bu söz-
cüğe günümüzde hala sık 
sık rastlıyoruz. Peki, bu 
ilginç sözcük nereden gel-
miş olabilir? Gelin bunu hep 
beraber öğrenelim! Yapılan 
bazı araştırmalara göre “ab-
rakadabra” kelimesinin ilk 
kullanımına M.S 3. yüzyılda 
yazılmış bir muska örne-
ğinde rastlandığı biliniyor. 
En eski sihirli sözlüklerden 
biri olarak kabul edilen ke-
limenin İbranice’den geldiği 
ve “Konuş, Ey Kutsal Var-
lık!” anlamına gelen “Ha 
BrahcapDabarah” kelime-
lerinden türediği söylenir. 
Büyücülük filmlerinde duy-
duğumuz sözlerin kökeni-

nin kadim bir maziye da-
yandığını kim bilebilirdi ki!

VAMPİR: Fantastik film-
lerde sıkça rastladığımız 
doğaüstü karakterler olan 
vampirlerin adının nereden 
geldiğini hiç düşünmüş 
müydünüz? Fransızcadan 
dilimize gelen kelimenin 
asıl kaynağının Tatarca 
“ubır” kelimesi olduğu söy-
leniyor. Balkanlar ve Doğu 
Avrupa’da da “vapir”, “upir” 
gibi türevleri mevcut. Eski 
Türklerin mitolojik anlatıla-
rında “ubır” adlı doğaüstü 
bir varlık bulunuyor. Daha 

ilginç olanı ise bu varlığın 
etkilediği kişilerde kansız-
lık meydana gelmesi. Evli-
ya Çelebi’nin de Tatarlardan 
ve Çerkezlerden “kan emen 
ubır” hikâyeleri aktardığı bi-
liniyor. Peki, bu “ubır” biz-
deki hangi kelimenin türevi 
dersiniz? Tabii ki de “içine 
çekmek, yutmak” anlamına 
gelen “obur”un.

SÜRPRİZ: Sıradaki sözcüğü-
müzün kökeni Fransızcaya 
dayanıyor. Kelime olarak 
“hiç beklenmeyen sevinç” 
anlamında kullanıyor olsak 
da eskilerde durumun biraz 

farklı olduğunu söylemek 
mümkün. Latince “sur-“ yani 
“yukarı, üst” ve “pendre” 
“almak, ele geçirmek” söz-
cüklerinin bir araya gelme-
siyle ilk hali oluşan sürpriz 
sözcüğü ilk zamanlarda daha 
çok “istila etme, ele geçirme” 
anlamlarında kullanıldığı bi-
liniyor. Orta Çağ Fransa’sın-
da ormanlık arazilerdeki ıs-
sız yollarda sık sık soygun 
olayları yaşanmaktaydı. 
İşte ağaçların üzerinden at-
layarak yolcuların üzerine 
çullanan soyguncuların bu 
yaptıkları “sürpriz” olarak 
adlandırılmış. İnsanın en zor 
durumda olduğu anlardan 
en sevinç duyduğu anlara 
doğru oldukça “sürprizli” bir 
değişim olmuş doğrusu!

İrem Özdemir & Sena Topaloğlu & Tuba Şekerci 
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DİLİMİZE TAKILANLAR

İstanbul	Sözlüğü
İSTANBUL: Bazı kaynaklar 
Konstantin’den bazı kaynak-
lar İslâmbol’dan evrildiğini 
söylüyor. Peki bu sefer biraz 
farklı düşünelim. Acaba bu 
yorgun ve güzel isim, iste-
an-bul fiillerinin terkibinden 
oluşmuş olabilir mi? İstemek, 
istediğini anmak ve bulmak. 
Taşı toprağı nakış nakış 
mana yüklü bu şehrin mu-

kaddes ruhunu kuşatan bir 
bakış açısı olacaktır sözünü 
ettiğimiz şüphesiz. Düşün-
mekte fayda var.

BALTALİMANI: Eski adı 
‘’Fadalya’’yken sonrasın-
da Osmanlı’nın ilk kaptan-ı 
deryası olan Baltaoğlu Sü-
leyman Bey’den esinlenerek 
bu adı alır.

AŞİYAN: Tevfik Fikret’in 
ağaçlar arasındaki mükem-
mel manzaralı evinin oldu-
ğu yere Farsça ‘’kuş yuvası’’ 
anlamına gelen ‘’ aşiyan’’ adı 
verilir.

GALATA: Bölgedeki sütha-
nelerin çokluğundan dolayı 
Rumca’da süt anlamına gelen 
‘’gala’’ kelimesinden türetil-
miştir.

Naif
Deneyimsiz, acemi anlamına 

gelir. İnce duygulu, hassas 

gibi sözcüklerin karşılığıysa 

“nahif”tir.

AdminTDK'ya geçmemiş olsa da, 
sosyal medya kullanımıyla 

tanıştığımız İngilizce kökenli 
kelimelerden biridir. Yönetici, 

idareci gibi kelimelerle Türk-
çeleştirebiliriz.

AmatörÇoğu kişi anlamını “acemi’’ 
gibi düşünse de, ilk anlamı 

“Bir işi para kazanmak için 
değil yalnızca zevki için ya-

pan, gönüllü kimse”dir.

Aynen
“Olduğu gibi, hiçbir değişiklik 
olmadan’’ anlamına gelen bu 
kelime dilimize pelesenk ol-
muş halde. Alternatifleriyse 
şöyle: aynı düşüncedeyim, 
kesinlikle, katılıyorum…

Kendi
Eski Türkçe’den günümüze 

gelen bu dönüşlülük zamiri, 

kişinin öz varlığını anlatmaya 

yarar.

MİNİ DOSYA
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Yataktan kalkar kalkmaz 
derin derin nefesler alma-
ya başladı. Bir balon dol-
duracakmışcasına alıp uzun 
uzun dışarı veriyordu. Tıpkı 
uykusunda yaptığı gibi.  Bu 
korkunun getirdiği bir re-
aksiyon muydu? Hayır. Bu 
kesinlikle hüzünle mut-
luluğun karıştığı noktada 
ortaya çıkan bir şeydi. Baş-
tan ayağı tere de batmıştı 
üstelik. Vücuduna rağmen 

hiç umursamadı tüm bun-
ları. Koskocaman gülüm-
sedi. Sanki rüyasına cevap 
veriyordu. 

Epey hızlı ayaklanıp özen-
lice hazırlandı. Hiçbir şey 
yemeden kendini doğruca 
dışarı attı. Yetişmesi ge-
reken bir yer vardı belli ki. 
Gözleri hep etrafındaydı, 
birini arıyor gibi. Elleri, 
dizleri titriyordu. Dudakla-
rını kemiriyordu. Açlıktan, 

yorgunluktan değildi. Tek 
sebebi içindeki o hiç din-
meyen heyecandı. 

Otobüs durağına geldi-
ğinde yarım saat geçmişti 
bile. Bunun farkındaydı 
fazlasıyla. Zaman ona inat 
iki kat daha hızlı akıyordu 
sanki. Beklemeye başladı. 
Epey beklediğini sanıyor-
du. Halbuki otobüs her za-
mankinden hızlı gelmişti. 
Bindikten sonra oturmak 

için en uygun yeri seçmeye 
çalıştı bir süre. Öyle bir yer 
olmalıydı ki yolu tam an-
lamıyla takip edebileceği, 
gözleri buğulanıp yaşarana 
dek kırpmadan çevrenin ih-
tişamını seyredip otobüse 
binen insanların gözlerin-
deki sevinci tespit edebil-
meliydi.  İçine sinen yeri 
bulduğunda hiç vakit kay-
betmeden oturdu. Çantası-
nı açıp biraz karıştırdıktan 

KENDI OLMA YOLUNDA 
TAMA ULAŞMAK

Bir süre sonra yüzü yavaştan düştü. İçi kocaman bir hüzünle doldu. Çok derin bir ah çekti içinden. Kafasını iki 
yana salladı, aklını toplamak  istercesine. Otobüs durdu, indi. Bu sefer hiç etrafına bakınmadı.

Nazlı Bayram



sonra kulaklığını çıkardı. En 
sevdiği, güne yakışacağını 
düşündüğü, müziği açtı. 

Yolun uzun olmadığını bili-
yordu.  Bir süre sonra ,san-
ki bu amaç doğrultusunda 
oturacağı yeri seçmemiş 
gibi, çevresine bakınmak-
tan vazgeçti. Çantasını 
yeniden açtı. Hiç okumaya 
başlamadığı yalnızca çan-
tasında gidip gelen ve bir 
gün mutlaka okuyacağım 
dediği kitabı çıkardı. Ona 
göre o gün gelmişti. Kitabın 
sayfalarını çevirmeye baş-
ladı bir dergi inceler gibi. O 
günün bugün de olmadığını 
anlaması çok uzun sürme-
di. Gözleri de ona inat hep 
cama kaydı esasen. Hiç 
direnmedi. Kitabı olduğu 
gibi çantasına sokuşturdu. 

Birkaç kez etrafına bakın-
dı. Derin bir nefes aldı ve 
tekrar seyre koyuldu yolu. 
Arada sırada saatine bakı-
yordu o kadar. Onun dışında 
kafasını hiç başka yöne çe-
virmiyordu, ilk oturduğunda 
yaptığı gibi…

Bir süre sonra yüzü yavaş-
tan düştü. İçi kocaman bir 
hüzünle doldu. Çok derin 
bir ah çekti içinden. Kafasını 
iki yana salladı, aklını top-
lamak  istercesine. Otobüs 
durdu, indi. Bu sefer hiç 
etrafına bakınmadı. Hede-
fi belliydi. Hızla yürümeye 
başladı. Yokuş aşağı ini-
yordu az daha hızlı yürüse 
yuvarlanacaktı. Çantası bir-
kaç kez kolundan düştü. Hiç 
oyalanmadı. Yerden kapar 
kapmaz yoluna devam etti. 

Gülümsemesi geri gelmişti. 
Kalbi o kadar hızlı atıyordu 
ki yerinden fırlamasına çok 
az kalmıştı. Ona rağmen hiç 
yorulmuyordu. Bu onun en 
büyük heyecanıydı. Yolsa en 
sevdiği yoldu. 

Çok sürmeden istediği yere 
yaklaştı. Ama yaklaştıkça da 
adımları yavaşladı. Ve bir 
süre sonra da durdu. Ku-
laklığı tekte çıkardı. Artık 
dinlemek istediği başkay-
dı. Önce uzun uzun baktı. 
İnsanlara, tek tek her dük-
kandaki kediye ve en son 
gökyüzüne. Sonra dinledi 
kuşların cıvıltısını, insanla-
rın konuşmalarını, satılan 
ürünlerin şıkırtısını…

Ellerini aşağı saldı başını çe-
virdi önce. Sonra sakince 
yürümeye başladı sağ tara-
fına. Nefesinin vücudundaki 
seyrini, esen rüzgarın tenin-
de oluşturduğu ürpertiyi, 
kalbinde oluşan sızıyı tüm 
netliğiyle hissediyordu. İşte 
şimdi her baktığında kalbi-
nin sıkıştığı, geçmişini gele-
ceğini simgeleştirdiği, onun 
için İstanbul’un anlamı tüm 
ihtişamıyla karşısında duru-
yordu. Galata Kulesi. 

O, o gün oraya kendiyle bu-
luşmaya gitmişti. Kimseyle 
buluştuğunda heyecanla-
namazdı o kadar. Her yerde 
arasa da bir tek orada bu-
lurdu. O gün onun günüydü. 
Paylaşamazdı. Yalnız ken-
dini tam hissettiği yerde 
Galata’da bunu yapabilirdi. 
Aynasını bulduğu yerde ya-
pabilirdi.

Gülümsemesi 
geri gelmişti. 
Kalbi o kadar 
hızlı atıyordu 
ki yerinden 
fırlamasına 

çok az kalmıştı. 
Ona rağmen hiç 
yorulmuyordu. 

Bu onun 
en büyük 

heyecanıydı. 
Yolsa en sevdiği 

yoldu. 



Devir aynı devir, insan aynı 
insan. Maske takmış Ebu 
Cehiller türlü oyunlarla üze-
rimize saldırıyor.

Erkam’ın evi. Hepimizin ku-
lağına ufakta olsa çalınan 
bu ev, ev olmasının ötesin-
de neydi? İslam’ın yüceldiği, 
ilmin derya deniz olduğu, 
mahzunları teselli buldu-
ğu cennet bahçesinden bir 
parçaydı. Kur'an öğreticisi 
Mus’ab Bin Umeyr, cesa-
retin vücut bulduğu Mik-
dat ibn Amr, müezzin Bi-
lal-i Habeşi, sabrın emsali 
Ammar bin Yasir ve tabii ki 

fedakarlığın örneği Erkam 
b. Ebi’l Erkam bu bahçenin 
meyvelerindendi. 10 yaştan 
55’e kadar uzanan bir yaş 
aralığı olsa da genel yaş 
ortalaması 25-28 idi. Gü-
nümüzdeki eğitimin yapı 
taşlarının atıldığı bu evde 
akla ve ruha eğitim verili-
yor, gizli tebliğ ile de güç-
lerine güç katıyorlardı. Önce 
“La İlahe İllallah” kalplere 
oturdu ardından cahiliye 
insanlarının içini şuursuz-
ca doldurduğu güç, umut, 
kazanç, şeref gibi kavramlar 
yeniden inşa edildi. 

Gücün çoklukta olmadığı, 
şerefin zorbalıkta olmadığı, 
umudun yalnızca Allah’tan 
olduğu zihinlere yerleşti. 
Eski gelenekleri en güzele 
çeviren Kur'anî bir ahlak ve 
sağlam bir irade eğitimiyle 
de en güzel örnek olan Allah 
Resulü’nün ışığında ilerle-
diler. Böylelikle bugün he-
pimizin gıpta ile baktığı ve 
feyizlerinin nesillerce aktığı 
sahabeler ortaya çıktı. Hz. 
Ömer’in Müslüman oluşuna 
kadar devam eden toplu-
luk bu dönüm noktasından 
sonra ilk defa Kabe de top-
lu namaz kıldı. O günden 
sonra da her şey giderek 
daha iyi oldu. En başından 
itibaren zengini, kölesi ve 
en başta Allah Rasulü va-
rını yoğunu ortaya koyup 
İslam’ı yüceltmeye çalıştı. 
Allah’ın izniyle de öyle de 
oldu. 

Sonra yanlış hayatlar ve 
itikadlar yüzünden nere-
deyse başladığımız nokta-
ya yaklaştık. Ümmet yine 
mahzun ve işkencelere 
maruz kalıyor. Evet, şuan 
zahiren Dâr'ül-Erkam yok. 
Ama ruhu kanımızda. Bize 
düşen bunu son raddeye 
kadar yaşatmak. Zor za-
manlar da yapılan iyiliğin 
önemini Allah Rasulünün 
Medine’ye hicretten son-
ra Erkam’a (r.a) kendisinin 
dahi evi yokken bir ev hedi-
ye etmesinden anlayabiliriz. 
Bugün evini açmak herkesin 
yapabileceği bir şey değil 
ama herkeste kendi isti-
dadından sorumlu. Kimse 
küçük bir çocuktan savaşta 
kılıç sallamasını beklemiyor 
ama dinin gerekliliklerini 
öğrenmesini bekliyor. Bu-
gün ben, ben olarak ne ya-
pabilirsem ondan mesulüm. 
Yoksulla yemeğimi paylaş-
mak, üşüyen ayaklara patik 
örmek, bilgimi paylaşmak 
hatta mazluma gönlümü aç-
mak. Detaylara takılmadan, 
hedefe yani Allah’ın rızasına 
odaklanarak bu yolda düşe 
kalka da olsa yürümeliyiz. 

Gayret bizden, başarı Al-
lah’tan.

DÖNÜŞ
Detaylara takılmadan, hedefe yani Allah’ın rızasına odaklanarak 

bu yolda düşe kalka da olsa yürümeliyiz.

Sueda Demir



Turan: “Öncelikle hoş geldin 
Feyza. Bize kendini tanıtabilir 
misin?”

Feyza: Hoş buldum Turan. 
Ben Feyza, 16 yaşındayım. 
Recep Tayyip Erdoğan Proje 
İmam Hatip Anadolu Lise-
sinde eşit ağırlık bölümünde 
okuyorum.

Turan: “Hayalini kurduğun 
bir meslek vardır diye düşü-
nüyorum.”

Feyza: Elbette var. Klinik psi-
kolog olmak istiyorum. Peki 
ya sen ne olmak istiyorsun?”

Turan: “Ben de psikolog 
olmak istiyorum. Birilerinin 
elinden tutmayı, onlarla be-
raber kalkmayı çok isterim. 
Sana neden psikoloji diye 
sorsam bana ne cevap ve-
rirdin?”

Feyza: Bence insan psikolo-
jisi herkesin ilgilenmesi ge-
reken bir alan. Karşımızdaki 
kişiyi tanımak, toplumda iyi 
bir yere gelebilmek veya in-
sanlarla iletişimi güçlendire-
bilmek için insan psikolojisini 
iyi bilmemiz gerekiyor. Diğer 

yandan benim de hâlihazırda 
ilgimin olduğu bir alan.

Turan: “Çok haklısın, düşün-
celerimiz birebir uyuşuyor. 
Daha yakın bir zamandan 
bahsetmemiz gerekirse sı-
navın yaklaşıyor. Aklında bir 
hedef var mı?

Feyza: Boğaziçi Üniversi-
tesinde okumak istiyorum. 
Hem konumu hem de sis-
temleri beni kendisine çe-
kiyor. Allah’ın izni ile Boga-
ziçi’ni kazanıp Erasmus ile 
eğitimim yurt dışında ta-
mamlamak istiyorum. Ha-
yallerimde büyük bir yer kap-
lıyor, inşallah kazanabilirim.

Turan: “Ben sana inanıyo-
rum inşallah istediğin yere 
geleceksin. Hayallerinden 
devam edecek olursak bize 
başka ne söyleyebilirsin?

Feyza: Hayallerimi tamamen 
psikoloji ile kapladığımı fark 
ettim şu an. Çevremdeki in-
sanlar psikologları ve psiki-
yatrları “deli doktoru” olarak 
niteliyorlar. Ben bu algıyı yık-
mak istiyorum. 

Turan: “Hayat misyonun 
nedir?”

Feyza: Bence her şey geçici. 
Ben benimleyim ve çevrem-
deki herkes bir gün gidecek. 
Bu yüzden kendime inan-
dığım sürece başaramaya-
cağım hiçbir şey olmadığını 
biliyorum.

Turan: “Bu benim fazlasıyla 
düşünmemi sağladı bundan 
sanırım en sevdiğim cevap da 
bu oldu. Peki ya maceraperest 
misin yoksa güvenli alanının 
dışına çıkmaz mısın?”

Feyza: Aslında ikisi de doğru 
cevap olmaz. Yerine, zama-
nına ve olayına bağlı olarak 
değişir bu.

Turan: “Her 
haline şük-
reden biri 
misin?”

Feyza: Zamanın bize ne geti-
receği belli olmaz her halime 
şükrediyorum. 

Turan: “Son olarak kim ol-
mak istediğini sormak isti-
yorum sana.”

Feyza: Ben sadece kendim 
olmak istiyorum. Özgür, 
kendine inanan, ayakları 
üzerinde durabilen güçlü bir 
şahsiyet olmaktan daha çok 
istediğim bir şey yok.

Turan: “Bu güzel düşüncele-
rin ve bize vakit ayırdığın için 
çok teşekkür ederim.”

Feyza: Ben teşekkür ederim 
bu güzel davetin için.

GENÇLERLE
KOYU MUHABBET

Çocukluk arkadaşım Feyza ile önümüzdeki yılları şekillendirdiğimiz bu yaşlarda gelecek üzerine bir sohbet 
gerçekleştirdik ve bu sohbeti sizlerle paylaşmak istedim. Gençler konuşuyor, geleceği tasarlıyor. 

