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“Merhaba Derken…” diye başlamıştık yolculuğumuza.
Heyecanımızı, sabırsızlığımızı, duygusallığımızı ve  gençlik enerjimizi 

paylaşmıştık. 
Dem bu dem demiştik gençlik ateşini körükleyerek…
Selam vermiştik gençlere, genç hissedenlere...
Selamımıza ve dahi kelamımıza sahip çıkan herkesi saygı ve minnet 
duyguları ile bir kez daha selamlıyoruz.
***

Tüm zamanların en iyi boksörü olan ve 22 yaşında iken Müslümanlığı 
seçen,  döneminin gençlerinin, gençliğin idolü  Muhammed Ali Clay ilk 

sayımızı çıkardığımız günlerde ebediyete uğurlandı. 
Lakin, bakî kalan bu hoş kubbedeki sedası ve  kulaklarımızdaki imanî  
söylemi “Bir hayatımız var, yakında geçmişte kalacak; yalnızca Allah için 
yaptıklarımız sonsuza dek kalacak”  oldu.
Gençliğe, yeni nesle sık sık tekrar ettiği bir söz vardı  Muhammed Ali’nin; 
“Çalışmanın her saniyesinden nefret ediyordum ama kendime hep 
“Dayan!” diyordum. Bugün çalışacağım ve ömrümün sonuna kadar bir 
şampiyon olarak yaşayacağım.”
Tıpkı hepimizin içinden geçip gidenler gibi… 
Tıpkı, sürekli çalışmanın ruhumuza verdiği sıkıntılar gibi. 
Ama başarının çalışmaktan ve çalışkan olmaktan geçtiği ve şampiyon 
olamasak bile hedeflerimize ulaştıracağı bilincini hep diri tutmak gerekiyor. 
*** 

Elinizde tutmuş olduğunuz yayın, GENÇ DÜNYA’nın ikinci sayısı… 
Tamamı genç arkadaşlarımızın emekleri ile donanmış olan GENÇ 

DÜNYA Dergimizin bu sayısı, yine içerik manasında genç yüreklere 
dokunacak,  yol gösterecek, önlerini açacak, gençlerimizin kaliteli bir 
iletişim aracı üzerinden buluşmasını sağlayacak.

İlk sayımız ile ikinci sayımız arasında ülkemizde yaşanmış olan 
milli birlik ve beraberliğimize yönelik hain kalkışma, genç beyinlerin 

yetişmesindeki önemi, bilimsel ve analitik düşünmenin kazanımını ve ideal 
nesiller yetiştirmenin, İslam, Millet ve Devlet bilinci olmadan mümkün 
olamayacağını bir kez daha ortaya koydu.

Genç Dünya, yeni nesillerin dünyaya olan bakışlarındaki nezaketi, 
muhabbeti, şefkati, vicdanı ve adaleti, bilimsel akıl ve yaklaşımlarla 

donatmayı hedeflemekte, geleceği böyle gençler üzerine imar etmeyi 
amaçlamaktadır.
İşte bu yüzden gençliği, genç kalemleri, genç yürekleri ve beyinleri her daim 
genç olanları önemsiyoruz. 
İyi ki varsınız ve bizimlesiniz…
Elinizde tutmuş olduğunuz sayı bir dergiden çok öte… Beğenmeniz, 
beğendirmeniz, tavsiye etmeniz ve sonraki sayıya özlem duymanız 
dileğiyle…

Emeği geçen herkese sonsuz şükranlarımızı sunuyor ve sizleri 
sayfalarımızdaki ilim-edebiyat-maneviyat yolculuğuna davet ediyoruz.

Selametle kalınız.

İlim ve Maneviyat Yolculuğumuz
Devam Ediyor...

Hatice TEKCAN
Genç Dünya Dergisi Genel Yayın Yönetmeni

Genç Dünya, yeni 
nesillerin dünyaya 
olan bakışlarındaki 
nezaketi, 
muhabbeti, şefkati, 
vicdanı ve adaleti, 
bilimsel akıl ve 
yaklaşımlarla 
donatmayı 
hedeflemekte, 
geleceği böyle 
gençler üzerine 
imar etmeyi 
amaçlamaktadır.