Haydi başlayalım muhabbete…

Turan Ok
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Rümeysa Berire Önlem

Geleceğe yönelik planlarımı-
zın, hedeflerimizin, hayalleri-
mizin hatta düşüncelerimizin 
bile ertelendiği bir gündü 11 
Mart 2020. Ülkeyi kasıp ka-
vuran, ölüm korkusuyla baş 
başa bırakan, yirmi birinci 
yüzyılda insanlara el yıka-
mayı ve temizliğin önemini 
öğütleyen aynı zamanda sa-
ğlığımızın her şeyden daha 
kıymetli olduğu gerçeği ile 
bizleri yüzleştiren bir salgınla 
karşı karşıya kaldık: kovid-19 

Koronavirüs adıyla bildiğimiz 
Covid-19’un ülkemize girme-
siyle birlikte gelen sokağa çık-
ma yasakları, artan ölümler, 
ekonomik zorluklar toplumsal 
olarak birtakım hezeyanlar 
yaşamamıza sebep oldu. 

Tüm bu hezeyanların, trav-
maların, sosyal mesafe kural-
larının sonucunda insanların 
‘’dijital bir yalnızlık’’ yaşamaya 
maruz kaldıklarını gözlem-
ledim.

Ve bu yalnızlığa binaen insan-
ların “gerçekten’’ iç dünyala-
rında “nasıl’’ olduklarını ve 
“nasıl’’ hissettiklerini merak 
ettim. Farklı yaş gruplarındaki 
insanlara nasıl hissettiklerini 
sordum, sahiden; “Nasıldılar? 
Nasıl hissediyorlardı? Bir sene 
boyunca hayatlarında ne de-
ğişmişti?’’ 

Sinem Aydın / 32: Karun 
hazineleri gibi hissediyorum 
kendimi. Kıymetli ama be-

ceriksiz bir altın ustasının 
ziyanı gibi. 

Semanur Kuzu / 20: Gü-
neşin ışıkları dünyayı aydın-
latmaya başladığı zaman, 
zihni karanlığı yaymaya baş-
layan insan nasıl olabilir ki? 

Büşra Kaya / 24: İyiyim 
sözcükleriyle geçiştirmeli 
miyim, yoksa sorduğun so-
ruyla yüzleşmeli mi? Hangisi 
daha evla?

NASIL 
HISSEDIYORSUN? 

Ve bu yalnızlığa binaen insanların ‘’gerçekten’’ iç dünyalarında ‘’nasıl’’ olduklarını ve ‘’nasıl’’ hissettiklerini 
merak ettim. Farklı yaş gruplarındaki insanlara nasıl hissettiklerini sordum, sahiden; ‘’Nasıldılar? 

Nasıl hissediyorlardı? Bir sene boyunca hayatlarında ne değişmişti?’’ 
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Esen sert poyrazla sonba-
harın geldiğini hisseden bir 
yaprak gibiyim, çaresiz ve 
bitkin. 

Hilal Nur Yıldız / 22: Gele-
ceğe dair biraz ümitli, biraz 
kaygılıyım. Sahiden gelecek, 
gelecek mi? 

Özlem Turhan / 51: Hamdol-
sun, rabbimden her zaman 
ümitliyim. 

Zülal Aslanhan / 21: An-
nemin ve tüm sevdiklerimin 
kıymetini anladığım bir yıl. 
Şerrin içindeki hayrı görebil-
diğim için mutluyum. 

Rabia Hifa / 24: Yaşım kü-
çük, ruhum yorgun. Kar-
makarışığım. Sevdiklerimi 
kaybetmekten korktuğum 
ve onlara doya doya sarı-
lamadığım bir yıldı, sanırım 
boşluktayım. 

Dilek Bozdağ/ 28: Bunca 
telefon direğine rağmen bir-
birini duymayan insanların 
arasındayım, nasıl olmalı ya 
da nasıl hissetmeliyim? 

Selda Kurt / 17: Özlem dolu-
yum. Arkadaşlarımı ve onlarla 
vakit geçirmeyi çok özledim. 

Halid Aslantuğ / 40: Ge-
çen bunca zamana rağmen 
birbirine vakit ayıramayan 
insanların arasında, anlaşıl-
mayı bekleyen bir haldeyim.

Zaman geçiyor, yaş geçiyor 
hakikat geçiyor. Zamanın an-
lamını yitirdiği bir dönemde 
yalnızlığın kaçınılmaz bir ger-
çek olduğunu kabullendim, 
bekliyorum.

Çünkü biliyorum beklenen 
güzelse, beklemek güzeldir. 

Gülay Mert / 37: Her şeyin sa-
hibi olana sığındıkça tüm kaygı 
ve endişelerimden uzaklaştı-
ğımı fark ettim. Hayatımın ve 
yaratılışımın anlamını sorgu-
luyorum. Huzurluyum. 

Evrende ne kadar insan var-
sa o kadar doğru ve o kadar 
duygu vardır. Yaşamış oldu-
ğumuz duyguların sebepleri 
ise bakış açımız ve bakış acı-
mızdan kaynaklanır. Bazıla-
rımız hayata daha karamsar 
ve umutsuz bakarken, bazı-
larımızın tebessümü insanla-
ra ilham verir. Duygularımız 
ne kadar farklı olursa olsun 
bizi ortak paydada buluştu-
rur. Bu ortak payda hayatın 
bazen çok anlamlı bazen ise 
çok anlamsız olduğu durum-
lardır. Ülkemizde pandemi 
ilan edildiği günden bugüne 
olumlu ve olumsuz pek çok 
durumla karşı karşıya kaldık. 
Kimi zaman evde hobilerimi-
ze yönelip, boya kalemleriyle 
resim yapmaya çalıştık, kimi 
zaman dostlarımızı ziyaret 
etmek yerine, görüntülü ko-
nuşarak hasret giderdik... 

Sevdiklerimizin kapısını çal-
maya korktuğumuz zaman 
dilimindeyken hissettik haya-
tın yitirdiği o anlamı. Her gün 
televizyonda ölüm oranlarını 
okudukça aramaya çalıştık yi-
tirdiğimiz o anlamı. 

Araftaydık; bazen çok anlam-
lıydı yaşamak, bazen çok an-
lamsız. Kendimizle baş başa 
kalma fırsatını uzun zaman 
sonra belki de ilk kez yaka-
ladık. Aklımızı değil, kalbimizi 
başımıza aldık. Ölümün içinde 
hayat olduğunu bir kez daha 
anladık. 

Hal böyle olunca iç dünyamı-
za kapandık. Kendimize yeni 
bir dünya inşa ettik. Tedbirle-
re ve sanal gerçekliğe uygun 
bir dünya. Kafamızda beliren 
soru işaretleri, varoluş anksi-
yeteleri, endişe ve kaygıları 
içimize attık. 

Ve içimiz de oldu bir dünya… 

Sayın bayım/ hanım,

Bazen her şey yolunda git-
mez, ama yolunda gitmeyen 
şeyler de yola tabiidir. Koş-
mamız gereken yolu yürü-
yecek mecali kendimizde 
bulamadığımız zamanlar 
olabilir, bazense durmamız 
gereken yolda çoktan yeni 
istikamete doğru adım atmış 
olabiliriz. Yürümekte bizim 
içindir, durup dinlenmekte. 
Düşünmekte bizim içindir, 
düşüncelerimizden kaçmak-
ta. Ama en önemlisi: insanın 
anlam arayışıdır.

Yaşadığımız her dönemin 
zorlukları ve güzellikleri ol-
duğunu kendimize daima 
hatırlatmalıyız. Zorluklarla 
başa çıkacak kadar güçlü-
yüz, güzellikleri görecek bir 
kalbimiz var.

Unutmamalıyız; duygularımı-
zı kontrol etmek bizim elimiz-
de. İrademizi terbiye etmeli ve 
her şeye rağmen yola devam 
etmeliyiz. 

Şer gibi görünse de özünde 
insana ders veren bir salgın 
sürecini geride bırakma aşa-
masındayız.

Ve biliyoruz,

“Bir sabah gelecek kardan 
aydınlık’’ 

Araftaydık; 
bazen çok 
anlamlıydı 

yaşamak, bazen 
çok anlamsız. 

Kendimizle baş 
başa kalma 

fırsatını uzun 
zaman sonra 

belki de ilk 
kez yakaladık. 
Aklımızı değil, 

kalbimizi 
başımıza aldık. 
Ölümün içinde 

hayat olduğunu 
bir kez daha 

anladık. 
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Sadece baktığın yolu mu 
düşünüyorsun? 

1990 Mencil-Rudbar dep-
remi İran halkı için her an-
lamda yıkımdı; binlerce ev 
yıkıldı, binlerce insan öldü 
ve evsiz kaldı. Abbas Kiya-
rüstemi ise bu depreme ve 
insanların yıkım karşısında-
ki durumlarına Zeytin Ağaç-
ları Altında filmiyle dikkat 
çekiyor. Film boyunca ağaç 
altında bekleşen insanları 
ve yıkılmış evleri görüyoruz. 

Bu yıkıntılar arasında çırpı-
nan insanın ruhunu konu 
alarak çekiyor filmi Kiya-
rüstemi. Yıkılan İran evlerini 
çiçeklerle süslemiş, yıkıntı-
ları umuda gebe bırakmış-
tır. Filmde hayat her şeye 
rağmen devam eder. Evler 
yıkıldı diye çiçekler açmayı 
bırakmaz, çocuklar oyna-
maya devam eder ve bu çe-
tin koşullarda aşk da devam 
eder.  Kiyarüstemi bütün 
bunları çekerken kimseyi 
bizim için sefil göstermez 

sadece bize insanı ve insan 
olmayı fark ettirir. 

Film, Farhad ve Tahereh’in 
aşkı üzerine kuruludur. Far-
had aynı köyden olduğu 
bu kız ile yeni bir dünyanın 
hayallerini kurmaktadır. 
Ancak Tahereh ve ninesi 
farklı bir dünyanın peşin-
dedir. Farhad dünyaya çok 
temiz bakarak “Eğer toprak 
sahibi toprak sahibiyle, zen-
gin zenginle, cahil cahille 
evlenirse hiçbir işe yara-

mayacağını düşünüyorum. 
Eğer okuyanlar cahillerle, 
zenginler fakirlerle, evsizler 
toprak sahipleriyle evlenir-
se çok daha iyi olur. Böylece 
herkes birbirine yardım et-
miş olur bence en iyisi bu-
dur. Eğer iki insan evlenir 
ve iki evleri olursa kafalarını 
bir yere ayaklarını bir yere 
sokamazlar.” der. Burada 
izleyiciyle bir felsefe aşı-
lanır; dünyada bir şeylerin 
birbirini tamamladığını, tek 
bir evin, tek bir dünyanın 

ZEYTIN AĞACININ 
GÖLGESINDE

Film, Farhad ve Tahereh’in aşkı üzerine kuruludur. Farhad aynı köyden olduğu bu kız ile yeni bir dünyanın 
hayallerini kurmaktadır. Ancak Tahereh ve ninesi farklı bir dünyanın peşindedir.

Sevde Zeynep Sildir
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bütün insanlığa yeteceğini 
söyler. Bu düzen içinse tek 
bir evde oturmayı istemek 
yeterlidir. Ancak Tahereh 
bu şekilde düşünmez onu 
büyüten, besleyen köyden 
uzaklaşmak ister, Farhad 
ise ona yıkılmış bir evde bir 
gelecek sunar. Bu eve bir 
pencere açsa bile, Tahereh 
dağları izlese dahi yeterli 
gelmez. Tahereh film bo-
yunca kaçar biz ise onun 
düşüncelerini kovalarken 
kendimizi kurak İran top-
raklarının ortasında zeytin 
ağaçlarının altında buluruz. 
Tahereh sürekli bir yola ba-
kar sürekli yürür ama biz 
bir yoldan ve bahçelerden 

başka bir şey göremeyiz. 
Tahereh umutsuz ve yorgun 
insanın son yürüyüşünü ya-
par. Nereye gittiği önemli 
değildir onun için nasıl bir 
yolda yürüdüğü de önem-
sizdir. Bazen taşlık bazen 
yemyeşil yollardan yürüse 
de ardında dağların oğlu 
Farhad olsa da fark etmez, 
Tahereh yola çıkmayı göze 
almıştır ve sadece yolu dü-
şünür, yolu görür.

Kiyarüstemi zeytin ağacını 
boş yere kullanmamıştır; 
zor koşullar altında yeti-
şen, yüz yıl boyunca top-
rağı ve insanı selamlayan 
bir ağaçtır. Vatanına ne 

olursa olsun kökleri ile sa-
rılmış, vatanını besleyen ve 
ondan beslenen bir ağaçtır. 
Böylesine bir kutsallığı Ta-
hereh’in zıtlığı ile daha da 
pekiştirir. Farhad ise zeytin 
ağaçları gibidir; yıkılanı ye-
niden yapar, çiçekler sunar 
ve pencereler açar sevdiği 
kadın için, vatanın dağlarını 
izlesin diye.

Yaşam ve ölüm film boyun-
ca birbirini kovalar, biz ise 
kazananı göremeyiz. Far-
had ve Tahereh’in hikâyesi 
umudun ve imkansızlıkla-
rın hikâyesidir. Farhad, Ta-
hereh’e; İran ise çiçeklere 
mahkûmdur.  

Ayşe Sude

Kiyarüstemi 
zeytin ağacını 

boş yere 
kullanmamıştır; 

zor koşullar 
altında yetişen, 
yüz yıl boyunca 

toprağı ve insanı 
selamlayan bir 

ağaçtır.
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Ahmet Hamdi Tanpınar

Tanpınar daha çok romancı 
yönüyle öne çıksa da Türk 
edebiyatının önemli şairle-
rindendir. Büyük yazar, yal-
nızlıktan ve yalnız kalmaktan 
çok korkmuş fakat buna rağ-
men hiç evlilik yapmadan ya-
şamını sürdürmüştür. Üstelik 
sık sık arkadaşlarına yalnız 

kalmaması için telkinlerde 
bulunduğu aktarılır. 1937’de 
Ahmet Kutsi Tecer’e yazdığı 
mektupta “Evlen Kutsi evlen 
ebedi bir şifadır evlenmek. 
Ben doğrusu ümit etmekten 
bıktığım için evlenmeye der-
hal hazırım. Ve sadece sen 
değil Nurettin’i de evlendir.” 
demiştir.

Yahya Kemâl Beyatlı

Gerçek ismi Ahmet Âgâh 
olan Yahya Kemâl Beyatlı, 
Cumhuriyet döneminin önde 
gelen yazar ve şairlerinden 
biriydi. Edebi yaşamının 
dışında milletvekilliği gibi 
görevleri de üstlenen yazar, 
sağlığı yerindeyken hiçbir 
kitabını kendi isteği üzerine 

yayımlamamıştır. Bunun se-
bebi ise yazılarının yetersiz 
olduğunu düşünüyor ol-
masıydı. Yazarın ebediyete 
intikalinden sonra yayımla-
nan “Kendi Gök Kubbemiz” 
ve “Eski Şiirin Rüzgârıyle” 
isimli kitapları iki bölüm 
halinde değerlendirilerek 
okuyucularıyla buluşturul-
du. Yahya Kemâl Beyatlı’nın 

EDEBIYATÇILARIMIZIN 
BILINMEYEN YÖNLERI

Her okurun, okuduğu yazar hakkında detaylı bilgiye sahip olmak adına sorduğu sorular vardır; “O acaba nasıl 
biri? Hayatında dönüm noktası dediği bir anı veyahut onu derinden etkileyen durum yaşamış mı?” gibi sorularla 

merak susuzluğunu gidermeye çalışan okurun bu ilgisi gayet doğaldır. İşte Türk Edebiyatında kendilerine mahsus 
alanlarda ün yapmış ve okurları tarafından sevilip okunmuş birkaç yazarımızın bilinmeyenleri: 

Hasret Ceyhan
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bu ve öteki eserlerinin ya-
yınlanmasında Nihat Sami 
Banarlı’nın ve İstanbul Fetih 
Cemiyetinin önemli katkıları 
olmuştur. 

Peyami Safa

“Dokuzuncu Hariciye Koğu-
şu”, “Fatih-Harbiye”, “Yalnı-
zız” gibi onlarca esere imza 
atan Peyami Safa varlıklı 
bir ailenin çocuğu olmayıp, 
zor şartlar altında kendini 
yetiştirmiş, hayatı boyunca 
tatil yapmaksızın yazmasına 
rağmen kıt kanaat geçin-
miştir. Çocukluğunun yedi 
yılını iltihap kapan sağ ko-
lunun kesilmesi endişesiyle 
geçiren Peyami Safa, “Do-
kuzuncu Hariciye Koğuşu” 
adlı romanında benzer acı-
ları sol ayağından çeken bir 
kahramanı anlatır. Bu roman 
Safa’nın genç yaşında büyük 
bir romancı kabul edilmesine 
kapı açmıştır. Necip Fazıl bo-
hemlik zamanlarından baş-
layarak Peyami’nin en yakın 
arkadaşlarından biridir. Bu 
iki yakın dostun arada bir 
inişli çıkışlı zamanları da ol-
muştur. Buna rağmen Pe-
yami’nin ölümünün üzerine 
Necip Fazıl şu sözleri yaz-
mıştır: “Kafası vardı. Kültürü 
vardı. Cümlesi vardı. Üslubu 
vardı. İç dünyası vardı. Ha-
fakanları vardı. Çilesi vardı. 
Metafizik arayıcılığı vardı. 
İmanı vardı. Şüpheleri var-
dı. Estetiği vardı. Diyalektiği 
vardı. Cesareti vardı.”

Sait Faik Abasıyanık

Henüz dört yaşındayken 
denizle tanışan Sait Faik, 

babasının Karamürsel’de 
tahrirat kâtibi olarak tayini 
çıkınca deniz kokusunu ilk 
burada sinesine çekti. İleride 
onda peydahlanacak olan 
deniz, balık, balıkçı tutku-
sunu sahil kıyısında bir evde 
geçirdiği üç yıla borçluydu. 
İlk öyküsünü Bursa Erkek 
Lisesinde yazan yazar eğitim 
hayatında sık sık okul ve bö-
lüm değiştirmiştir. Sait Faik 
kılık kıyafet ve davranışla-
rıyla yazar takımına hiç ben-
zemez, koltuğunun altında 
kitap taşımaz, okudukları-
nı anlatmaz, düşüncelerini 
iddialı şekilde savunmazdı. 
Sait Faik’le tanışanlar bir 
halk adamı sanırlardı onu. 
Hakları da yok değildi; çünkü 
Sait Faik gerçekten bir halk 
adamıydı. 

Oğuz Atay 

Bu topraklardan çıkarak 
tutunamamayı anlatmış, 
yazmak için yaşamış bir 
yazar…  Oğuz Atay’ın kitabı 
ilk çıktığında günümüzde-
ki popülerliğinden oldukça 
uzaktı. İlk kitabının yayım-
lanmasını sağlayan TRT ya-
rışması dışında hiçbir ödül 
almamış, Çok kalın olduğu 
için ilk baskısı iki cilt yapı-
lan Tutunamayanların ikinci 
cildi depoda beklemeye terk 
edilmiş satışı ise başarısız 
olmuştur. Kitaba olumlu 
tepkiler de yok değildir el-
bet. 1972’de Orhan Pamuk 
Tutunamayanlar çıkar çık-
maz alıp defalarca okumuş, 
edebiyatçı olmak isteyen 
fakat Teknik Üniversite’de 
okuyan yirmi yaşındaki 

Orhan Pamuk’u derinden 
etkilemiştir.

Cemal Süreya

Sözcükleri aşka dönüştüren 
bir şair olan Cemal Süreya, 
İkinci Yeni'nin ele avuca 
sığmaz isimlerinden biridir. 
Dersim olayları sırasında 
henüz küçük bir çocuk olan 
Süreya, orada derin acılara 
şahit olmuştur. Son derece 
tarifsiz bir okur olan Cemal 
Süreya ilkokul 3’te Suç ve 
Ceza'yı defalarca Karama-
zov Kardeşler’i ise tam 5 kez 
okumuştu. Cemal Süreya 
yazı yazacağı sırada gürül-
tü arar, evde yazı yazarken 
dahi televizyon ve radyonun 
sesini açık tutardı. Şair mek-
tup yazmayı çok sever hatta 
öyle ki kadınların ağzından 
kendi kendine mektup yazar 
ve postalardı.

Ahmet Haşim

Fecr-i Âti topluluğunun 
önemli şairinden olan Ah-
met Haşim ilk şiiri yayım-
landığında henüz on üç on 
dört yaşlarındaydı. Galata-
saray’da okurken derslerine 
girdiği Tevfik Fikret’in dâ-
hil olduğu Servet-i Fünun 
akımından hoşlanmadığı 
için onu kötüleyen yazılar 
yazmıştır.  Ahmet Haşim’in 
çirkin olduğu düşüncesiyle 
kendinden nefret ettiği ve 
aynalara tükürdüğü bu se-
bepten gündüzlerini evde 
uyuyarak geceleri ise dışarı 
çıkıp gezerek geçirdiği söy-
lenir.  Yakup Kadri Karaos-
manoğlu “Edebiyat Gençlik 
Hatıraları”nda demiştir ki: 

Kendisinin son derece çirkin 
bir adam olduğunu zanne-
diyordu ve bu zan ona ilk 
gençlik çağlarından son 
gençlik dönemine kadar ha-
yatı zehreden tasalardan biri 
olmuştur.

Hüseyin Rahmi Gürpınar

Servet-i Fünûn toplulu-
ğunun yazarlarından olan 
Gürpınar yaşamı boyunca 
hayatını kalemiyle kazan-
maya çalışmış, çocukluk 
ve gençlik döneminde an-
nesinin ölümüyle başlayıp 
babasından ayrı kalmayla 
süren ve yanında yetiştiği 
büyükanne ve teyzelerini art 
arda yitiren yazarın kişiliği 
üzerinde büyük etkisi olmuş 
ve bu etki eserlerine sirayet 
etmiştir. Şevket Rado eser-
leri kadar eldivenleriyle de 
tanınan yazarımızı: “Hüseyin 
Rahmi yanına eldiven alma-
dan asla sokağa çıkmazdı. 
Sokakta el sıkmasını sev-
mez, evdeki kapıları entarisi-
nin eteği ile tutarak açardı.” 
diye anlatır.  
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Yaşadığımız çağda ekmeği-
miz, suyumuz, hatta ve hat-
ta oksijenimiz haline gelen 
internet ve onun bir ağı olan 
sosyal mecralar...

Biz Türklerin 1994 yılından 
itibaren hayatına giren bu 
akım birçok kolaylıklara vesile 
olmuşken beraberinde maa-
lesef ki hasarlar ve zayiatlar 
da meydana getirmiştir.

Hayatımızı kolaylaştırdığı ve 
toplumsal bakımdan bize ol-
dukça faydası olan internet 
ve sosyal medya dediğimiz 
alanlarda eriyen! Bilgisayar 
yahut telefon karşısında öm-
rünü heba eden, uygun-uy-
gunsuz ayrımı yapmadan 

karşısına çıkan her siteye 
girmekle aklı karışıp intihar 
mektubunu tweet şeklinde 
paylaşan gençler ve niceleri...

İnternete düşman gözüyle 
bakmak yahut kendini tama-
men bu mecradan soyutla-
mak, bal kavanozunu dışa-
rıdan seyretmek gibidir. İşte 
bu mesele bizlerin büyük ha-
talarındandır. Elimize ulaşan 
her şeye (alet, bilgi, kültür) ve 
fırsata ya körü körüne bağla-
nırız ya da tamamen o akıma 
düşman kesiliriz. Nasıl ki; bir 
ürün aldığımızda kullanma 
kılavuzuna bakarak destek 
aldığımız gibi sosyal mecralar 
yahut dışarıdan alabileceği-
miz herhangi bir akıma da 

kontrollü yaklaşarak, bizlere 
etkisini hesap ederek haya-
tımıza dahil etmemiz gerekir.

Binaenaleyh kastımız sos-
yal medya düşmanlığı de-
ğil, hayatı sosyal medyadan 
ibaret zannetmek de değil. 
Bu ikisi arasında orta bir yol 
bulmaktır. 

Yaşadığımız asırda bir çılgınlık 
ve dahi hastalık haline gelen 
sosyal medyanın da bir kı-
lavuza ihtiyacı vardır. Şimdi 
en acil ve önemli boyutlara 
değinelim;

Amaç

Neden sosyal medyaya ih-
tiyaç duyuyorsun? Kendini 

ne yönde ispat etmek isti-
yorsun? Eline telefonu niçin 
alıyorsun mesela? Instagram’ı 
neden indiriyorsun, Twit-
ter’da neden ve ne amaçla 
yazıyorsun? Önce bunları 
düşün, kendine cevabını ver. 
Fakat seni gerçekten tatmin 
eden bir cevabının olması da 
mühim.

Falanca instagörlü takip et-
mek için yahut durumlarımı 
paylaşmak için diyorsan ha-
yat ideallerinde bir eksiklik 
var demektir. O vakit ken-
dine sosyal medya hesabı 
açmaktan önce hedef listesi 
belirlemen ve hayatının ama-
cına yönelik planlar yapman 
gerekir. 

SOSYAL MEDYA 
KILAVUZU

Hilal Bozkurt
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Vakit Disiplini

Yıllarımız kısa. Ve biz far-
kında olmadan saatlerimizi, 
günlerimizi ve hatta belki de 
ömrümüzün çoğunu telefon, 
bilgisayar başında geçiriyo-
ruz. Hayatımızın çoğunun 
sanal aleme taşınmasından 
kaynaklı, evlilik için tanışma-
ların sanal mecralarda ger-
çekleştiği, yiyeceğimiz mal-
zemeleri dahi oturduğumuz 
koltuktan elimizde telefonla 
rahatça tedarik edebilece-
ğimiz şu çağda interneti ve 
sosyal alanları kullanmayı 
en aza indirgemeliyiz. Çok 
da zorunlu olmadıkça yi-
yeceğimiz muzu da çıkıp 
marketten alıversek olmaz 
mı yani? Bir gezsek dışarıyı, 
komşumuz Fatma teyzeye 
selam versek, bakkal Hüse-
yin amcayla hasbihal etsek 
mesela. Hayatımıza sosyal 
alemin bizi insâni ilişkilerimizi 
zedeleyecek kadar girmesine 
müsaade etmemeliyiz. Vakit-
lerimiz, zamanımız ve hatta 
saniyelerimiz bizim sermaye-
miz. Sermayemizin kıymetini 
bilelim ki sonradan bedbaht 
olmayalım, öyle değil mi?

Mahremiyet

Sanal alemler real dünyamız 
kadar masum değil. Dola-
yısıyla sosyal mecralarda 
gerçek hayatımızdaki du-
ruşumuzdan daha temkinli 
davranmalı ve bir nebze 
gizliliğimizi muhafaza etme-
miz gerekir. Fotoğraflarımızı 
hemen her yerde paylaş-
maktan sakınmalı, zamanın 
tecessüsü dediğimiz stalk 
işlemini kötü niyetle yap-

maktan kaçınmalıyız. Kendi 
fotoğraflarımız hususun-
da titiz davrandığımız gibi, 
önümüze gelen fotoğrafları 
kullanmaktan şiddetle ka-
çınmalıyız.

Mizah / Şaka

Hayatta her şeyin bir ölçüsü 
vardır. Önümüze gelen enfes 
bir yemeğin tuz oranında-
ki az miktar fazlalık yahut 
eksiklik tadını bozar. Sosyal 
medya ortamında da hâl 
böyledir. Yaptığımız mizah 
konularında ölçülü olalım 
ki hem kendimizin hem de 
başkalarının tadını kaçırma-
yalım. Elbette bu alanlarda 
da eğlenebiliriz. Fakat bu 
eğlence herhangi bir şahsın 
onurunu zedeleyecek ölçüde 
olmamalıdır. Kendi alanımız-
da, kendimize yaraşır tarzda 
dilediğimiz gibi eğlenebiliriz.

Sınırlarımız

Herhangi birisi senden tele-
fonunu rica ettiği vakit ra-
hatlıkla teslim edebiliyor mu-
sun? Arama geçmişini sıklıkla 
temizler misin? Kendinden 
ve başkalarından gizlediğin 
arama butonunda neler var? 
Şimdi eline telefonunu al ve 
son aradığın beş sekmeye bir 
bak. Hah, işte beş yıl sonraki 
senin şifrelerin onlar. Önüne 
çıkan her sayfaya bakarsan, 
beş yıl sonra şaşkına dön-
müş, ne istediğini bilmeyen, 
ahlaki zayiatlara uğramış 
birisi olursun. Senin kendi-
ne has bir kaliten olmalı, her 
sayfaya ilişmemeli gözlerin. 
Sınırlarımız, gelecekteki ka-
liteli kendimizdir, unutma!

Story Çılgınlığı

Yediği içtiği, gezdiği her anını 
paylaşan insanların olduğu 
şu çağda kendini bu akım-
dan uzak tutmak tamamıy-
la kalite meselesi. İlerleyen 
teknolojiyle birlikte her 
şeyden “anında” haberdar 
olmamız bizde bir şeylerin 
ruhunu yitirmesine sebebi-
yet verdi. Dedelerimiz, nine-
lerimizin “olan var, olmayan 
var” anlayışı günümüzde 
ortadan kalkmaya yüz tut-
muş, kimsenin onun da canı 
ister mi, o da buna özenir mi 
diye düşünmeden paylaşım 
yaptığı çağdayız. Instagram 
storylerinde art arda kişinin 
belki sayfalarca kitap okuya-
bileceği süre zarfınca story 
paylaşımlarını görüyoruz. 
Burada kast edilen, kimse 
bir şey paylaşmasın, hikâye 
paylaşmayı protesto ediyo-
ruz değil. Elbette güzel his-
siyatlar hissetmiş olabiliriz, 
bir video dinleyip etkisinde 
kalmış, başkalarının da yarar-
lanmasını istemiş olabiliriz. 
Bu gibi paylaşımlar yapma-
mız bir sıkıntı oluşturmaz. 
Fakat gittiğimiz lokantada 
boylu boyunca açılan sofrayı 
her ayrıntısına kadar pay-
laşmak geçmişimizden gelen 
örf ve ahlak kurallarına ters 
düşer. Bundan sonra kimin, 
ne paylaşım yapacağı kendi 
yetişme tarzını ve nasıl bir 
insani kimliğe sahip olduğu-
nun göstergesidir.

Sahte Profilcilik

Özgür insanlar, asla ken-
di kimliklerini gizlemezler. 
Sosyal medya afetlerinden 

bir alan olan “fake” hesap 
açma yanlışlığı, kişinin kendi-
ni aşikâr etme korkusundan 
kaynaklıdır. Evet, bir eleştirin 
yahut önerin olabilir. Bunu 
muhatabına direk ya da do-
laylı yoldan gelişen tekno-
lojiyle haberdar edebilirsin. 
Eleştiri ve öneri hakkının 
olması senin adı sanı belli 
olmayan bir hesapla acıma-
sız bir şekilde eleştiri yapıp, 
tehlikeli sözcükler kullana-
bilmen manasına gelmez. 
Kendi isminle, muhatabını 
rencide etmeden, güzel bir 
üslupla eleştirini özel alan-
dan irtibat kurup, ifade ede-
bilirsin. Herkes gizlice eleştiri 
yapabilir fakat herkes kendi 
olup, görüşlerini korkmadan 
izah edebilecek özgürlükte 
değildir.

Elbette daha birçok madde 
ilave edebiliriz kılavuzumu-
za. Özellikle şunu anlayalım; 
Kendi sınırlarımız içinde öz-
gür olduğumuz bu mecra-
da gerçek hayattan daha 
farklı görünmemize lüzum 
yoktur. Daha havalı, daha 
entelektüel görünmek için 
kendimizden daha farklı bir 
ben oluşturmayalım, aman 
dikkat! 

Sosyal mecralarda var ol-
mamızla biz Müslümanlar 
da bu alanlardayız, buraları 
boş bırakmadık görüntüsünü 
oluşturmamız gerekir. Yeter 
ki sosyal medyayı biz kulla-
nalım, onun bizi kullanması-
na müsaade etmeyelim.
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Mevsimlerden yaz, hava 
epey sıcaktı. Eşref, hava-
limanına saatler öncesin-
den gelmiş, uçağın saatinin 
gelmesini bekliyordu. Epey 
heyecanlıydı, çünkü artık 
vuslat vaktiydi.

Uçağın kalkış saati 15:30’du. 
Saati 13:30’u gösteriyordu. 
Bir an önce vakit gelse de 
kavuşsam sevdiğime diye 
iç geçirdi. 

Sevdalıydı oraya, bir sev-
gilinin sevdiğine beslediği 

sevda gibi. Gidecekti, göre-
cekti, ayak basacaktı topra-
ğına. Her Müslüman’ın gidip 
görmesi gerekirdi o toprak-
ları. Neredeyse 50 yılı aş-
kın süredir işgal altındaydı. 
Mazlum kalmıştı orası. Hak 
ve batılın savaşı veriliyordu 
orada. Burası Filistin, burası 
Kudüs, burası Mescid-i Aksa, 
burası Kubbet’üs-Sahra’ydı. 

Eşref, gece Filistin’le yattı, 
Mescid-i Aksa’yla uyandı. 
Hayatını bu aşka adamıştı 

adeta. Hafızasında bu kut-
lu topraklarla ilgili bilgi kı-
rıntıları vardı fakat yeterli 
değildi. 

Buna ulaşmak için en gü-
venilir kaynağı tabii ki de 
Alemlerin Rabbi’nin kita-
bı, Kur’an-ı Kerim’di. İlk işi, 
Kudüs, Mescid-i Aksa ve 
Kubbet’üs-Sahra ile ilgili 
ayetleri ilk önce Arapçasını 
okuyup sonrasında mea-
linden öğrenip tefsirini de 
okumak oldu.

Daha sonra yine Kudüs’le 
ilgili sahih hadisler, ma-
kaleler, öyküler, inceleme 
yazıları, filmler, belgeseller 
vb. birçok dokümanı incele-
mişti. Hayran olduğu bölge-
yi, Kubbet’üs-Sahra’yı çok 
iyi bilmeli, idrak etmeliydi, 
yanlış bilinenleri de tespit 
etmeliydi. Duvara posteri-
ni astığı, özlemle gözyaşı 
döktüğü mescit, Mescid-i 
Aksa değildi aslında. O, 
Kubbet’üs-Sahra’ydı. Mes-
cid-i Aksa, o alanın genel 

VUSLAT
Kudüs’e yakından nazar etmek istiyordu. Kudüs sokaklarında, 

Filistin direnişini görebiliyordu. Duvarlarda yazılan yazılar, asılan posterler… 
Eşref’in içi yanıyordu.

M. Berat Çakır
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adıydı. 144 dönümlük o 
alanın tamamına Mescid-i 
Aksa deniyordu. Bunu öğ-
renmiş, birçok kişinin düş-
tüğü bu yanlışa düşmemişti. 

Eşref’in kalbi hızla atmaya 
başladı. Anonsta Tel Aviv 
uçağının geldiği ve yolcu-
ların uçağa alındığı haber 
verildi. Evet, o gün gelmişti. 
Eşref, davam, aşkım dedi-
ği Kudüs’e gidiyordu artık. 
Hasret sona eriyordu. 

Uçak, Kudüs Tel Aviv Hava-
limanı’na indiğinde akşam 
saatleri olmuştu. Uçaktan 
indiğinde son kontrollerden 
geçip çıkacaktı Eşref, yalnız 
bir sorun vardı. Eşref’in pa-
saportu Türk pasaportuydu 
ve bu oradaki polisler için 
büyük bir sorundu. Müslü-
man bir Türk vatandaşıydı 
Eşref. Onları rahatsız eden 
de buydu. 

Polislerin çapraz sorgusun-
dan kurtulduktan sonra 
konaklayacağı yere doğru 
yol aldı. 

O kadar araştırmış, üzeri-
ne çalışmıştı ki dersinin, Tel 
Aviv’in, Kudüs’ün… Nere-
deyse bütün sokaklarını ez-
bere biliyordu artık. Taksi-
nin girdiği çıktığı yollar ona 
tanıdık geliyordu. Girdikleri 
her caddede, bir zulüm ol-
muştu neredeyse, bundan 
dolayı tanıyordu caddeleri, 
sokakları… 

O geceyi Tel Aviv’de geçirip 
sabah erkenden uyandı ve 
Kudüs’e doğru yola çıktı. Tel 
Aviv’le Kudüs arası yaklaşık 

yetmiş kilometreydi. Yetmiş 
kilometre, Eşref için yetmiş 
saat gibi geçmişti. Dakikalar 
geçmiyor, akrep ve yelko-
van sanki duruyorlardı. 

Ve an Eşref’in anıydı, sev-
diğine, Kubbet’üs-Sahra’sı-
na, Kubbet’üs-Sahra’sına, 
Kudüs’üne kavuşmuştu. 
Peygamber Efendimiz Hz. 
Muhammed (sav)'in hic-
retten bir yıl önce burada, 
Mescid-i Aksa’da Alemle-
rin Rabbi’ ne kavuştuğunu 
geçirdi gönlünden, öylece 
yöneldi mukaddes mekâna.

İlk kez Kubbet’üs-Sahra’yı 
canlı canlı görünce gözyaş-
larına hâkim olamadı. Ol-
duğu yerde secdeye kapa-
nıverdi. Tam da ezan vakti 
gelmişti, öğle ezanı okunu-
yordu. Öğle namazını eda 
etmek için Kubbet’üs-Sah-
ra’ya doğru hareket etti. O 
esnada yürüdüğü yerin üze-
rinden yapılan planları ha-
tırladı. Kubbet’üs-Sahra’nın 
altı oyuluyordu. Amaçları 
en ufak bir depremle bile 
Kubbet’üs-Sahra’nın kendi 
kendine yıkılmasıydı. Hain 
ve sinsi planlar devredeydi. 

O kutlu mabette namaz da 
kılmıştı Eşref, daha ne is-
terdi ki. Artık biraz da Ku-
düs sokaklarında dolaşma 
vaktiydi. Kudüs’e yakından 
nazar etmek istiyordu. Ku-
düs sokaklarında, Filistin 
direnişini görebiliyordu. 
Duvarlarda yazılan yazılar, 
asılan posterler… Eşref’in içi 
yanıyordu. Gözünün önüne 
o meşhur harita geliyordu. 
Seneden seneye küçülen 

beyaz topraklar ve artan 
yeşil bölgeler… 

İsrailli insanların Eşref’e 
çok farklı bir bakışı vardı. 
Bunda kıyafetinde asılı olan 
Türkiye-Filistin bayraklı ro-
zetin etkisi büyüktü tabii ki. 
İnancından aldığı güçle yü-
rüyordu, başı dik.  Çarşıda 
gezerken bir dükkânda bir 
Türk dizisinin sesini duydu 
ve şaşkınca o dükkâna girdi. 
Kendinden birini bulmuştu 
sanki. Burada Türkler kan 
bağı olmayan kardeşlerdi 
Filistin halkının gözünde.

Okumuştu, tahlil yapmış-
tı bu davayı, zulüm gören 
Müslümanları, esir tutulan 
insanları biliyordu, Mavi 
Marmara’yı biliyordu. Gemi 
Türkiye’ye geri geldiği za-
man gitmişti, o vahim gö-
rüntülere şahit olmuştu. 