İLK DERS: “15 TEMMUZ RUHU…”
“Yeni bir dünya için çalışıyoruz" anlayışıyla 1996 yılında yola 

çıkan vakfımız; öncelikle gençlerimizin milli ve manevi değerlere 
bağlı, bilgili, kültürlü, ahlaklı, yeniliklere açık, münevver birer şahsiyet 
olmalarını sağlayarak, milletimizin huzur içinde kalkınmasına ve 
gelişmesine katkıda bulunmaktadır.

Vakıf olarak temel görevimiz; Ülkemizin teminatı olan 
gençlerimize ‘Vakıf İnsanı’ vasfını kazandırmak ve geleceğe 

hazırlamaktır. Ülkemizin genç kuşaklarına karşı hissettiğimiz bu 
sorumlulukla sosyal, kültürel ve eğitsel çalışmalarımızı da artırarak 
devam ettirmekteyiz.

Bu doğrultuda 2015 – 2016 Eğitim Öğretim Yılı’nda 1.299 
öğrenciye burs temin eden vakfımız, yeni eğitim ve öğretim 

yılında da bu hizmeti sürdürecektir. Vakıf bünyesinde düzenlediğimiz 
konferanslar, kamplar, seminerler, geziler ve diğer etkinliklerle de Yeni 
Türkiye’nin inşasında görev alacak gençleri yetiştirme gayretimizi 
sürdürmekteyiz.

Baktığımızda hükümetimizin ve eğitime gönül vermiş 
vatandaşlarımızın da desteğiyle, eğitim alanında ülkemizde 

son yıllarda sevindirici gelişmeler yaşanırken, devletimiz ile 
vatandaşlarımızın işbirliğiyle bu çalışmalar adeta bir seferberliğe 
dönüşmüştür.

Peygamber a.s.’ın “Beşikten mezara kadar ilim talep ediniz” 
buyruğu gereği hayatın her safhasında eğitimi benimseyen, yerel 

ve küresel ölçekte söz sahibi olabilen, aldığı eğitimle her türlü rekabet 
ortamında başarıyı göğüsleyen bireyler yetiştirme gayretinde olan 
vakfımız, 2016-2017 eğitim ve öğretim yılında da bu ulvi amaçlar 
doğrultusunda çalışmalarını sürdürmeye devam edecektir.

Bu ve bundan sonraki eğitim ve öğretim çalışmalarımızda 15 
Temmuz ruhunu öğrencilerimizle buluşturmanın en önemli 

hedef olduğunu belirtir; ‘2016 – 2017 Eğitim ve Öğretim Yılı’nda ders 
başı yapan tüm öğrenci ve öğretmenlerimize başarılar diler, onları 
yetiştiren kıymetli velileri en kalbi duygularla selamlarım.

Mahmut GÖKSU
Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı

“Vakıf olarak temel 
görevimiz; Ülkemizin 
teminatı olan 
gençlerimize ‘Vakıf 
İnsanı’ vasfını 
kazandırmak 
ve geleceğe 
hazırlamaktır. 
Ülkemizin genç 
kuşaklarına karşı 
hissettiğimiz bu 
sorumlulukla sosyal, 
kültürel ve eğitsel 
çalışmalarımızı da 
artırarak devam 
ettirmekteyiz.”
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SOFYA - ÜSKÜP
“Tarihin İnci Defteri”

Proje kapsamında okumalarımızı 
ve sunumlarımızı idrak etmek için 

ilk durağımız Sofya oldu. Sofya’da 
bizi karşılayan Alexander Nevski 
Katedrali idi. Bu katedralin heybeti 
(dikey mimarisi) ve içinin kasveti 
karşısında kendimizi küçücük ve 
altında ezilmiş hissettik. 

Katedral yalnızca taşlardan 
örülmüş bir bina değildi. 

Osmanlıya karşı olan bağımsızlık 
hareketinde ölenlerin anısına 
yapılmıştı. Katedrali gezdikten 
sonra Sofya’nın sokaklarında 
Kodi Seyfullah Camii’ne kadar 
panoramik şehir turumuzu yaptık. 
Sofya sokaklarının şehir planı 
çok düzenliydi. Ancak bu düzen 
içindeki haşmetli binalar arasında 
Osmanlıdan kalan bu yerin 
kendimizi yabancı hissettirmesi 
çok ilginçti. Eserlerin çoğu bilinçli 
şekilde yok edilmişti. 