Her mecrada anlatacaktı 
Siyonizmin sinsi planlarını. 
Duyuracaktı Dünya’ya İsrail 
İşgal Devleti’nin barbarlığı-
nı, zulmünü. Haykıracaktı, 
“İslam’ın kalesi yıkılmaya 
çalışılıyor, Filistinliler zulüm 
görüyor, Mescid-i Aksa işgal 
ediliyor, Filistin işgal altında, 
neredesin Ey çağdaş Batı, 
neredesin ey özgürlükler 
ülkesi Amerika, neredesin 
ey kadın hakları savunu-
cuları, kadınlar öldürülüyor 
Filistin’de, Suriye’de, Doğu 
Türkistan’da! Zulüm Gaz-
ze’de, zulüm Hayfa’da, zulüm 
Ramallah'ta, zulüm İdlib’de, 
zulüm Arakan’da!” diye…

“İslam’ın kalesi 
yıkılmaya 
çalışılıyor, 
Filistinliler 

zulüm görüyor, 
Mescid-i Aksa 
işgal ediliyor, 
Filistin işgal 

altında, 
neredesin Ey 
çağdaş Batı, 
neredesin ey 
özgürlükler 

ülkesi Amerika, 
neredesin ey 
kadın hakları 
savunucuları, 

kadınlar 
öldürülüyor 
Filistin’de, 

Suriye’de, Doğu 
Türkistan’da! 

Zulüm 
Gazze’de, zulüm 
Hayfa’da, zulüm 

Ramallah'ta, 
zulüm İdlib’de, 

zulüm 
Arakan’da!”
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Balkon, bir imge olarak ede-
biyatımızın çeşitli eserlerine 
konu olmuştur. Gerek ardın-
da gizlenen mana bakımın-
dan; gerek toplumsal, tarihi, 
medeni ve kültürel bakım-
dan bir krizin tecellilerinden 
biri balkon imgesidir. Bunun 
nedeni balkonun menşei-
nin Batı olması. Bir diğeri 
de Türk örfünde önemli ko-
numa sahip olan cumba ve 
beraberinde getirdiği kültür 
birikiminin, balkonlu evlerin 
yaygınlaşmasıyla hayatımız-
dan silinmesi.

Osmanlı’da konak kültürü 
vardı. Konakta dede, baba 
ve torun birlikte yaşardı. Üç 
kuşak etkileşim halinde ol-
duğundan günümüz sorun-
larından kabul edilen “ku-
şak çatışması” yaşanmamış 
oluyor, bilgi ve tecrübeler 
babadan çocuğa, dededen 
toruna aktarılıyordu. Aynı 
şekilde yenilikler de önceki 
iki kuşağa torun tarafından 
öğretildiğinden kimse çağın 
gerisinde kalmıyordu. İşbu 
düzen konaktan balkonlu 
eve taşınmamız ile yıkıldı. 

Tam da kültürel yozlaşma-
nın olduğu Tanzimat Dö-

nemi’nde başlayan bu de-
ğişim süreci ve devamında 
gelen yüksek kuleler, kentler; 
bahçeden parka dönüşüm, 
edebiyatımızda yer bulmuş, 
bilhassa şiirde bir imge ola-
rak dizelere oturmuştur. Bu 
bağlamda akla gelen ilk şiir 
Sezai Karakoç’un “Balkon” 
şiiridir. Karakoç şiirine “Çocuk 
düşerse ölür çünkü balkon…” 
diyerek başlar. Bu dizeyi şöy-
le okumamız mümkündür: 
İlki cümlenin gerçek manası-
dır. Zira üzülerek izlediğimiz 
balkondan düşme haberle-
rine denk gelmeyen yoktur. 
İkincisi ise şiirin bütünsel 
incelemesi yapıldıktan son-
ra çıkarılabilecek bir anlam-
dır ki bizce Karakoç’un asıl 
anlatmak istediği de budur. 
Burada çocuktan kasıt Türk 
milletidir. Çünkü Osmanlı 
Batılılaşmaya başladığında 
kendini balkondan atmıştı. 
Çünkü balkon ölümün cesur 
körfeziydi, Karakoç’a göre. 

Cumbadan rumbaya geçiş bir 
intiharın tezahürüydü. Koca 
çınar imha etti kendini. Apa-
çık intihardı bu…

“Yüzünde son gülümse-
me kaybolurken çocukla-

rın / Anneler anneler elleri 
balkonların demirlerinde.” 
Yüzünde son gülümseme 
olan çocuklar Batılılaşma-
ya, balkona, bahçeye karşı 
durabilenler. Anneler ise 
toplumun mimarları. Kadın 
bozulmuşsa toplum da bo-
zulacaktır. Karakoç anneleri 
zikrederken aynı zamanda 
toplumun entelijansiyasına 
da göndermede bulunuyor. 
Bir milletin ileri gelenleri Ba-
tının eteğine yapışmışsa o 
toplumun akıbetinin hayırlı 
olmayacağı aşikardır.

Sonraki dizelerde balkonun 
bir tabut kadar olduğundan 
bahseder. O tabutta cumba-
nın, Osmanlı medeniyetinin 
cenazesi vardır. Ama o ta-
butu gömecek yer yoktur. 
Çünkü eskiden insanlar, 
cenazelerini bahçelerine 
gömerlerdi. Bahçe evlere 
balkon oldu. 

Sezai Karakoç şiirini balkon-
suz ev yapan mimarların 
alınlarından öpmeye gide-
rek sonlandırmıştır. Musta-
fa Ökkeş Evren bir şiirinde 
Karakoç’a yanıt veriyormuş 
gibi ”Usta, balkonlar artık 
/ Tabuttan geniş / Nereye 

gidiyorsun/ Böyle koşarak/ 
Balkonsuz evler yapan / Mi-
marlar ölmüş” diyor. İsmet 
Özel ise şiirinde: Berbattır 
balkonda o güneşli sabahlar, 
diyerek aynı meseleden dem 
vuruyor. 

Burada bize düşen şey se-
çim yapmak: Ya balkonlu ev 
yapan mimarlardan olup o 
‘güneşli sabahları’ balko-
numuzda karşılayacağız. 
Ya da cumbamızdaki divana 
oturup ince ince nakış işle-
menin zevkine varanlardan 
olacağız.                                                                  

CUMBADAN RUMBAYA 
Tam da kültürel yozlaşmanın olduğu Tanzimat Dönemi’nde başlayan bu değişim süreci ve devamında gelen 

yüksek kuleler, kentler; bahçeden parka dönüşüm, edebiyatımızda yer bulmuş, bilhassa şiirde bir imge olarak 
dizelere oturmuştur. Bu bağlamda akla gelen ilk şiir Sezai Karakoç’un “Balkon” şiiridir.

Beyzanur Özkan
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Muhammed İkbal 1873 yı-
lında Sailkot’ta dünyaya 
geldi. Babası ehl-i tasav-
vuftandı ve ilim dünyasına 
yakındı. Bu yüzden olacak 
ki Muhammed İkbal’in dini 
eğitiminde hassas davran-
mıştır. Muhammed İkbal’de 
bir Müslümanda olması ge-
reken birçok özellik vardı. 
İlim ve bilime karşı sonsuz 
bir merakı olduğunu, yaz-
dığı eserlerde ve eğitim ha-
yatına baktığımızda apaçık 
bir şekilde görüyoruz. Ur-
duca’nın yanı sıra Arapça 
ve Farsça öğrenmiştir ve 
İslâm edebiyatına ilgi duy-
maya başlamıştır. Bunlarla 
yetinmeyip Amerika’nın 
en iyi üniversitelerinden 
olan Cambridge Üniversi-
tesinde felsefe okumuştur. 
Ardından Almanya’da dok-
tor unvanını kazanmıştır. 
İkbal ayrıca İngiltere’de en 
yüksek hukuk diplomasını 
almıştır. 

“Ey Batılı milletler! Bir dük-
kân değil Allah’ın yarattığı 
bu dünya

Değer verdiğiniz şeyler as-
lında değersiz

Kendi hançeriyle intihar 
edecek medeniyetiniz

Payidar olmaz çünkü zayıf 
dal üzerine yapılan yuva”

Batının dayattığı bu ırkçılığa 
karşı İslâm’daki kardeşlik ba-
ğının onlara karşı en büyük 
siperimiz olduğunun farkı-
na vardı ve bize seslendiği 
onlarca şiir yazdı. Şu anki 
Müslümanların paramparça 
oluşunun sebeplerinden biri 
belki de Muhammed İkbal 
algısına sahip olamayışı-
mızdır. Üstelik Muhammed 
İkbal’den örnek alacağımız, 
sadece algısı değil dava bi-
linci ve harekete geçme dür-
tüsüdür. Yaptığı hiçbir şeyi 
kendi çıkarlarını gözeterek 
yapmamış, Allah’ın rızasını 
gözetmiş ve din kardeşle-
rine faydalı olabilmek için 
çalışmıştır. 

Muhammed İkbal’in en çok 
etkilendiği ve örnek aldığı 
kişiye baktığımızda Mev-
lana’yı görürüz. Mevlana’ya 
bakarak birçok ilgi alanını 
genişletmiş ve onlara yö-
nelmiştir. İkbal, Türkiye’ye 
gelirken uçağın Türk hava 
sahasına girmesiyle ayağa 

kalkmış ve bir müddet öy-
lece beklemiştir. Yanında-
kiler niçin ayağa kalktığını 
sorduklarında ise şu ceva-
bı vermiştir: “Bu topraklar 
Hz. Mevlana’nın kabrinin 
bulunduğu topraklardır ve 
mukaddes mekânda yaşa-
yan millet, öyle bir millettir 
ki yıllarca İslam’ın muhafız-
lığını yapmıştır. Eğer Türk 
milleti olmasaydı İslâm Arap 
yarımadasında hapsolmuş-
tu. Bunun içindir ki gönlüm-
de Hz. Mevlana’ya ve onun 
necip milletine karşı sonsuz 
bir saygı vardır. İşte bun-
dan dolayı onlara hürmeten 
ayağa kalktım.” demiştir.

Muhammed İkbal yazdı-
ğı şiirlerle Hindistan’daki 
Müslümanların İngiliz sö-
mürüsüne karşı ayaklan-
malarında etkili olmuştur. 
Ayrıca kendi ülkesi olan 
Pakistan’ın kuruluşunda da 
önemli bir rol oynamıştır ve 
insanlarda milli duyguları 
uyandırması yönüyle, Meh-
met Akif Ersoy’a benzetil-
miştir. İkbal nihayetinde 
uzun süren hastalık sonucu 
21 Nisan 1938’de vefat et-
miştir ve arkasında gelecek 
nesiller için sayısız şiir, kitap 
ve mücadeleyle dolu geçen 
bir hayat bırakmıştır.

PAKISTAN’IN MEHMET AKIF’I: 

MUHAMMED IKBAL
İkbal çok genç yaşlarda şiir dünyasına adım atmış, milli duygularla kaleme aldığı yazıları ve taşıdığı 

hassasiyetleri nedeniyle Mehmet Akif’e benzetilmiştir.

Muhammed Ikbal

Şura Nur Akpınar
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İlk rotamız Milli Saraylar 
Resim Müzesi 

Dolmabahçe Sarayı’nın, 
Veliaht Dairesi bölümün-
de yer alan müze, 200’ü 
aşkın değerli birçok tab-
lolarıyla zengin içeriğe sa-
hip. Tablolar konularına ve 
dönemlerine göre 11 ayrı 
bölümde sergilenirken, her 
bölüm sarayın farklı bir sa-
lonunda yer almaktadır. 
Kıymetli birçok ressamın 
eserleri ve yapının göz alıcı 
ihtişamı görülmeye değer. 
Yağlıboyanın başarılı kul-
lanımı, renklerin uyumu 
ve işlenen konular gerçek 

yaşamı tuvale aktarmada 
ne kadar başarılı olundu-
ğunu gözler önüne seriyor. 
Eserler sizi 19. yüzyılda kâh 
bir evin çiçekli bahçesine 
kâh uçsuz bucaksız de-
nizlerin kıyısına kâh Mısır 
sokaklarında bir gezintiye 
çıkarıyor. Bu müzeyi benim 
için diğer müzelerden bir 
adım öteye taşıyan tara-
fı ise müzenin büyüleyici 
atmosferinden çıktıktan 
sonra saray konseptiyle 
hazırlanmış Şeker Ahmet 
Paşa Çay Salonu’nda keyif-
li zaman geçirebileceğiniz 
bir alanın olması. Ayrıca 
vaktiniz varsa Dolmabah-
çe Sarayı’nın tamamını da 
gezmenizi tavsiye ederim. 

İkinci rotamız İslâm Bi-
lim ve Teknoloji Tarihi 
Müzesi 

Gülhane Parkı içerisinde 
Saray Sur Duvarı’na bitişik 
Has Ahırlar Binası’nda yer 
almaktadır. Müze, Müs-
lüman bilim insanlarının 
yüzyıllar önce tüm insan-

lığa armağan ettiği ve hâlâ 
günümüze ışık tutan icat ve 
keşiflerini görme fırsatı su-
nuyor. Astronomi, coğrafya, 
gemicilik, zaman ölçümü, 
geometri, tıp, kimya, fizik, 
mimari vb. birçok alanda 
sergilenen eserler, İslâm 
dünyasının bilime ve ilime 
ne kadar çok değer verdiği-
ni ve üretkenliklerinin kısa 
zamanda Avrupa’da ilgi çe-
kip örnek alınarak okul ders 
kitaplarında günümüzde 
dahi yer tutmasını, apaçık 
bir şekilde görme olanağı 
tanıyor. 585 adet alet, cihaz 
kopyaları, maket ve model 
koleksiyonuyla alanında 
Türkiye’de ilk, Dünya’da 

ikinci örnek teşkil eden 
müze olması açısından da 
önem arz ediyor. 

Üçüncü rotamız İstanbul 
Arkeoloji Müzesi 

Ülkemizin müze olarak inşa 
edilen en eski binası özelli-
ğine sahip bu yapı, Osman-
lı İmparatorluğu’ndan bize 
kalan değerli emanetlerden 
biri niteliğinde. Müze sizi 
yüzyıllar önce, farklı kıta-
larda, belki de daha önce 
hiç ayak basamayacağınız 
topraklarda yaşamış in-
sanların; kişisel eşyalarını, 
kullandıkları paraları, içinde 

GEÇMIŞ ZAMANIN 
GÜNÜMÜZ MEKÂNI

Gelin hep birlikte mutlaka görülmesi gereken müzeleri keşfedelim. Evinizde dinlenirken, kahve yudumlarken, 
otobüste cam kenarında bir koltukta otururken veya az önce çevirmiş olduğunuz sayfadaki satırların etkisine 

kapılmışken yakalamış olabilirim sizi.

Ayşenur Güneş
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yattıkları mezarları, mimari 
yapılarını ve dini sembolle-
rini görebileceğiniz heyecan 
verici bir zaman yolculuğu-
na çıkarıyor. Burada özel-
likle beni etkileyen MÖ. 6. 
yüzyılda yaşamış Fenike 
Kralı Tabnit'in mumyası 
oldu. Mumya, müzedeki 
diğer 4 mumyadan farklı. 
Mesela üzerinde mumya 
bezi yok, başında hâlâ saç 
var, iç organları kurumuş da 
olsa hâlâ vücudunda. De-
risi vücudunun alt ve yan 
kesimleriyle kafatasında 
hâlâ mevcut. Korkutucu 
bir görüntüsü olan mum-
ya, içinden çıktığı lahitin ya-
nında cam fanus içerisinde 
sergileniyor. Ayrıca lahitin 
üzerinde kralın, mezarını 
açan kişiyi lanetlediği bir 
kitabesi de mevcut.

Beşinci rotamız İstanbul 
Deniz Müzesi

Beşiktaş’ta bulunan mü-
zenin kuruluşu II. Abdül-
hamid Han devrine daya-
nıyor. İlk askeri müzemiz 
olma özelliğine sahip bu 

yapı, saltanat kayıkları, 
bahriyeli kıyafetleri, gemi 
modelleri, kadırgalar, ar-
malar ve daha birçok tarihi 
objeye ev sahipliği yapıyor. 
Üç tarafı denizlerle çevrili 
topraklarımızda verdiği-
miz milli mücadele ruhunu 
yakalayabileceğiniz, padi-
şahların köşklü, altın va-
raklı kayıklarının arasında 
kendinizi boğaz turu ya-
parken bulabileceğiniz bir 
müze burası. Müzeyi, bence 
çoğu müzeden farklı kılan 
özelliği kazılardan çıkarılıp 
bir araya getirilerek değil de 
16. yüzyıldan buyana bü-
yük yapıların oldukları gibi 
muhafaza edilip günümüze 
kadar ulaşabilmiş olmasıdır. 

Altıncı ve son rotamız İs-
tanbul Oyuncak Müzesi

Kadıköy’de bulunan müze, 
bir şair tarafından kurul-
muş olması ve içeriği ba-
kımından ülkemizde bir ilki 
teşkil ediyor. Sunay Akın’ın 
yurt dışında açık arttırma 
ve antikacılardan topladı-
ğı koleksiyon, 1700’lü yıl-

lardan günümüze kadar 
oyuncak tarihinin en gözde 
parçalarından oluşuyor. Bu 
özelliği bakımından ailecek 
ziyaret edilebilecek, üç ku-
şağa hitap eden bir mekân. 
Ailenin bütün üyelerini ço-
cukluk anılarına götüren 
“Bu oyuncaktan bende de 
vardı!” diyerek başlanılan 
hatıraların anlatıldığı sıcak 
bir atmosfer. Ayrıca müze-
nin en alt katında bulunan 
kafenin, lezzetli tatlılarını da 
denemenizi tavsiye ederim. 

Fırsat: İçinde bulunduğu-
muz pandemi koşulları se-
bebiyle, evden çıkmadan da 
tarayıcı üzerinden “Sanal 
Müze” aracılığı ile hem yurt 
içi hem de yurt dışı birçok 
müzeyi tanıma fırsatı yaka-
layabilirsiniz. 

Daha Hesaplı: Müze ziya-
retlerinizde öğrenci kimliği-
niz varsa 30 TL değerindeki 
“Müze Kart”a sahip olarak 
tüm yıl müzelere ücretsiz 
girebilirsiniz. 

Bu yolculuk; 
insanlığın ortak 
mirasını bizlerle 

paylaşan, 
bu dünyada 

sadece bizim 
olmadığımızı ve 
olmayacağımızı 

hissettiren, 
İstanbul'da 

görülmeye değer 
beş müzeyi 

genel hatlarıyla 
inceleyeceğimiz 

bir yolculuk 
olsun…
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Bugün insan acınası du-
rumdadır. O ilk çağlara özgü 
nefreti, hıncı ve istenci yok 
etmiştir. Kendini evcilleştir-
miş ve ehilleştirdiklerinin kö-
lesi konumuna düşürmüştür. 
Doğal durum karşısında ze-
kasını kesinleştirip duyularını 
eğiten narin insan pek aciz 
ve savunmasızdır. Üstelik bu 
eğitim tamamlanmayacak bir 
özü değiştirme çabasıdır. Ni-
hayet insanoğlu gelişmişlik 
zannettiği şeylerin getirdiği 

savaşımın aslında ilkel ben-
liğini tatmin eden maskeler 
olduğunu fark edecektir.

Bu cümleleri bana söyleten 
London'un "Kızıl Veba" kita-
bıdır. Kitap günümüze dair 
gerçekçi tahminlerde bulu-
nan post-apokaliptik kısa 
romanın güçlü bir örneğidir. 
Hastalık kavramının dünya-
nın tabii ve ortak bir sorunu 
olduğu bilinse de London'un  
bu hastalığı varoluşumuza 

kadar geriye götürüp özdeki 
hastalığı ve alilliği anlatma-
sı ayrıca etkili bir unsurdur. 
Tam da burada London'un 
günümüzde de "hastalığı 
saklayan ülkeler," "dünya nü-
fusunun 8 milyar olması," "ilk 
günlerindeki telaşı," "uçak-
ların kalkmayışı," "üniversi-
telerin durması" gibi pratik 
tahminleri de günümüzle 
-1910 yılında öngördüğünü 
de es geçmeden- tamamı ile 
örtüşmektedir.

Bunun dışında ahlakın ve 
sınıfsallığın oluşumuna dair 
derin eleştirilerini görüyoruz. 
Sınıfsallık bağlamında; kral, 
asker, ruhban kesiminin olu-
şumunu kitabın karakterleri 
Edvin, Hou Hou, Yarık Dudak 
özelinde anlatıyor bizlere. 

"... barutun yapılmasını sağ-
ladığım zaman hepinizden 
üstün olacağım. Hepiniz 
benim buyruğumda olacak-
sınız." Edvin barutu bulup 

SANKI GÜNÜMÜZÜ 
ANLATIYOR

Kızıl Veba, günümüze dair gerçekçi tahminlerde bulunan post-apokaliptik kısa romanın güçlü bir örneğidir. 
Hastalık kavramının dünyanın tabii ve ortak bir sorunu olduğu bilinse de London'un bu hastalığı varoluşumuza 

kadar geriye götürüp özdeki hastalığı ve alilliği anlatması ayrıca etkili bir unsurdur.

Rabia Türk



ŞAHLARI DA 
VURURLAR
Şahları da vururlar mı Leyla
Bir sarayın bahçesinde neler vardır ki 
Ben bu dünyanın 
Sessiz ama cesur çocuğuyum
Bilmem sarayları ve şahları 
Köşe köşe dolanırım kenar mahallelerde 
Ben köşe köşe dolarım çünkü 
Her köşede bir aşk başlar hüzünle

Sen her köşede karşıma çıkan Leyla 
Ben dalgın seslerin sahibi
Sen hep varsın orada Leyla 
Sen hep oradasın 
Bense ruhunda 
Mezarımın başında
Evliyaların okuduğu dualar…
O dualar beni ayakta tutan 
Ben çok şeyler gördüm Leyla 
Hiçbiri kabirlerden çok yaşamadı.
Çok şeyler duydum ben Leyla 
Fakat Peygamberin gülmediğini duyduktan sonra 
Bir hüzün var içimde…
Şahları da vururlar Leyla

Benim hayatım bir aşktır 
Ben hû diye seslenirim kuşlara
Ve kabrimde biten çiçeklerle halleşirim 
Bir gün olur da gözlerime bakarsan 
Topraktan çıkar küllenirim
Saçlarını bölük bölük ören bir kızın 
Yemyeşil gözlerinde 
Kaybolur giderim sonsuzluğa 
Şahları da vurdular Leyla

Ben trenlere hayranım Leyla 
Bozkırın ortasını delerek 
Bir ruhu canlandırıyor sanki 
Anadolu’nun sofralarında ismin
O kül rengi saçların var 
duvarlarda 
Bir ben kaldım 
Resmini göremeyen 
Şahlar da öldü Leyla 
Bir ben kaldım.

İ. Ethem Altınsoy

yaptıklarıyla ve zekasıyla 
hükmedecektir. Yarık Du-
dak her şeyi kaba kuvvetle 
çözebilir. Hou Hou insanın 
sonsuz safsata üretebilme 
yeteneğinin temsilidir.

" O zamanlar yiyecek üreten-
lere kuramsal olarak 'özgür 
insanlar' denirdi. Ama bunlar 
gerçekte özgür değildi."  Ki-
tabın bu cümlesiyle bu sınıf-
sallığın uzantısının eskisi gibi 
keskin olmamakla beraber , 
göze çarpmadan devam et-
tiğini, Camus'un kölelerimiz 
bize güler yüzle hizmet etsin 
diye onlara özgürsünüz diyo-
ruz, söylemini de bağlama 
katacak olursak sürecin ve 
devinimin köleliğe meşrui-
yet getirmek dışında bir şey 
yapmadığını görüyoruz.

Birbirlerinden etkilenip et-
kilenmediklerine dair fikir 
geliştirmemekle beraber 
Nietzsche ve London'un 
pek çok noktada benzeşti-
ğini görüyoruz. İnsanlığın 
ilk halindeki "gücün", "kaba 
kuvvetin" efendilik ahlakını 
doğurduğunu "Ateşçi" ka-
rakteri ile; Vesta Von War-
den özelinde daha az güçlü 
olanın kölelik ahlakına mah-
kum olduğunu çıkarıyoruz. 
Bu noktada " Kadının artık 
kendisine boyun eğmesini 
istiyormuş, kölesi olmasını 
buyuruyormuş." cümlesini 
insanlığın ilk zamanlarının 
yakışıksız bir söylemi olarak 
nitelendirip patriarkal düzeni 
de "güç" kavramıyla karşıla-
dığını anlıyoruz.

Asıl karakterimize gelecek 
olursak bu adamcağız bir 

İngiliz Dili Edebiyatçısı'ndan 
başka bir şey değildir. Fizik-
sel gücü az olmakla beraber 
eskiden sahip olduğu say-
gınlığı bütünüyle yitirmiştir. 
Amfilerin doluşup kendisini 
dinlediği karakterimiz anlat-
tıklarını anlamayan 3 yaba-
ni insan azmanı tarafından 
itibar görmemekte; dinlen-
meyi istemekte, anlatmayı 
arzulamaktadır. Şimdilerde 
sözleri alaya alınmakta onun 
bu narinliği onu dalga konu-
su haline getirmektedir. Tüm 
dünya nüfusunun azaldığı 
bir zamanda yaşamda kala-
cak kadar şanslı ancak bir o 
kadar da umutsuzdur.  "Ben 
mağaradaki bütün kitapları 
yok etsem bile sonuç yine 
aynı olacak." Üstelik kayıtsız-
dır da Vesta von Warden'in 
dövülmesini engellemez, 
kardeşi öldükten sonra ağ-
lamaz ve okula gider, çocuk-
lara okuma yazma öğretmez, 
kalan unsurlarla uygarlığı 
tekrar inşa etmeye yelten-
mez. Nietzsche'nin deyimiyle 
insan yorgunudur ve bengi 
dönüşün esiri olduğundan 
sonsuz emindir. 

"Demek ki tarih aynı biçimde 
yeniden başlayacak, insanlar 
çoğalacak, sonra birbiriyle 
kavgaya tutuşacak, hiçbir 
şey buna engel olamayacak. 
Barutu yeniden icat ettikle-
rinde binlerce, milyonlarca 
insan birbirlerini öldürecek. 
Ve işte böylece kan ve ateş 
içinde yeni bir uygarlık olu-
şacaktır."

57
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Bırakalım uçmak kuşlara 
münhasır olsun, biz kanat 
çırpışlarını seyredelim. Kuş-
ların evi olan gökyüzünü bir 
ağacın altında gölgelenirken 
fark edelim. Her istediği yere 
gidebilmenin, uçabilmenin 
özgürlüğünü tahayyül ede-
lim. Uçmayı dilediğimiz yer-
ler gelsin aklımıza. Şehirlerin 
çiçeği Kudüs'ü, Efendimizin 
“Eğer elimde olsa seni asla 
bırakmazdım.” dediği Mek-
ke'yi, gül kokan Medine'yi 
düşleyelim. Oraların semala-
rında havalanan kuşların na-
sipliliği üzerine konuşalım.

Her ev farklı. Her yaşam 
alanı apayrı. Denizler en 
çok balıklar için yaratılmış, 
ormanlar en fazla  hayvanlar 
için halk edilmiş  belki de. 
Sonra  gökyüzü de kuşlara 
ayrılmış ama her kuş hayata 
aynı başlamamış. Hepimiz 
farklı farklı evlerde dünya-
ya gözlerimizi açmışken ve 
doğduğumuz evleri, anne 
ve babalarımızı biz seçme-
mişken, kuşlar da tıpkı bizler 
gibi  hangi yerin göğünde 
kanat çırpmaya başlayacak-
larında müreccih olmamış-
lar. Hangi yerin göğünde 
havalanacakları da kuşların 
nasibi.

İlkin içimizden bu teşbihe bir 
itiraz yükselir ve biz deriz ki: 
“Kuşlar ki nerede uçmaya 
başladıklarını, canlılıklarının 
hangi şehirde ibda ettiğini 
seçemezler ama onlar iste-
dikleri yere uçabilirler, kuş-
ların gövdelerinde kanatları 
var. Hiç kuşlarla insanlar bir 
olur mu?” sorusu yankılanır, 
durur zihnimizde. Gitmek 
istediğimiz halde gideme-
diğimiz bir sürü toprak par-
çası gelir yâdımıza. Hasreti-
ni çektiğimiz bir dolu şehir, 
muhtelif yerlerde bizi bek-
leyen bir sürü insan. Başını 
okşamaya hasret kaldığımız 
çikolata renginde  çocuklar, 
onların tebessümleriyle or-
taya çıkan bembeyaz dişle-
ri, küçük şeylerden mutlu 
olmayı bilen kalpleri, şük-
retmeyi ve teşekkür etmeyi 
bize öğreten bakışları, içimizi 
ısıtan gülüşleri...

Sonra kokusunu içimize çek-
mek istediğimiz memleke-
timizin bahçeleri. Dallarda 
zerdaliler, çalıların arasında 
böğürtlenler, ahududular... 
Burnumuza bayram ettiren 
ıhlamur kokuları. Yolumuzu 
gözleyen teyzeler, amcalar, 
daha önce hiç tanımadığımız 
anneannelerin, babaanne-

lerin  kucak  dolu sevgileri 
ve gönülden  duaları. Sarı 
kızım diye sevilen inekler, bir 
bebeği büyütür gibi sevgiyle 
büyütülen ahşap pencere 
önlerindeki  çiçekler...

İnsan bunca hasretliğe nasıl 
güç yetirir? Şaşırıp kaldık. 

Nihayetinde “Gövdemizde 
kanatlarımız yok ama biz 
insanların kanadı da şairin: 
‘Şu küçücük kalpte nice hak-
kın yüklü’ dediği gönlümüz 
olmalı” diyebildik.

Bedenlerimiz değil ama 
kalplerimiz biz nereye is-
tersek oraya uçabilir. Ne 
ile meşgul olursak meşgul 
olduğumuz şeyi kendisine 
mesken edebilir. Kalplerimiz 

neyi konuşursak ona dönü-
şebilir. Ve nerede olmanın 
iştiyakı içerisindeysek ora-
da olabilir. Şimdilerde es-
kilerin Allah gönül ayrılığı 
vermesin, duasını daha iyi 
anlıyoruz. 

Gerçekte insanı hakikate 
götüren yolculukları insanın 
bedeni değil kalbi gerçek-
leştirir. Kalbimiz gittiğimiz 
yerde değilse yolculuk be-
den yükümüzü taşımaktan 
başka ne olur ki? 

Esas seyahat o ki kalbimiz-
le yapılan ve yol boyu bize 
Hakk'ı hatırlatan. İnsan is-
terse kuşlardan da uzak yer-
lere gidebilir azizim yeter ki 
kalbinin kanatlarını incitme-
sin, uçabildiğini unutmasın.

KALBIMIZIN KANATLARI
Nihayetinde “Gövdemizde kanatlarımız yok ama biz insanların kanadı da şairin: ‘Şu küçücük kalpte nice hakkın 

yüklü’ dediği gönlümüz olmalı” diyebildik.

Esra Şahin
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Mehmet Niyazi'nin, zih-
ne hürriyeti sağlayan bir 
mekân olan Marmara Kı-
raathanesi’ndeki anıları 
üzerine kaleme aldığı bir 
kitaptır: Dâhiler ve Deliler. 
Nice ismin bir araya gelip 
her türlü fikrin nabzının at-
tığı Marmara Kıraathane-
si’nde cereyan eden olayları 
bize aktarıyor bu eserinde. 
Bu kıraathanenin müda-
vimlerini kategorize etmek 
neredeyse mümkün değil. 
Çünkü Marmara Kıraatha-
nesi müdavimleri arasında 
herhangi bir sıralama veya 
öncelik yoktur. İlkokulu bile 
bitirememiş işportacıdan, 
çeşitli üniversitelerin pro-
fesörlerini, şair ve mütefek-
kirleri, ateisti, dindarı, ko-
münisti içine alır Marmara 
Kıraathanesi.  “Bir masada 
komünizm ilân edilir, diğer 
masada dinî esaslara göre 
devlet kurulur, bir başka 
masada Existansiyalizmin1  
tenkidi yapılır, bir diğerinde 
de Nietzsche sigaya çeki-
lirdi.”2   

Kitabın mihenk taşı Marma-
ra Kıraathanesi. Bu Kıraat-
hane her kültürden, çevre-
den ve görüşten insanın bir 
arada oturup konuşabildiği, 
bazen sert tartışmalar, ba-
zen esprili sohbetlerle sa-
atler geçirdiği bir mekân. 
Mehmet Niyazi, kitabında 
bizleri bu sohbetlere, fikir 
çatışmalarına dahil ediyor 
ve oranın havasını adeta 
tekrardan yaşatıyor. Kita-
bımızın karakteri Maksut, 
özgürlük sevdası sebebiy-
le kendi kültüründen, coğ-
rafyasından ve insanlardan 
tiksinmiş bir karakter. Öyle 
ki onca saygıdeğer ustala-
rı bile lüzumsuz yaratıklar 
olarak görüyor. Kartal’ın 
(Maksut Çamur) büyük bir 
sanatçı olup ölümsüz eser-
ler ortaya çıkarmak da ki 
hevesiyle başlayan kitabı-
mız onu şairlerin, alimlerin 
uğrak noktası olan yere sü-
rüklüyor ve bizler de Ne-
cip Fazıl'ın, Osman Yüksel 
Serdengeçti'nin, Sedat Um-
ran’ın, Nurettin Topçu'nun 
ve daha birçok tarihi şah-

siyetlerin anılarını okuma 
şansına sahip oluyoruz. 
Ayrıca Ötüken Neşriyat’ın 
kuruluşunu okumak da bek-
lenmedik bir sürpriz oldu.

“Dostluk ve vefa abide-
si” Hilmi Oflaz’ı anmadan 
geçmeyelim. Neticede Hilmi 
Oflaz'ın aziz hatırasına ithaf 
edilmiş bir eser. Hilmi Of-
laz, Necip Fazıl tarafından 
“metafizik oğlum" sözleriyle 
anılıyordu. O, meczup görü-
nen ama dâhi bir adamdı. 
Eh “her dâhinin biraz da deli 
olduğunu boş yere söyle-
memişler”3 Hilmi Oflaz, 
üniversite mezunu olma-
sa da bilgisiyle insanların 
ağzını açıkta bırakırdı. İn-
sanların derdiyle dertlenir, 
sohbetine doyum olmazdı. 
Ki bunların örneklerine ki-
tapta çokça şahit oluyoruz. 

Kitapta şimdiye nazaran 
geçmiş zamanın saygılı üs-
lubunun sadece ilmi çevre-
lere değil, mekânların bile 
nasıl bir edebe ve kıymete 
büründüğü çok güzel anla-
tılmış. Ayrıca her iki tarafın 

aynı mekândan olma hatı-
rını, dışarda da sokakta da 
gözettiklerini okurken o za-
manlarla yitip giden sami-
miyet ve edebî hayranlıkla 
anmadan edemedim. 

Bu eserle, birbirinden farklı 
fikriyatta olsa da ortak en-
dişe ve gayelerde bir araya 
gelebilen insanları ve onlar-
la imlenen mekânlara tanık-
lık etmiş oluyoruz. Marmara 
Kıraathanesi şu an yok ama 
o özel masalarını bir nevi 
ilim kürsüsüne dönüştüren 
ve kültürümüze hizmet ve-
ren nice ismin tanınmasına 
ve yâd edilmesine vesile ol-
duğu için çok kıymetli bir 
eser. Temennim o günle 
beraber yitirdiğimiz ilmin 
edebini, canlılığını, önemini 
tekrar kazanabilmektir.

Dipnot
1  Varoluşçuluk
2  Mehmed Niyazi / Dâhiler ve Deliler
3  Mehmed Niyazi / Dâhiler ve Deliler

DÂHILER VE
DELILER

Marmara Kıraathanesi müdavimleri arasında herhangi bir sıralama veya öncelik yoktur. İlkokulu bile 
bitirememiş işportacıdan, çeşitli üniversitelerin profesörlerini, şair ve mütefekkirleri, ateisti, dindarı, komünisti 

içine alır Marmara Kıraathanesi.  

Ebrar İnan
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Ben Nizamettin Sarmalı. 
Çocuklar hakkında yazmak 
istediklerim var. 

Çocuk denilince akıllara ya-
ramaz, dilli, bıktıran, etrafı 
mahveden yaratıklar geli-
yor. Sanırsınız Mars'tan yol-
lamışlar da Dünya'yı keşfe 
gelmişlerdir. Deli dana gibi 
koşar, durdukları yerde po-
polarına diken batıyormuş-
çasına kıvranırlar. 

Efendim, ben karşı değilim 
çocukların koşmasına da 
kıvranmasına da. Dilli de 
olsa çilli de çocuk çocuktur. 
Celallenmenizi şunca ya-
şımda dahi anlamış değilim. 
Sanki siz hiç çocuk olmadı-
nız da nişancı atarmışçasına 
annenizden gelen terlikleri 
tam çanağınızın ortasına ye-
mediniz. Bırakın gezsinler, 

akşam ezanına kadar sokak-
larda oynayıp leblebi tozu 
boğazlarında kalsa dahi ye-
meye devam etsinler. Hem 
bakarsınız erken olgunlaşır-
lar, size analık babalık eder-
ler.  Yarın mesleklerini elle-
rine aldıklarında yenilenen 
dünyaya uyum sağlamanıza 
yardımcı olurlar.

Bakın ne anlatacağım. 
Aman kulak kesilin, tekrar 
anlatamayacağım. Takdir 
edersiniz yaşlandım ve ne-
fesimi özgürce kullanmama 
müsaade etmiyor Yaradan.  
Zamanında tasarruf etmi-
yorduk, bundan ötürü neler 
kaybetmedik neler. 

Velhasıl konuyu dağıtmaya-
yım. Çünkü mevzu günleri-
ni sayan bir ihtiyarın nefesi 
değil. Mevzu, geleceğin on-
larda olduğunu adımız gibi 
bildiğimiz çocuklarımız. 

Yolda yürürken birden karşı-
ma bir afacan çıkmasın mı? 

" Ah evladım! Az daha kalp-
ten intikal ediyordum ahire-
te." deyiverdim. 

Durdu, yüzüme sonra da ye-
leğimin cebindeki saatime 
bir dakikalığına baktı. Bir 

dakika geçtiğini dakikada 
küçücük öten saatimden 
anlamıştım. 

"Amca acaba neden hala 
köstekli saat kullanıyorsun?" 
dedi. 

Kafamı dikleştirdim. Ken-
dimce akıllıyım ya hava-
lardayım. Biliyormuşçasına 
konuştum. 

"Daha ne cancağızım? Başka 
saat mi yaptılar da zamanı 
öğrenmek için oraya baka-
yım?"

Öylece baktı suratıma. Bu 
sefer dakikaları sayamadım, 
öyle bakıyordu ki cahilden 
bile cahil hissettiriyordu. 

"Amca senin Saatleri Ayarla-
ma Enstitüsü'nden haberin 
yokmuş." dedi. 

"Neyden neyden? Yavrum 
ne bilinmez şey. Şuracıkta 
kalmış on nefes, sen gelmiş 
entitü mentütü diyorsun." 

Geçmeme izin vermeden 
konuştu. Mantıklı konuş-
tuğundan onunla gittim. 

Enstitüye bağlı olan ve yol-
dan geçenlerin saatini kont-
rol eden bir yere vardık. Ben 

böyle afilli yer görmedim. İyi 
dekore edilmiş bir durağa 
benziyordu. 

Girdik içine, oturttular bizi 
sandalyeye, çay ikram etti-
ler. Çayımı yudumlarken on-
lar da kösteklimi muayene 
edip daha güzel çalışan, kol 
saati denen bir saat arma-
ğan ettiler.

O çocukla karşılaştığımda ve 
durağa gittiğimde anladım, 
çocukların gelecek üzerinde-
ki güçlü etkisini. Küçükken 
yaramaz deriz, onlar da ken-
dilerini işe yaramaz sanarlar. 
Aramızdaki ilişkiyi ne kadar 
düzeltirsek gelecek o kadar 
güvenli olacaktır. 

Yazımda samimiyetle an-
latmaya çalıştım, çocuklar 
hakkındaki düşüncelerimi ve 
o çilli çocuğun hayatımda-
ki yerini. Şimdi 80 yaşında 
bir amca olsam da kolumda 
siyah, irice saatimi gururla 
taşıyorum. Öyle ki zaman 
üzerinde sağlam kararlar 
alırken hep yanımda olup yol 
göstermesi - tıpkı bir çocuk 
gibi - benim gibi bir ihtiyar 
için mutluluktur. Ve o günkü 
karşılaşmamız hayatımdaki 
en güzel tesadüftür. 