Birkaç tanesi ayakta kalabilmişti. 
Bunlardan biri de Kodi Seyfullah 

Camiiydi. Mimar Sinan tarafından 
1576’ da inşa edilmiş mütevazi 
camiye vardığımızda kendimizi 
evimizde hissettik. Namaz kılmak 
istedik ama cami TİKA tarafından 
restore edildiği için içeriye 
giremedik.

Sofya’da ayrılıp Üsküp’e doğru 
yola çıktık. Üsküp yolunun doğal 

manzarası eşliğinde güzel bir otobüs 
yolculuğu yaptık. 

Matka Konyonu’na ulaştığımızda 
muhteşem bir doğa 

harikalarıyla karşılaştık. Kanyonda 
bir saatlik tekne turuyla damla taş 
mağarasına ulaştık.

Sonraki durağımız Makedonya’nın 
Kalkandelen şehrindeki Alaca 

Camiiydi. 

İç ve dış süslemeleriyle özel bir örnek 
olarak kabul edilen cami hepimizi 

kendisine hayran bıraktı.  Caminin 
dış cepheleri dörtgen şeklinde renkli 
kalem işleriyle süslüydü. Caminin 
iç dekorasyonda ise benzerine 
rastlanmayan, Osmanlı döneminin 
şehirleri ile Mekke manzaraları 
yer alıyordu. İki kız kardeşin çeyiz 
paralarıyla yaptırdığı caminin 
dış cephesindeki göz kamaştıran 
renkler için 30.000 yumurta 
kullanıldığını öğrendiğimizde ise 
şaşkındık. Atalarımızın mimari 
dehası karşısında hayranlığımız iyice 
artmıştı.

Yorgunluğumuzu alan bu 
yolculuktan sonraki durağımız 

Sersem Ali Baba ile anılan Harabati 
Tekkesiydi. 

Sersem Ali, Kanuni Sultan 
Süleyman’ın veziri Mahidevran 

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Yeni Dünya Vakfı işbirliği ile 
hayata geçirilen “Kayıp Mirasımız Balkanlar, Endülüs ve Afrika” 
Projesinin ikinci ayağı olan 10 günlük Balkanlar gezisine katilan 19 
öğrencimizin gezi günlüğünü sizlerle paylaşıyoruz. Öğrencilerimiz 
Balkanlar seyahatine 31.08.2016 tarihinde İstanbul’dan başladılar.
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Sultan’ın kardeşiyken vezirliği 
bırakıp harap haldeki tekkede 
münzevî hayatını tercih etmesi 
dolayısıyla Kanuni’nin sersem 
sıfatına mazhar olur. Vezirliği bırakır 
ve Tetova’ya gelerek bu harabe olan 
tekkeyi ihyâ eder. O günden bugüne 
kadar aslına sadık kalarak yaşayan 
ve misyonunu sürdüren tekke yerli 
yabancı pek çok ziyaretçisini misafir 
ediyor. Bizim ziyaret ettiğimiz gün 

de Makedonya’ya konser vermek 
için gelen Sami Yusuf’la aynı 
tekkede karşılaştık. Sami Yusuf’un 
ardından bizi mütevazi bir şekilde 
karşılayan Cumali Abi bize tekkenin 
tarihini, bölgesel önemini anlattı. 
Tekke komünizm döneminde bar, 
düğün salonu, kumarhane olarak 
kullanılmış. Bu tekke Cumali Abi ve 
arkadaşları tarafından kurtarılmış. 
Cumali Abi’nin renkli ve farklı 

üslubuyla vedalaşarak Üsküp’e 
doğru yola çıktığımızda akşam 
olmuştu. 

Bu şehir planlama yönünden ikiye 
ayrılıyordu. Yeni Üsküp ve Eski 

Üsküp. 

Yeni Üsküp gece tüm 
şaşasıyla bizi karşıladı. İşsizlik 

oranı %30 olan bir ülkede 

Matka Kanyonu/Üsküp

Alaca Cami/Kalkandelen



heykellere bu kadar çok bütçe 
ayırmaları oldukça şaşırtıcıydı.  
Sabah Eski Üsküp’ü dolaştığımızda 
köklü bir medeniyet ve idrak üzere 
bu şehrin kurulduğunu düşündük. 
Oysa Yeni Üsküp yeni yapılmış 
heykellerle doluydu. 

“Modern” mimari olarak 
adlandırılsa bile insan merkezli 

yapılar olmadığını hissettik. Oysa 

Eski Üsküp’ün devasa olmayan 
yapıları, dar sokakları, ahşap evleri 
ve şehrin samimiyeti “biz”den daha 
fazla “biz” olduklarını hissettirmeye 
bile yetti. Eski Üsküp’teki dinginlik, 
huzur ve samimiyet bizleri tekrar 
Üsküp’e çağırıyordu. 

Sohbet ve röportajlarımızla 
“kayıp” mirasımızın idrak 

damlalarını hissettik.

Yolcuğumuzun başında ilginç bir 
olay da yaşadık. 

Pasaportunda Makedon 
vizesi olan Sakıp, Refik, 

Büşra, Muktedir ve Abdullah 
arkadaşlarımız vize alamadılar. 
Bazıları kendi imkanlarıyla bize 
sonradan katıldılar. Bazılarıysa sırf 
bu yüzden aramıza katılamadılar. 
Gürkan Abi’nin bize verdiği bilgeye 
göre; Yunanistan Makedonya’yı 
kabul etmiyor. Ve bu anlaşmazlığın 
sebebi İskender’in kökeni 
alakalıymış. Belki de bu yüzden 
tarihlerindeki bu yeni kurguyu 
sağlamlaştırmak için bu kadar çok 
İskender Heykeli inşa edilmişti diye 
düşünerek otelimize geri döndük...
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Fatma Zehra Sümer/Mimar Sinan Üni. Sosyoloji
YDV Genel Merkez Kadın Kolları

Salih Şahin/Şehir Üni. Siyaset Blm. ve Uluslararası İliş.
YDV Genel Merkez Gençlik Kolları

KOSOVA PRİŞTİNE VE PRİZREN 
“Zafer ve Hüzün Tüten Vatan”

Bugün kü  yolculuğumuz    
Kosova’nın başkenti 

olan Priştine’deki I.Murat 
Türbesi ziyaretiyle başladı. 
I.Murat Osmanlı Devleti’nde savaşta 
şehit düşen yegâne padişahıdır.

Kosova Ovası’nda meydana 
gelen savaşta Sultan I. Murad’ın 

öldürülmesi sonrasında ahşasının 
gömüldüğü bu yere Sultanın 
oğlu Sultan Yıldırım Bayezid’in 
emriyle türbenin ilk hâli yaptırılmış. 

Yüzyıllar boyunca araştırmacıların 
fırtınasına uğrayan türbe, 

tarihçesiyle, mimarî üslubuyla ve 
durumuyla bugüne kadar büyük ilgi 
görmüş ve hakkında çok sayıda yazı 
yayınlanmıştır. 

Me ş h e d - i 
Hüdavendigâr, Kosova’nın 

başkenti Priştine’nin kuzeybatısında 
bulunuyor. Burası 1389 yılındaki I. 
Kosova Savaşı’nın yapıldığı 
muharebe sahası Kosova Ovası’dır. 

Türbenin yakınında Mescit 
köyü bulunuyor. Türbe, 

Priştine ile bir sonraki en büyük 
şehir olan Vıçıtırın yolu üzerinde, 
Priştine’nin altıncı kilometresinde 
yolun solunda yer alıyor..

Yapı, türbedarlar sülalesinin 
bugünkü fertleri tarafından 

korunmaktadır. Türbe kompleksinin 
avlusunda, türbenin arkasında 
türbedar ailesinin konutu vardır. 

Çok önemli bir ziyaret yeridir ve 
her Türk genci bu türbeyi ziyaret 

etmelidir.