NE GÜZEL TESADÜF! 
O çocukla karşılaştığımda ve durağa gittiğimde anladım, çocukların gelecek üzerindeki güçlü etkisini. 

Küçükken yaramaz deriz, onlar da kendilerini işe yaramaz sanarlar. Aramızdaki ilişkiyi ne kadar düzeltirsek 
gelecek o kadar güvenli olacaktır. 

Nurcan Tanyeli 
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Akıncılar, Osmanlı döneminde 
savaşın ön saflarında bulu-
nup düşman saflarını bozgu-
na uğratmak görevindeydi. 
Onlar, Osmanlı’nın seçkin, ileri 
gelen, kıdemli savaşçılarıydı-
lar, öyledir ki bazıları sadece 
kalkanla savaşa çıkıp, elleriyle 
düşmanı zayıflatırdı.

Zaman ilerledikçe o kadar 
meşhur oldular ki Avrupa’nın 
korkulu rüyası haline gelmeyi 
başardılar. Yalnızca Türk as-
kerlerinden oluşup aralarına 
başka asker alınmayan bu 
savaşçılar, teknoloji ve sis-
temin gelişmesiyle sadece 
tarih sayfalarında yer almaya 
başladılar.

Aradan yıllar geçti ve şimdi 
tarih sayfalarından çıkıp çağın 
getirdiği şartlar ile yeniden 
“Milli Teknoloji Hamlesi” ile 
tarihe sıkı bir damga vurmak 
üzere diriliyor Akıncılar. 

“Milli Teknoloji Hamlesi”, 
gençlerimizi araştırmak ve 
üretmek üzere ayaklandırma-
ya yönelik seferberlik olarak 
biliniyor ve bu çalışma hızlı 
bir şekilde emin adımlarla 
yükseliyor.

Türkiye’nin öncüleriyle, genç-
lerle beraber yetiştirilen bu 
proje masada kartların ye-
niden dağıtıldığını ve tarihin 
tekerrür ettiğini hatırlatmaya 
yetiyor.

Gerek savunma alanında, ge-
rek evimizde ve dahi birçok 
alanda dışa bağımlı olmadan, 
öncü gençliğimiz ile harekete 
geçerken sadece sınırlarımız 
içerisinde kalmayıp dünya 
piyasasında da yer alma ko-
nusunda hızla ilerliyor.

Savaş alanında gençlerimizin 
eliyle yetiştirdiğimiz yeni nesil 
silahlar, akıncılar gibi düşmanı 
korkutmaya yeterken diğer 
yandan sağlık, tarım, ulaşım 
gibi alanlarda güven vermeyi 
sağlıyor.

Gençliğimizin ürettiği tekno-
loji, sadece bizlere umut ve 
güven tahsis etmekle kalma-
yıp mazlumların yanında da 
ecdadımızdan örnek aldığımız 
gibi durmaya, onlara destek 
ve güven sağlama yolunda 
yer almaya devam ediyor.

Çağ hızla değişiyor ve biz bu 
çağa öncü olma yolunda iler-
lemeye koşar adımla devam 

MILLI TEKNOLOJI 
HAMLESI VE AKINCILAR

Aradan yıllar geçti ve şimdi tarih sayfalarından çıkıp çağın getirdiği şartlar ile yeniden 
“Milli Teknoloji Hamlesi” ile tarihe sıkı bir damga vurmak üzere diriliyor Akıncılar. 

rek evimizde ve dahi birçok 

“Milli Teknoloji Hamlesi” ile tarihe sıkı bir damga vurmak üzere diriliyor Akıncılar. 

ediyoruz. Üstadın dediği gibi 
her alanda “zaman bendedir 
ve mekan bana emanettir 
şuurunda yetişen bir genç-
lik” kimsenin hayal edeme-
yeceği boyutta yükseliyor, 
“Milli Teknoloji Hamlesi” ve 
daha nicelerinde durmayıp 
çağı değiştirme, yükseltme 
gayretinde.

Atamız Fatih Sultan Mehmet 
nasıl kendi eliyle döktüğü 
topla çağ açıp çağ kapattıysa, 
biz de kendi elimizle başlattı-
ğımız “Milli Teknoloji Hamle-
si” ile çağ açıp çağ kapatma 
yolunda hızla, sağımıza solu-
muza bakmadan ilerliyoruz. 

Ecdadımızın bize emanet etti-
ği bu tohumu gençlerle bera-
ber koca çınar olma yolunda 
yükseltiyoruz. 

Son olarak sözlerimi üstadın 
şu dizeleriyle tamamlamak 
istiyorum: 

“Surda bir gedik açtık mukad-
des mi mukaddes, 

Ey kahpe rüzgar, artık ne yan-
dan esersen es”

Allah’ın selamı üzerimize 
olsun.

Halil İbrahim Peşmen
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Konuşan: Rümeysa Serdar

Nasıl bir çevrede yetiştiniz? 
Sizi besleyen kaynaklar ve 
ilham aldığınız insanlardan 
bahseder misiniz?

Ben kütüphanesi olmayan bir 
köyde doğup büyüdüm. Bir 
köyde insanın hayatını de-
ğiştiren en önemli etken öğ-
retmenleridir. Kitap okumaya 
ve cura çalmaya öğretmenim 
sayesinde başladım. Ergen-
lik döneminde kitap okumak 
bana yeni ufuklar açmıştı. 
Gorki ve Dostoyevski ile ta-
nışmıştım. Onları okuyunca 
başka dünyalar da varmış 
dedim. 

İneklerimiz vardı; arada onları 
otlatmaya götürürken kitap 
okuyordum. Üniversiteyi 
kazanıp Ankara’ya geçince 
büyük sanatçılarla birebir 
tanışma fırsatım oldu. Onlar 
bana yol gösterdiler ve ben 

böyle her cenahtan insanlarla 
dost oldum. Çünkü farklı farklı 
görüşler, düşünceler ve renk-
ler hayatımı anlamamda bana 
yol gösterdiler. Çok iyi mü-
zik dinleyicisi oldum. Ailemin 
maddi durumu iyi olmadığı 
için para gönderemiyorlardı. 
Kiramı ödeyebilecek seviye-
ye geldikten sonra kitap ve 
albüm almak için daha çok 
Ankara’nın Sakarya Cadde-
si‘ndeki üst geçitte santur 
çalardım o gün alacağım 
kitaplar ve albümler için. 
Tabii sonrasında konserler 
başlayınca, sponsorlar olun-
ca daha rahat bir seviyeye 
ulaştım ve şimdi gayet rahat 
kitap alabiliyorum. İyi de bir 
kütüphanem var.

Peki ülkemizde santruzen 
sayısının ve santura ilginin 
az olmasının sebebi nedir?

Santur, Türk müziğine uy-
gun bir enstrüman değil. Bu 
yüzden zahmetli ve daha çok 
solo olarak dinlenilen bir çalgı. 
Tebriz’de yaşadım 1 yılı aşkın 
süre. Orada şunu gördüm: 
İran’da bu kültür tamamen 
farklı. Mesela tek başına san-
tur çalıyor, konser yapıyorlar. 
Ben de Türkiye’ye bunu yap-
maya çalıştım. Hatta 2019’da 
Yapı Kredi Loca’da santur 
konseri yaptım tek enstrü-
manla. Mesela bizde tambur 
çalan çok büyük bir üstat tek 
başına bir konser verdiği za-
man dinleyici alışkın değildir. 
Ama Doğu ülkelerinde müzis-
yenler tek başına sazıyla ens-
trümantal konserler verebili-
yorlar. Bu yüzden İran’da aktif 
olma sebeplerinden birisi bu. 
Türkiye’de santurun bilinirliği 
sokak müzisyenleri sayesinde 
oldu. İlginç bir şey bu; sokak 
müzisyenleri 2000’li yılların 

Hayallerimin 
peşinde koştum
hep. Santuru 
çalabilecek
bir salon 
bulamadım. Kimse
santuru bilmiyordu. 
Ben bir
belediyeye “santur 
konseri
yapmak istiyorum” 
demiştim.
Onlar santuru 
turizm
şirketi sandılar. 
Sokak benim
için müthiş bir okul 
oldu.

SOKAK BENIM IÇIN 
MÜTHIŞ BIR OKUL OLDU 
Santur ülkemizde yaygın bir enstrüman değil ve santur çalan ustaların sayısı da az.  Sedat Anar'la santuru, 
müziği ve sokağı konuştuk.
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Söyleşi: Sedat Anar

başından beri santuru tek-
rardan insanlara duyurmayı 
başladı.

Müziğe olan ilginiz nasıl 
gelişti? 

Hayallerimin peşinde koştum 
hep. Santuru çalabilecek bir 
salon bulamadım. Kimse 
santuru bilmiyordu. Ben bir 
belediyeye “santur konseri 
yapmak istiyorum” demiştim. 
Onlar santuru turizm şirketi 
sandılar. Sokak benim için 
müthiş bir okul oldu. Her ke-
simden insanlar sizi dinliyor 
ve insanları çok iyi tanıyor-
sunuz sokakta. Mesela ben 
santur çalardım, kafam eğik 
olduğu için insanların ayak-
kabılarına bakardım hep. İn-
sanları ayakkabılarından bile 
analiz edebilirdim. Ankara’da 
defalarca itilmiş kakılmışlığı-
mız hatta dayak yemişliğimiz 
var. Biz Ankara’da ilk sokak 
müziği yapan insanlardık. Ar-
kadaşlarımla “Masala” diye 
bir grup kurduk. İnsanlar İlk 
başlarda çok algılayamazlardı 
ne yaptığımızı ama müthiş bir 
ilgi olurdu. Mesela sokakta 
tiksinerek baktığımız, üstü 
başı yırtık, sokakta yatan in-

sanlara bakınca “ay ne kadar 
itici, miadem bulandı” falan 
dediğimiz insanla biz sohbet 
etme şansına sahip olduk. 
Herkesin bir hikâyesinin ol-
duğunu öğrendik. Size zaten 
hayatı öğreten de bu oluyor. 

Santurun ana vatanı hak-
kında bir bilgiye sahip mi-
yiz? 

Santurun tarihi Eski Mısır’a 
kadar uzanıyor. Aynı zaman-
da ben Santurnâme kitabım-
da yazdım; Tevrat’ta santur-
dan dört defa bahsediliyor. 
Tevrat enstrümanlardan en 
çok bahseden kutsal kitaptır. 
Tevrat’ta yazıldığı için daha 
çok İbrani çalgısı olarak ge-
çiyor. Osmanlı’da 17. yüzyılın 
başlarından itibaren görülme-
ye başlıyor. Santuri Ali Ufkî 
diye birisi var. Daha sonra 
saray müziğinden çıkartılıyor. 
Bu İran çalgısı diye çıkartı-
lıyor mesela. Sadece santur 
çıkartılmıyor saray müziğin-
den kanun da Arap çalgısı 
diye çıkartılıyor. Aslında has 
Türk sazı diyebileceğimiz çok 
az saz var. Has Türk çalgısı 
diyebileceğimiz bir enstrü-
man var o da mızraplı tambur. 
Cumhuriyet döneminde San-
turi Ethem Efendi var. Onun 
dışında sokak müzisyenlerine 
kadar yani 2000 yılların baş-
larına kadar 6-7 tane santuri 
var; Hüsnü Tüzüner, Zühtü 
Bardakoğlu, Vecdi Seyhun, 
Sadun Ersin, Ziya santur gibi 
santuriler… Ondan sonra ta-
mamen unutuluyor. Dediğim 
gibi 2000’li yılların başlarında 
sokak müzisyenleri tekrar-
dan santuru Türk musikisine 
katıyor. 

Peki o dönemlerde önemli 
santurzenler var mı?

Santuri Ali Ufkî, Osmanlı mu-
sikisinin en temel isimlerin-
den birisidir. Osmanlı musikisi 
denince ilk akla gelen kişidir. 
Cem Bahar’ın varsayımına 
göre Lehistanlı olduğu için 
Lehistan’dan Osmanlı sara-
yına getirilmiştir diyor. Ama 
biz Osmanlı’da Enderun’da 
santur icracılarının olduğu-
nu biliyoruz. Çok az icracısı 
olduğu için tarihi hakkında 
elimizde fazla bilgi yok. Di-
van şiirinde santur geçen 
beyitler var. Mesela Şeyh 
Galib, şiirlerinde santurdan 
epey bahsediyor. Daha çok 
Mevleviler bahsediyor. Çünkü 
Mevleviler musikişinas. Yani 
hep göz ardı edilmiş bir çalgı. 
Hep az dinleyeni olmuş. Bu 
yüzden çok mutluyum çünkü 
solo albümler yaptım. İnşallah 
benim dışında yapan da olur. 

“Ehl-i Beyt Besteleri” 2016 
yılında Türkiye Yazarlar 
Birliği Müzik Ödülüne layık 
görüldü. Yeni çalışmaları-
nızdan haber var mı?

Her hafta bir şehirde konser 
yapıyorken şimdi salgın ge-
lince evde oturur olduk. Bir 
sadece senedir üç kere çev-
rim içi konser yaptım. Eşim ve 
kardeşimle ev kayıtları diye 
bir şeye başladık. Kayıtları 
başta kamerayla yapıyorduk 
sonra kamerayı da bırakıp te-
lefonun kamerasıyla çekmeye 
başladık. Yaptığım besteleri 
evde çalıp söylemeye baş-
ladım. Niyazi Mısri’nin “Gül 
müdür Bülbül müdür?” şiirine 
yaptığımız beste çok sevildi 
bu dönemde. 

Müzik dahil 
tüm sanat 

dalları bir araç 
konumundalar. 

Konu edindiğiniz 
meseleyi, 

hissiyatı yüksek 
biçimde sunma 
girişimi bir nevi. 

Fikir ve dava 
meselesine 

geldiğimizde 
de bu ikisini 

birbirinden ayrı 
tutmuyoruz. 

Fikrimiz 
davamızı, 

davamız fikrimizi 
şekillendiriyor. 
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Bir varmış bir yokmuş. Deve-
ler olmuş tellal, pireler olmuş 
berber… Alfredo da annesinin 
kırık dökük beşiğinde tıngır 
mıngır sallanırken dünyada 
bir uçanlar, bir kaçanlar bir 
de araftakiler yaşarmış. 

Doğduktan sonra sonunun 
ne olacağı belli olmayan insa-
noğlu, uçan mı olacak, araf-
ta mı olacak yoksa kaçan mı 
olacak kendisi karar verirmiş. 

Uçanların özellikleri; sade-
ce ama sadece mükemmeli 
isteyip en iyiye odaklanma-
larıymış. Onlar için hayatta 
asla hataya yer yokmuş. 
Bu yüzden belli sınırlardan 
çıkamayabilirlermiş. Çünkü 
dünyada sınırlardan çıkmak 
risk almak demekmiş ve risk 
almak demek de her zaman 
başarı demek değilmiş. Her 
işlerini zamanında yetiştirir-
ler, planlı yaşar, her zaman 
dakik olurlar ve her girdikleri 
ortamda istemeseler bile dik-
katleri üzerlerine toplarlarmış. 

Kaçanların özellikleri ise; so-
rumluluk almaktan korkup 
çoğu zaman her şeyden ya-
kınıp hiçbir şekilde harekete 
geçmek için bir adım atma-
malarıymış. Düzensiz ve ha-
yatı gelişi güzel yaşarlarmış. 
Hayatta gelemedikleri yerler 
için hep başkasını suçlarlar 
ve hep bir bahane bulurlar-
mış. Çok bir şey yapmadıkları 
içindir ki fazla bir özellikleri 
de yokmuş. 

Araftakiler ise anlatılmaya 
gerek duyulmayan görül-
mezlermiş. Kimse onlara saf-
ları belli olmadığı için zaman 
harcamak istemezmiş. Hayatı 
ne gelişine göre ne de belli 
sınırlar içerisinde yaşarlarmış. 
Bazen en cesur bazen de en 
korkak olan onlarmış. Ufukla-
rı da bu yüzden çok genişmiş, 
hayal dünyaları rengarenk ve 
sonsuz bir tasarım gücüne 
sahipmişler. Tek yanlışları ise 
konuşmaları gereken yerde 
kaçanlardan aldıkları özellik-

leri ağır basarsa susarlar, ko-
nuşmamaları gereken yerde 
uçanlardan aldıkları cesaretle 
konuşabilmeleriymiş. Bu hata 
yüzden araftakilerin dünya-
da çok nadir yerleri olurmuş. 
Eğer hayatı kuralına göre 
oynamayı öğrenemezlerse 
ziyan olurlarmış. 

Ziyan olmak… Bu kavram on-
lar için çok tehlikeliymiş. Bu 
kelime yetenekli bir insanın 
dünyada yaşamaya devam 
etmesine rağmen yok sayıl-
ması demekmiş. İşte arafta-
kiler bu yüzden görmezden 
gelinir ve umursanmazlarmış. 

Dünyadaki kast sistemi işte 
bu üç gruba göre ayarlanmış. 
Yöneticiler: Uçanlar, yöneti-

lenler: Kaçanlar ve eğer ba-
şarabilirlerse yöneticilerden 
üstün, başaramazlarsa sa-
dece yaşayan görünmezler: 
Araftakiler…

Bugün sadece ama sadece 
umut etmek istiyoruz. Umut 
ediyoruz, belki uçanlar haya-
tı kontrol etmekten bir gün 
yorulur ve hayattan zevk al-
maya başlarlar belki bir gün 
kaçanlar harekete geçmeyi 
başarıp yaşadıkları hayat için 
kimseyi suçlamamayı öğre-
nirler belki de bir gün arafta-
kilerin hepsi kim olduklarının 
farkına varıp hayata yön ve-
ren ustalardan olurlar…

ALFREDO’NUN 
YAŞADIĞI DÜNYADA 

HAYAT
Dünyadaki kast sistemi işte bu üç gruba göre ayarlanmış. Yöneticiler: Uçanlar, yönetilenler: Kaçanlar ve eğer 

başarabilirlerse yöneticilerden üstün, başaramazlarsa sadece yaşayan görünmezler: Araftakiler…

Dilara Yüksel



65

Mert güleç bir insandı; ne-
şeli, şakacı ve karamsarlık-
tan oldukça uzak bir ka-
rakteri vardı. Kardeşi ölene 
kadar bu böyle devam etti.

Aradan dokuz gün geçti 
yine işine, karakola geri 
döndü. Kapıda onu görev 
arkadaşı Selim bekliyordu. 
"Yeni dosya geldi." dedi ve 
dosyayı Mert’e doğru uzattı. 
Mert dosyayı alıp inceledi. 
Selim'e "Hemen benimle 
gel." diyerek bulundukları 
yerden hızla uzaklaşmaya 
başladı. Selim sorgulama-
dan dediğini yaptı ve arka-
sından gitti. Mert'in arada 
bir böyle çıkışları olurdu.

30 dakika içinde kendilerini 
olay yerinde buldular. Mert, 
"Kardeşim de burada öldü 
hem de aynı tür silahla." 
dedi. Selim ise şöyle cevap 
verdi "Buraya kamera ko-
yarak katili takibe alıp ya-
kalayabiliriz." Mert bu fikri 
onayladı, hemen karakola 
haber verdi, bir gün içeri-
sinde kameralar takıldı.

İki hafta sonra Mert aklında 
dönen düşünceleriyle kara-
koldayken telefonu çaldı, 
arayan Selimdi. Heyecanla 
çıkan sesini duydu. "Mert 
adamı bulduk E-5 üzerinden 
gidiyor plakası 34 XYZ 1357 
hemen yola çık." dedi. Mert 
konuşma bitmeden arabaya 
varmıştı, telefonu kapatıp 
hemen otoyola çıktı.

Plakalara pürdikkat bakı-
yordu aradığı aracı buldu 
ve hoparlörden seslendi: 

ADALET YERINI 
ER YA DA GEÇ BULUR!

Sorgu odasında Mert ve kardeşinin katili vardı. Mert hemen adamın yüzündeki maskeyi çıkardı ama görmek 
isteyeceği yüz kesinlikle bu değildi. 

"34 XYZ 1357 plakalı araç 
hemen dur." Tabi ki katil 
bu anonsa uymadı. Mert 
hızlandı, bir anda el frenini 
çekip yolu kesti, yüzünde 
maskesi olan adamı hızla 
kelepçeleyip arabasına aldı 
ve karakola götürdü. Yolda 
giderken ona kötü bir şey 
yapmamak için kendini zor 
tuttu.

Sorgu odasında Mert ve 
kardeşinin katili vardı. Mert 
hemen adamın yüzündeki 

maskeyi çıkardı ama gör-
mek isteyeceği yüz kesin-
likle bu değildi. Çünkü katil 
onun kuzeniydi. Olabileceği 
en kızgın haliyle “Bunu ne-
den yaptın” diye bağırarak 
ona doğru sinirle atıldı. Ar-
kadaşları onu hemen sorgu 
odasından çıkardılar. Mert 
sakinleşmeye çalışıyordu, 
öfkeden rahatlaması için 
eline tutuşturulan bardağı 
da kırdı. Kendine gelmesi 
uzun zaman aldı. 

Bir saat sonra katili sorgu-
layan memur Mert'in yanına 
gelip sorgunun bittiğini ve 
katilin adliyeye sevk edildi-
ğini söyledi Bu Mert'in yü-
reğine az da olsa su serpti.

Bir hafta sonra dava sonuç-
landı katil müebbet hapisle 
cezalandırıldı. Mert'in son 
akrabası da hapse girdi ve 
artık yalnızdı. Ama bundan 
böyle rahat uyuyabilecek-
ti. Adalet yerini bulmuştu, 
kardeşinin katili hapisteydi. 

Mustafa Yeşilgül
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Alican Aydemir

Suç; yasalar tarafından be-
lirlenmiş kanun dışı yani 
illegal hareketlere verilen 
genel isimdir. Suç toplum-
sal bir olgudur. Faili olarak 
ele alındığı zaman bireysel 
bir olay, fiili olarak bakar-
sak toplumsal bir olgudur. 
Suç kavramı geniş olayları 
kapsar. Tür olarak: Ekono-
mik suçlar, bireysel suçlar ve 
toplumsal suçlar olarak üçe 
ayrılabilir. Bunlar ise kendi 
aralarında bölünür. Genel ve 
yaygın suçlar; cinayet, adam 
yaralama, darp, dolandırıcılık, 
hırsızlık, gasp, yan kesicilik, 
tecavüz kişiyi hürriyetinden 
yoksun bırakma, hız sınırını 

aşma, trafikte yapılmaması 
gereken hareketlerde bu-
lunma... Bu örnekler çoğal-
tılabilir. Suç işleme nedenleri 
ise yukarıda belirtildiği gibi 
ekonomik, bireysel veya 
toplumsal nedenlerdir ( Not 
olarak düşmek gerekir ki akıl 
sağlığı problemlerinden kay-
naklanan suçlarda Türkiye 
kanunlarına göre  alınan bir 
cezada indirim bulunmakta-
dır. Ayrıca alınan hapis cezası 
güvenlik tedbirine çevrilir). 
Yine bu nedenlerde kendi 
aralarında bölünür. Genel 
ve yaygın sebepler: Töre, 
namus, kan davası, fakirlik, 
zenginliğe ulaşma çabası, 

zevk alma, dini ritüeller, he-
yecan arayışı... Bu örnekler 
de çoğaltılabilir.

Suç işlemek basittir. Ama 
suçu işlerken kusursuza 
ulaşma ve suçu çözme daha 
zordur. Suçu çözerken (bah-
sedeceklerimin çoğu cinayet 
için geçerlidir) izlenecek yol 
basittir. İlk başta doğru so-
ruları sormak gerekir. Kur-
banın kişiliği, geçmişi, yaşam 
standardı, hedefleri gibi daha 
kişiye yönelik sorular pro-
sedürün hemen arkasından 
sorulabilir. Bunların cevabı 
bazen adli tıp ile çelişebilir. 
Burada ise elinizde olanlar 
ile tümdengelim ve tümeva-

rım yapın. Açığı bulacaksınız. 
Davanın sonunda çoğu şey 
birbirine uyup yine de akla 
yatmayan bir durum varsa 
şu sorunun vakti gelmiştir. 
“Zanlı tek kişi mi?”

Bu tür olaylar pek sık yaşan-
masa da gerçekten her bir 
örneği mükemmeldir. Burada 
kısaca bahsedeceğim örnek 
ise “Zodyak Katili” dir. Zod-
yak Katili 1969 – 1971 (1974) 
yılına kadar faaliyet göster-
miş bir seri katildir. Bu katil 
işlediği cinayetlerde kendisi-
ni ihbar etmiş ve polise şifreli 
mektuplar göndermiştir (Bu 
mektuplar katilin dediğine 
göre kendisinin kimliğini bil-

SUÇ IŞLEMENIN 
NEDENLERI VE TEMELLERI

Davanın sonunda çoğu şey birbirine uyup yine de akla yatmayan bir durum varsa şu sorunun vakti gelmiştir. 
“Zanlı tek kişi mi?”
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diriyordu. Günümüze kadar 
işe sadece 3 tanesi çözülebilir 
ve katile dair bir ipucu bulu-
namadı). Katil hayatta kalan 
kurban Michael Renault Ma-
geau’nun ifadesine göre ka-
til Arthur Allen’dı. Arthur’un 
arkadaşının ifadesine göre 
Arthur tüm bu olaylardan 
önce kendisine Zodyak diye 
sesleniyordu, kolyesi katilin 
sembolüydü ve bahsettiği 
kitaplar Zodyak’ın bahset-
tiği kitaplardı. Arthur aynı 
zamanda cinayet zamanla-
rında ölü yerlerine çok yakın 
dolaşıyordu. 

Şüpheliye “doğru şekilde 
soru sormak” da önemlidir. 
Şüpheliye sorulacak sorula-
rın cevabı “evet” ya da “ha-
yır” olmamalıdır. Cevaplar 
“yoruma dayalı” olmalıdır. Bu 
soruları sorarken kişinin ra-
hat olması önem taşır. Şüp-
heli rahat olursa size karşı 
cevapları daha net olur. Ra-
hatlamışken ani bir soruyla 
onu hazırlıksız yakalayabilir-
siniz. Mikro ve makro ifadeler 
yani mimikler ve beden dili 
bize kısa zaman aralıklarında 
asıl duyguyu verir.

Yalan makinasına bazı du-
rumlarda polisler başvura-
biliyor. Ama yalan makinala-
rının çalışma prensibi stresi 
ölçüp buna göre bir raporda 
bulunmak. Bu prensip bir-
çok hataya sebebiyet vere-
biliyor. Bir kişi eğer polisten 
korkuyorsa bu sorgulama 
sırasında yalan makinası 
yine stres seviyesini ölçecek 
ve yalan söylüyor raporun-
da bulunacak. Yani bir kişi 

masum olsa bile korkusu ve 
heyecanı yüzünden suçlu 
damgası yiyebilir. Amerika 
Ulusal Bilimler Akademi-
si’nin 2003 yılında paylaş-
tığı “Yalan Makinası ve Yalan 
Tespit” başlıklı makalesinde 
80 araştırmanın 57’sinde ya-
lan makinasının hatalı oldu-
ğu vurgulanmaktadır.

Yalan yakalama için makina-
lara gerek yoktur. İyi bir sis-
tem üzerinden kişinin yalanı 
yakalanabilir. İnsanların ya-
lan söylerken verdiği tepki-
ler vardır. Bu tepkiler sorular 
sorulduktan sonra açıklama 
esnasında gözlemlenmelidir. 
Ve tek bir tepki yalan sinya-
lidir, birden çok tepki yalan 
sinyalini güçlendirir.

Kadınlarda 3 temel yalan 
sinyali vardır. Bunlar: Set 
çekmek, yüzünü elleriyle 
kapatma (kaşa dokunma, 
kirpiğe dokunma, alına do-
kunma) ihtiyacı duyuyorsa 
bu bir yalan sinyalidir. Ka-
dınlar bunu yaparken yere 
bakmaya meyillidir. Adem 
elmasının altına dokunmaya 
çalışır. Eğer bir kolye varsa 
kolyeyle oynar. Sonuncu-
su ise geri çekilme. Geriye 
doğru çekilir, eline herhangi 
bir materyal alma ihtiyacı 
duyar.

Erkeklerde de 3 temel ya-
lan sinyali vardır. Bunlar: 
Ebeveyn dokunuşu, kişi 
ensesine dokunma ihtiyacı 
hisseder. Pinokyo burnu, 
kişi burnunu kaşıma ihtiya-
cı duyar. Bu bazen gözlük 
düzeltme şeklinde olabilir. 
Sonuncusunda ise kişi eğer 

yalanı karşı tarafa inandır-
dığını düşünürse asimetrik 
ve manasız bir gülümseme 
gösterir.

Her iki cinsiyette verilen 
tepkilerin çoğunluğu stres 
seviyesini düşürmeye yöne-
liktir. Bu bilgiler tek başına 
yetersiz kalabilir. Bu bilgileri 
sistematik şekilde işlemek 
ve yorumlamak önemli. Şöy-
le bir sistem uygulanabilir;

Resmet, bu aşamada kişinin 
normal tepkilerini resmedin. 
Kişinin stres seviyesi arttık-
ça temel davranışlarının dı-
şına çıkmaya başlayacaktır. 
Anı yakala, kişinin mimikle-
rini gözlemleyin. Yalancının 
üç ana mimik ifadesi vardır. 
Korku, üzüntü ve mutlu-
luk. Davranış değişiklikleri-
ni gözlemle, burada kişinin 
bedensel davranışlarını göz-
lemleyin. Normal davranış-
larının dışında mı? Ana yalan 
sinyallerini verdi mi? Bunları 
kontrol edin. 

Bu sistemi “RADAR” olarak 
aklınızda tutabilirsiniz.

Unutmayın suç ahlak dı-
şıdır ve yasal değildir. Suç 
işlemeyin, işlenmesine izin 
vermeyin.

Kaynakça:
*Oğuz Benlioğlu – Kadınların verdiği 

3 yalan sinyali, Erkeklerin verdiği 
3 yalan sistemi, Yalan yakalama 
sistemimi açıklıyorum, Yalan 
yakalamada komiser Kolombo 
tekniği

*Amerika Ulusal Bilimler Akademisi 
– Yalan tespit ve yalan yakalama 
(2003)

Şüpheliye 
“doğru şekilde 
soru sormak” 
da önemlidir. 

Şüpheliye 
sorulacak 
soruların 

cevabı “evet” 
ya da “hayır” 
olmamalıdır. 

Cevaplar 
“yoruma dayalı” 

olmalıdır. Bu 
soruları sorarken 

kişinin rahat 
olması önem 
taşır. Şüpheli 

rahat olursa size 
karşı cevapları 
daha net olur. 

Rahatlamışken 
ani bir soruyla 
onu hazırlıksız 

yakalayabilirsiniz. 
Mikro ve makro 

ifadeler yani 
mimikler ve 

beden dili bize 
kısa zaman 

aralıklarında asıl 
duyguyu verir.
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SU GIBI GEÇTI VAKIT, 
TUTAMADIK…

Her dergi, okuyucusu için fırından çıkmış ekmek kadar mühimdir zannımızca. Bizler bu fırında; her 
bir kelamın, un taneleri kadar kıymetli olduğunu öğrendik ustalarımızdan. Elinizde tuttuğunuz bu 

dergi, fırınımızdan çıkan ilk nimet.
Bu derginin hazırlanmasında engin tecrübeleriyle önümüzde ışık olan ustalarımızdan bir kısmının 

derslerimizde altını çizdikleri hususları sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.

Dergi nasıl inşa ediliyor?

 › Bir, genel yayın yönetmeni vardır. Kararları veren 
fakat işleyişte pasif kalan kişidir. Eli daima ekibin 
üstündedir. 

 › Yayın kurulu ekibi olur ve burada kişi sayısı deği-
şebilir. 

 › Yayın kurulu, dergi içeriğine karar verir.Editör ka-
rarları uygulamakla sorumludur. Yazı işleri ekibi 
ile birlikte çalışır.

 › Tasarımcı vardır. Dergiye bağlı olarak danışman 
olabilir. (Hukuk danışmanı vs.)

 › Yazmak için hayret et, merak et, dikkat et!

Denemede iddialar vardır ancak bunları makale türündeki 
gibi kanıtlamaya ihtiyaç duymayız. Disiplinli bir söyleşi 
gibidir. Kendi tecrübelerimizden yararlanarak, okuyucu 
ile senli benli bir ilişki kurar ve bu çerçevede düşünsel 
bir yolculuk yaparız.

Deneme kendi içinde türlere ayrılır:

 › İsmet Özel, Sezai Karakoç, Nuri Pakdil gibi yazarların 
yazdığı; siyasi, teorik, fikri bir bildirisi olan denemeler.

 › Anı ağırlıklı olan, onun etrafında gelişen denemeler.

 › Felsefi içeriğe sahip denemeler.

Biz hangi türde yazıyorsak, üslubumuz o tür etrafında 
gelişir. 

Tipik bir akademik yazının bölümleri: giriş, amaç, yöntem, bulgular, tartışma, sonuç. Bu başlıklar değişim göstere-
bilir ancak içerik değişmemeli. Özellikle tez aşaması geçtikten sonra çalışmanızı kitap haline getirmek istiyorsanız 
ilgi çekici başlıklar koyabilirsiniz.

Büşra Karayıl

YUSUF TEMİZCAN
BAŞTAN SONA 
DERGİCİLİK

SELİM TİRYAKİOL 
YAZI NASIL DEMLENİR?

AHMET MURAT ÖZEL 
DENEME YAZILARINDA 
İÇERİK VE ÜSLUP
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 › Tanınmış kişiler, sıradan insanlar, mekanlar ve olaylarla ilgili incelemeler ve araştırmalar sonucunda, soru ve 
cevaba dayalı röportaj türü ortaya çıkar. Yalnızca soru cevaba dayalı da olabilir. Bunun yanında gazetecinin 
izlenimlerini aktarması şeklinde de olabilir.

 › Röportaj gazeteciliğin en önemli birimlerinden biridir. Haberden ayrılan özelliği yorum içermesidir.

 › Tasvirci ve açıklayıcı dil kullanmalısınız. Aslında bir bakıma çok cepheli bir dili vardır.

 › Çok iyi bir araştırmacı ve gözlemci olmalıyız. Röportaj sırasında gözlem yeteneğimiz sayesinde yeni sorular 
sorabiliriz. 

 › Alınan bilgiler okuyucuya olduğu gibi aktarılmalıdır.

Yazı neden önemlidir? Yazının sağladığı avantajlar nelerdir? Yazarsak ne kazanırız, yazmazsak ne kaybederiz?

 › Yazı, okura kazandırılmış ömürdür.

 › Yazı sanattır, sanat olan yazı; yazarı da okuyanı 
da inceltir.

 › Yazı, önce yazarını eğitir.

 › Yazı okura sunulan bir akıl ve gönül ikramıdır, ev 
sahibini de misafiri de sevindirir.

 › Yazmayan unutur, unutan unuttuğunu da unutur, 
unutandan korkulur.

 › Zamanın dünyasında gözümüzün her an her 
şeyi görebilme ihtimali var. Zihnimiz bu kadar 
meşgul oluyorken aşina olmayı, hissetmeyi 
bir kenara bırakıyoruz. Bu da yapacağımız işin 
ruhunu alıp götürüyor. Bakman gerekene bak 
ve hisset.

 › Ruhuna kavuştuğun işin peşini bırakamazsın 
zaten.

Sözle neyi anlatacağız?

Bu çağda en büyük derdimiz iyiliği yerinden etme-
mek olmalıdır. İyiliğin olduğu her yer merkezidir. 
Dürüstsen iyiliğin merkezindesin. İyi neredeyse onu 
başköşeye koyacak ve onu anlatacağız.

Biz hangi türde yazıyorsak, üslubumuz o tür etra-
fında gelişir. 

MEHMET NURİ YARDIM 
RÖPORTAJ NASIL YAPILIR?

DR. ABDULLAH UÇAR 
YAZMANIN SWOT ANALİZİ

TÜLAY GÖKÇİMEN 
YAZININ RUHU 

AYŞEGÜL GENÇ 
DERGİCİLİKTE HİKAYE YAZIMI
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Yazmaya başlamadan önce fikrimizi kalbimizde ve zihnimizde demlemeliyiz. Fikir oluştuktan sonra yazmaya geçmeliyiz. 

Üç aşama vardır: 

› Fikri demlemek  › Yazarken demlenmek › Yazıyı demlemek

Niye dergi çıkarıyoruz?

› Eğer bizim sözümüzü söyleyen yok diyorsanız, seferiniz mübarek olsun. Ancak gerçekten sözünüzün söylen-
mediğinden emin olmalısınız.

› Alkışa değil, zora talip olmalıyız. Yaptığınız işin benzerine rastlayabilirsiniz. Sonuçta ‘‘Gök kubbe altında söy-
lenmeyen söz yoktur.’’

Okumak, yalnızca eline kalem alarak bir sayfanın altını çizmekten ibaret değildir. En geniş anlamıyla hayatı oku-
maktan bahsedebiliriz.

Dergilerin kırmızı çizgileri olmalı. Ne yapmayacağını bilmek, ne yapacağını bilmek kadar önemlidir. Yani insanlar sizin 
kırmızı çizgilerinizin, sınırlarınızın olduğunu bilmeli.

EROL ERDOĞAN  
YAZI NASIL DEMLENİR?

MEHMET LÜTFİ ARSLAN 
DERGİ YAZILARINDA HANGİ KAYNAKLARDAN, NASIL İSTİFADE EDİLİR?

YILDIZ RAMAZANOĞLU 
YAZMANIN BAHÇESİ OKUMAK

İSMAİL KILIÇARSLAN 
NE YAPMAYACAĞINI BİLMEK: DERGİCİLİK
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Dönüşüm
Franz Kafka 

Gregor Samsa bir sabah hu-
zursuz düşlerinden uyandı-
ğında kendini yatağında ko-
caman bir böceğe dönüşmüş 
buldu.

Ermiş
Halil Cibran 

Zamanının şafağı, seçilmiş ve 
sevgili El Mustafa, Orphalese 
kentinde on iki yıl, dönüp ge-
lecek ve kendisini doğduğu 
adaya geri götürecek gemi-
sini beklemişti. 

Denemeler
Montaigne 

Okuyucu, bu kitapta yalan 
dolan yok.

Küçük Prens
Antoine de Saint-Exupéry

Altı yaşımdayken, bir gün, 
Vahşi Orman’la ilgili “Yaşanmış 
Öyküler” adlı bir kitapta çok 
güzel bir resim gördüm. Resim 
vahşi bir hayvan yutan boa 
yılanını gösteriyordu.

Genç Werther’in Acıları 
J. W. V. Goethe 

Oradan ayrıldığım için öyle 
mutluyum ki! Değerli dos-
tum, insanın kalbini anlamak 
olanaksız bir şey!

Saatleri Ayarlama Enstitüsü
Ahmet Hamdi Tanpınar

Beni tanıyanlar, öyle okuma 
yazma işleriyle büyük bir il-
gim olmadığını bilirler.

ILK CÜMLELER 
NE SÖYLER?

Kitaplar, zihnimizin dünyaya açılan kapıları. Onlarla tanırız insanları, olanı biteni. Onlarla keşfederiz uçsuz 
bucaksız evreni. Şu kitabı okudun mu diye sorduklarında hemencecik özetini anlatabiliriz. Bu kez kitaplara 

farklı bir yönden bakacağız. Seçtiğimiz kitapların ilk cümlelerini sizlerle paylaşacağız.

Diriliş 
L. N. Tolstoy 

Küçük bir yerde birkaç yüz 
bini bir araya gelmiş insanlar, 
üzerinde toplandıkları toprağı 
ne kadar bozmaya çalışmış, 
hiçbir şey yetişmesin diye 
taşlarla doldurulmuş, taşların 
arasından uç veren otları yol-
muş, ortalığı kömür ve petrol 
dumanına boğmuş, ağaçların 
orasını burasını kesmiş, tüm 
hayvanları ve kuşları kaçırmış 

olsalar da bahar, kentte bile 
yine bahardı. 

Yabancı 
Albert Almus

Bugün annem ölmüş. Belki 
de dün. Tam hatırlamıyorum. 

L. N. Tolstoy
Anne Karenina 

Mutlu aileler birbirlerine ben-
zerler. Her mutsuz aileninse 
kendine özgü bir mutsuzluğu 
vardır.

Fatma Nurefşan Çelik
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İrem Kiras

Düşlerin Terzisi 2015

Rosalie Ham'ın romanın-
dan uyarlanan bu filmin 
yönetmen koltuğunda Jo-
celyn Moorhouse oturuyor. 
Kısaca bahsetmek gerekirse 
eğer Tilly Dunnage seneler 
önce terk ettiği kasabasına 
geri dönüyor. Tilly katil ola-
rak suçlanmaktadır ve vic-
dani olarak rahat değildir. 
Geçmişin yaralarını sarmaya 
çalışırken terzilik yetenek-
leriyle kasabanın kadınlarını 

değiştirir ve onlara daha çok 
yaklaşır. Aynı zamanda da 
geçmişini haksızlıklarla ka-
ralayanlardan tatlı intikam-
lar almaya başlar. Teddy’ye 
kalbini kaptırdığında ise kim 
olduğunu keşfetmeye bir 
adım daha yaklaşmıştır.

Türü komedi mi yoksa dram 
mı belli olmasa da bu ayarı 
tutturmayı çok güzel başar-
mışlar. Aralara serpiştirilen 
gerilim ve romantizmle be-
raber tadından yenmez bir 

hal almış. Başlarda sıkılmış 
olsam da ilerleyen sahne-
lerde ilgimi hep canlı tutma-
yı başardılar. Bu film bana 
en çok ön yargının ve sürü 
psikolojisinin nelere sebebi-
yet verebileceğini gösterdi. 
Lanet diye bahsettikleri şey 
gerçekten Tilly miydi yoksa 
kötülüklerini gülücüklerle 
saklayan bu kasaba mıydı? 
Bana kalırsa lanet yanlış 
kullanılan kimine göre kul-
lanılmaması gereken duy-

gulara aitti. Bir nevi hepimi-
zin laneti değil mi zaten bu? 
Bence öyle. Ayrıca bu film 
bana başka açılardan bak-
manın önemini de gösterdi. 
Herkesin bir şans vermesi 
gerektiğini düşündüğüm bu 
filme puanım 4/5.

Frida 2002

Sanat dünyasının ilklerin-
den ve en özellerinden olan 
Frida Kahlo’nun biyografik 
filminin senaristi Clancy Si-

BIRAZ
FILM

Sizlere beni en çok etkileyen, düşüncelerime yön vermiş, ruhuma dokunmayı başarmış bir filmden daha fazlası 
olan eserlerden bahsedeceğim. Hepsinde ortak nokta halime şükretmemi sağlaması oldu. Bu beni birçok kez 
dinime yaklaştırdı, herkesin aldığı mesajlar farklıdır ve bunları farklı şekilde uygularlar. Benim de en sevdiğim 

şey olan filmlerden kazandıklarım hep en önemsediğim şeye yönlendiriyor. Başlayalım mı?
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gal, yönetmen koltuğunda 
ise Julie Taymor oturuyor.

Bu filmin beni kendisine 
çekmesine en çok sebep 
olan şey idolümün hayatın-
dan esintiler olmasıydı. Ne 
yaşadı, düşündü de böyle 
güzel tablolar ve sözler or-
taya çıktı merak ediyordum. 
Onu araştırırken karşıma çı-
kan bu film cevapları avu-
cumun içine bıraktı. Kahlo, 
başına gelenlere rağmen 
her seferinde daha güçlü 
ayağa kalkan birisi.

Hem mecazen hem fiziken. 
Bu gücünden aldığı cesaret-
le sanat dünyasına büyük 
eserler bırakmış, bir ideo-
lojinin öncülerinden olmuş 
güçlü bir kadın. Düşüncele-
ri, eserleri, sözleri, duyguları 
beni kendine bağlayan biri-
si. Bu film onu tanımak için 
büyük fırsat. Puanım 4.5/5.

Tamam Mıyız 2013

Çağan Irmak’ın yönettiği 
başrollerini Deniz Celiloğ-
lu ve Aras Bulut İynemli 
paylaşan Tamam Mıyız 
filmi 2013 yılında vizyona 
girmiştir. Bedensel engelli 
olarak dünyaya gelen İh-
san her geçen gün daha da 
mutsuz oluyordur. Temmuz 
ise kendi ayakları üzerinde 
durmayı başaran bir hey-
keltıraştır ancak hayatının 
bir anda tepetaklak olma-
sıyla beraber rüyasına daha 
önce hiç görmediği birisi, 
İhsan girmeye başlamıştır. 
Kadersel karşılaşma ikisinin 

de yeniden doğmasına ve 
aralarında güçlü bir kardeş-
lik bağı olmasını sağlamıştır.

Verdiği güzel mesajlara kar-
şı çoğu insanın bu filmden 
haberinin olmaması ve ye-
terince duyulmaması beni 
çok şaşırtıyor. Umudun 
anlamı olarak gösterilebi-
lecek bu film her halimize 
şükretmemiz gerektiğini 
de vurguluyor. Ötekileştir-
menin fazlaca yaşandığı bu 
dünyada bunun yanlışlığını 
en güzel şekilde suratımıza 
vurmuş olan bu film benim 
için bir başyapıttır. İzleyince 
çok abarttığımı düşünecek 
kişiler olabilir ama yine de 
ben bu filmin öznelliği nes-
nellik yapabileceğine inanı-
yorum. Kendimizi bulabile-
ceğimize inandığım bu film 
beni çok ağlattı. Ağlatırken 
de güldürdü birçok kez. Bu 
filme puanım kesinlikle 5/5.

Halam Geldi  2013

Halam Geldi gazeteci Evrim 
Kanpolat tarafından ger-
çek bir olaydan uyarlanıyor, 
yönetmen koltuğunda ise 
Erhan Kozan oturuyor. Film 
uzun yıllardır var olan ve 
hâlâ devam eden çocuk yaş-
ta evlendirilen kız çocukla-
rını yani çocuk istismarını 
anlatıyor. Filmde on üç ya-
şındaki bir kız çocuğunun 
evlendirilmemek, okuldan 
alınmamak için gösterdiği 
mücadeleyi görüyoruz. Asıl 
karakter olan Reyhan ve en 
yakın arkadaşının çevrele-
rindekilerin anlamaması 

adına ilk adetlerini gizlemek 
ve olduklarında birbirlerine 
haber vermek için "halam 
geldi" diye kendilerine pa-
rola oluşturuyor fakat kısa 
süre sonra sırları anlaşılıyor 
ve Reyhan'ın arkadaşı okul-
dan alınıyor. Bunun üstüne 
babası Reyhan'ı zorla okul-
dan alıp halasının oğlu yani 
Reyhan'ın öz kuzeniyle dini 
nikâhla evlendirmek istiyor. 
Reyhan'ın çabasını ve kede-
rini görüyoruz film boyunca 
ama bununla birlikte bitme-
yen mücadelesini ve çabası-
nı da görüyoruz. Bir yandan 
yaşanan, bir yandan yaşa-
nanların gerçek olduğunu 
bilmek, bir yandan ise güzel 
oyunculukları görmek film 
boyunca gözlerimin yaşlarla 
dolmasına sebep oldu.

Çok şey gösteriyor topu 
topu bir saat kırk dakika 
süren bu film, baktığımız 
ama görmediğimiz kız ço-
cuklarını zorla gösteriyor. 
Reyhan ve niceleri şanssız; 
bir kız çocuğu olarak doğ-
dukları için, doğdukları coğ-
rafya onları saymadığı için, 
en temel hakları bile veril-
mediği için şanssız. Belki de 
benden birkaç yaş küçük 
veya büyük olan bu şanssız 
kız çocuklarının talihlerinin 
kaderlerini belirlememesi 
adına ses çıkarmak zorunda 
olduğumuzu bir kez daha 
anladım Halam Geldi fil-
miyle. Gözüm kapalı tav-
siye edebileceğim bu filme 
puanım 5/5.

Verdiği güzel 
mesajlara karşı 

çoğu insanın 
bu filmden 
haberinin 
olmaması 

ve yeterince 
duyulmaması 

beni çok 
şaşırtıyor. 
Umudun 

anlamı olarak 
gösterilebilecek 

bu film her 
halimize 

şükretmemiz 
gerektiğini de 

vurguluyor. 
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Ellerimde tuttuğum bilyeleri 
avuçlarımda karıştırıp top-
rak zemine bırakıyorum. Bir 
süre yerde dağınık duran bil-
yelerin rengi oyalıyor beni, 
durup nasıl kırılmadıkları 
üzerine kafa yoruyorum. 
Ellerime biraz toprak alıp 
ufalarken arkadan yaklaşan 
babamın sesi geliyor: “Bey-
za! Hadi gidiyoruz.”

Ocak ayının on sekizi. Kış 
İstanbul’u çepeçevre kuşat-

mış, göğün maviliği rengini 
başka heyulaların gövdele-
rine yaslamış duruyor. Bu 
bulutları mecruh havada, 
annem üzerini epey sarın-
mış arabaya doğru yürüyor, 
küçük kardeşimin dünya de-
nen tamahkâr tüccara o gün 
geleceğini aramızdan hiç 
kimse bilmiyor. Arabaya bi-
niyoruz, birtakım kontroller 
için hastanenin yolunu tu-
tuyor babam, gidene kadar 
başımı cama yaslamış dün-

ya üzerine gökle mülahaza 
ediyorum. Diz kapaklarımı 
göğsüme kenetlemiş, kal-
dırımlar üzerinde yürüyen 
silik silik çehrelerin hayatları 
hakkında tahayyüllere dalı-
yorum. Bir süre sonra araba 
hastanenin önünde duruyor, 
heyecanla kapıya davranıp 
iniyorum. Yaşıtlarıma naza-
ran ilgimi çeken hastanele-
rin ne kadar güzel olduğunu 
tekrar düşünüp annemin,  
“Bekle kızım.” diyen sesine 

aldırmadan kapıdan giriyo-
rum. İçerisi yine bıraktığım 
gibi kokuyor, keşke bu ko-
kuyu cebime koyup tekrar 
tekrar koklayabilsem diye 
düşünüyorum kendi kendi-
me. Aradan biraz vakit ge-
çiyor, ben hastanenin müziç 
koltukları üzerinde önümde 
duran televizyonda ki çizgi 
filmi seyre dalıyorum. Ba-
bam o hep takındığı tavırla 
yanımda sakince oturuyor. 
Az sonra gelen telefonla hız-

HAYATIN ELLERINE 
HAMIYE

K. Beyza Kirenci



        Biraz Yeşil 
Biraz Siyah
Gözlerine selamlar
İçimdeki coşkunluğuna taşkınlığın
İki gözüne, iki gözüme
Kutlu mesajları kabul eden kalbime
Ve şimdi ummak zamanıdır
Haydi arkadaş! Kur ebediyete saati
Ve al azığını muştu kumbaramızdan
Ellerim senin, kalbim senin olmuştur
Yarım kalmış heveslerin benim yükümdür
Yoluna baş koysam, taş ölsem onurdur

Arkadaş! Şiirleri gülümseyerek oku gözlerinde damlalar
Bilal’i hatırla, hatırla kütüğü
Gözyaşlarına ve tebessüme 
Hatırla kıymet verenleri

Boğazımdaki düğüm
Ağzımdaki bakla
Her zerrem teslim olmak istiyor
Beni bana anlatan hakk’a

Omzum ve çehrem senin olmuştur
Biz bunları konuşalı çok oldu
Fakat ben tanırım seni unutmam

Ölümlü bir dünyada ölümsüzlüğü yaşamak
Zordur bilirim susmak ve susamak
Hepimiz mülteci gibi kim bilir
Sınır kapısında hangi dünyanın

Hepimizin gözünde biraz yeşil biraz siyah
Gözlerine ve hudutsuz seyrine
Selamlar arkadaş ölümsüzlüğüne

Hümeyra Şen

lıca uzaklaşıyor. Gözümün 
ucuyla ona bakıp bastıran 
uykumu dağıtmak adına 
gözlerimi kırpıştıyorum.

“Kardeşin yoldaymış.”

Duyduğum sesle uykum 
epey dağılıyor. Yerimden 
fırlayıp “Hani nerede?” di-
yerek beyaz fayansların 
üzerinde heyecanla dönü-
yorum.  Alelacele eşyaları 
toparlayıp evden küçük 
kardeşimin önceden hazır-
ladığımız çantasını almak 
üzere babamla beraber 
yola koyuluyoruz. Yolda, 
deyim yerindeyse içim içi-
me sığmıyor. Hastaneye 
geri döndüğümüzde etraf 
kalabalıklaşıyor. Yakın ak-
rabalar hastanenin koridor-
larına dağılmış yaklaşmakta 
olana methiyeler diziyorlar. 
Hepimizin göğsünde kaba-
ran bir heyecan, gözümüz 
ameliyathanenin kapısında. 
Az sonra annem geliyor, yü-
zünün her bir noktası bitap. 
Ona öyle bakakalıyorum. 
Ardından bir bebek, küçük, 
küçücük bir bebek. Teyzem 
elindeki telefonla birine bir 
şey anlatıyor: “Süt gibi, süt.” 
diye durmadan tekrarlıyor. 
Babamla birbirimize bakıp 
gülümsüyoruz. Gelip bana 
sıkı, sımsıkı sarılıyor.

Etraf bir müddet sonra sa-
kinleşiyor. Annemi ve yeni 
misafirimizi bir odaya alı-
yorlar. Odanın penceresi-
ne kafamı dayamış, camın 
o soğuk tenine yanağımı 
değdiriyorum. Herkes bir 
heyecanın kadrine layık ol-
maya çalışır gibi, herkes bir 

mağlubiyetin göğsüne ma-
dalya takar gibi. Kardeşimin 
yanına gidiyorum, ellerine 
bakıp ne kadar küçük oldu-
ğunu düşünüyorum. Durup 
onun kulağına hoş geldiğini, 
ama buranın pekte güzel bir 
yer olmadığını fısıldıyorum. 
Sanki ‘Olsun.’ der gibi yüzü-
me bakıyor. Cama geri dö-
nüyorum. Elimi cebime atıp 
bilyelerin renklerine tekrar 
tekrar bakıyorum.

O gece annem ve kardeşi-
min hastanede kalması ge-
rektiğini söylüyorlar bana. 
Onlara veda edip teyzem-
lere gidiyoruz. Yolda uyu-
yakalıyorum, sabah uyan-
dığımda etraf epey sessiz. 
Yağmur cama iniyor yavaş 
yavaş. Sesi kulağımı ok-
şuyor. Camı açıp yağmura 
değiyorum, yağmurun bir 
sudan ibaret olmadığını işte 
o gün, o pencerede anlıyo-
rum. Ben başımı kaldırmış 
yağmur damlalarını tek tek 
görmeye çalışırken, teyzem 
bana sesleniyor. Hazırlanıp 
hastaneye gitmek için oto-
büse biniyoruz. Otobüste 
karşımda yaşını epey almış 
bir teyze oturuyor. Yüzünü 
inceliyorum, torbalanmış 
gözaltlarına bakıp küçük 
kardeşimin ellerini hatırlı-
yorum. Az sonra ona bakmış 
olduğumu fark edecek ki, 
yüzüme bakıp gülümsüyor. 
“Güzel kızım.” diyor ve duru-
yor bir süre. “Allah da güzel 
sever değil mi?” Gülümseyip 
tekrarlıyorum: “Allah da gü-
zel sever değil mi?”
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Kör Cahil
Yaşamak için bu kadar fırsat varken
Çaresiz kalması insanın
İnsanın, insanla çaresiz kalması
Zamanla, mekânla, huzursuzluğu ile...

Kötü yazılmış bir kitap 
Mukabelesinde oluyor insan
Hiç...
Durmadan, yakmak, yanmak, yazmak...

 Sarhoşken, meylederim en fazla zaten
 Hararet basar. Dertsizimdir.
 Annem, babam, sevdiklerim yaşıyordur!
 Sevmeyi göze alıp söylemeyi almamışımdır!
 Dertsizimdir. Tozpembe şiirler okuyup
 Tek bir açıdan bakarım!
 Dertsizimdir! Cahilimdir! Cahil… Cahil.

 Evet! Utanmaz, arlanmaz, kör bir adamım ben!
 Affedersiniz. Herkesin gördüğünü göremiyorum.
 Hayallerimde yaşayıp, hayallerimde öleceğim.
 Büyüyemeyen bir hortum gibi.

Yunus Atalay
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Sona Yaklaşırken 
Evvelin Başındaki Söz...
Nice baharlar eskittim, kozasından çıkan kelebekler bekledim...
Gece ayı izleyip, bitmeyecek sabahları düşledim
İçimdeki yangından bir zerreyi yoluma mum eyledim, 
karanlığımda bir nurun hasretini seyreyledim!

Gelmedi bahar, ve gitmedi kış benden..
Seherlerden umdum medet, hikmet ararken gaflet yapıştı yakama...
Çok bekledim, 
Eskiyen baharlari tecdid etmedi hiçbir mevsim 
Çok izledim çocukların neşvelerini, sirayet etmedi ve lakin!

Günlerce nöbet tuttum öfkenin kapısında, kurtlanan fikirlerim 
yağdı göğümden;
Fikir, iş tutmadı!
Umdum, fakat yamuldum!
Durdum, bir buz devri ahesteliği ile ahretliğim bekledim!
Hız gözlerimi açtığımda dünyamı esir etmiş, yavaşladım…

Hep daha ileri dedim, geride kaldım.
Vereyim biraz da dertlerden dedim; hep, geri aldım...
Seveyim, sevileyim hakikatte dedim; dünyada kaldım!
Bir vapur bekledim büyük ve derya deniz;
Oysa yek küçük nehirde, takaza bir saldım ve  sessiz!
Ne zaman ki dedim yukarı çıkarım, sonlanır  fecaatim, kabusum;
Ah yazık; daha derine, daha dibe vurdu umutlarım, çaresizliğe 
boyandım!

Uyanırım yetti uykular dedim, en derinine  daldım....
Usanmaz olduğu kadar ürkek kaldım, boyam yanlıştı, farkına vardım...

Yeni bir umut ,bir hayal, bir pencere;
Gökyüzüne bir merdiven:  bulutlar üstünde,
Gök şamandırasında, hayal terasında..
Kırık ve dökük ne varsa yığdığım harmanımı savurmak istedim...
Bitsin, ve ben bana gelsin yeniden.

Çok uzaklardayım, 
Biliyorum...
Mevsim benim değil, iklim en bilmediğim. Sıcağında üşüdüm, 
soğuğunda terlediğim, Sahtekar emlaktan mesken tuttuğum, 
Bîgane kaldığım;
Buzların ve çöllerin şehri!
Beni unut, sen unut beni, Rabb'ime döneyim... 

O'nun boyası renk renk kuşatsın karamı,
İman denen hayat özü, aklara çalsın rengimi, 
Nur sarsın kuşaklarımı, 
Nur aksın pas tutmuş oluklarımdan, 
Yeşili göreyim; göreceğim son yeşilden evvel. Doğruları bileyim
Hak orduların seferinde bir nefer de ben olayım 

Yeniden doğayım,
Yeniden ben olayım. 
Bendeki, bana giden yolu; müstekimce aşayım 
Kuyrukta ne varsa masivadan; bırakıp, dar ağacında asayım
Lakin işte ben işte olayım, lakin ben artık ne olur ben  olayım....

İrem Özdemir