Türbede bizim en çok dikkatimizi 
çeken bir diğer unsur da 

I.Murat’ın savaşta ettiği duaydı:

“Ya İlahi! Mevlam! Bunca kere 
hazretin duamı kabul ettin. Beni 

mahrum etmedin. Ne olur gene 
duamı kabul eyle! Bir yağmur verip, 
bu zulümatı ve gubarı (tozu) def edip 
alemi nurani kıl, ta ki kafir askerini 
rahat görüp, yüz yüze cenk edeyim! 
Ya İlahi! Mülk ve kul senindir. Sen 
kime istersen verirsin. Ben dahi 
bir aciz kulunum. Benim fikrimi ve 
esrarımı sen bilirsin. Mülk ve mal 
benim maksadım değildir. Hemen 
halis ve muhlis senin rızanı isterim.

Ya Rabbi! Beni bu Müslümanlara 
kurban eyle! Tek bu mü’minleri 

küffar elinde mağlup edip helak 
eyleme! Ya İlahi! Bunca nüfusun 
katline beni sebep eyleme! Bunları 
mansur ve muzaffer eyle! Bunlar 
için ben canımı kurban ederim. 
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Tek sen kabul eyle! Asakir-i İslam 
için teslim-i ruha razıyım. Tek bu 
mü’minler ruhuna benim ruhumu 
feda kıl! Evvel beni gazi kıldın, ahir 
şehadeti nasip kıl! Amin!”

1389 Kosova Muharebesi “sekiz” 
saat sürmüş olup Osmanlı’nın 

zaferiyle sonuçlanmıştır. Fakat 
Sırplar savaşta Osmanlı padişahını 
öldürdüğü için savaşı kaybettiklerini 
kabul etmezler.

Yolculuğumuz Prizren 
şehrine doğru devam etti. 

Prizren “Büyük şehir” veya “Antik 
Şehir” anlamına gelmektedir. 
Osmanlı burada 36 cami yapmıştır. 
Bu camilerden Sinan Paşa 
Camii’nde kıldığımız namaz, imamın 
muhteşem kıraati ile hepimizi 
etkiledi. Tarihi taş köprünün gece 
endamı seyre değerdi. Şehir 
merkezinde bulunan kaleye çıkarak 
nefes kesen manzaraya hayran 
kaldık. Mütevazi görüntüsüyle 
bizleri büyüledi. 

Kaleden sonra Halveti Tekke’sini 
ziyaret ederek muhabbet 

ettik. Tekkeye gelen misafirlere 
adet olarak kahve ve lokum ikram 
edilirmiş biz de nasiplendik. 
Prizrenin meşhur köftesini de bu 
vesileyle tatma fırsatımız oldu. 
Türk nüfusunun fazla olması 
sebebiyle yabancılık çekmedik. 
Gittiğimiz her yerde “Biz de Osmanli 
torunlariyiz, hojgeldınız evınıze” 
cümleleriyle karşılanmak; Fatih 
Sultan Mehmed’e ve Osmanlı’ya 
duyulan sevgi ve şükranın 
büyüklüğünü hissetmek anlatması 
mümkün olmayan şeylerdi... 
Güzel hatıralar biriktirerek bu 
şehirden ayrılıyoruz...

1. Murad Türbesi/Priştine

"Bir yağmur verip, bu zulümatı 
ve gubarı (tozu) def edip alemi 
nurani kıl, ta ki kafir askerini 

rahat görüp, yüz yüze cenk 
edeyim! "

Merve Yaman/Marmara Üni. Kimya Müh.
Sümeyye Bozdaş/İstanbul Üni. Coğrafya

Salih Şahin/Şehir Üni. Siyaset Blm. ve Uluslararası İliş.
YDV Genel Merkez Gençlik Kolları

1. Murad Türbesi/Priştine

Prizren



BELGRAD
“Bizi Tuna’ya Meftun Bırakan Şehir”

8 Kayıp Mirasımız projesinde 
Balkanlar’da dördüncü gündeyiz. 

Osmanlının medeniyet ektiği 
topraklarda Üsküp, Prizren, 
Priştina kültür turumuzdan sonra 
Balkanların Avrupa’ya açılan kapısı 
Belgrad’dayız. 

İtiraf ediyorum oldukça 
heyecanlıyım. Çünkü dedelerimin 

ağlayarak terk ettiği topraklarda 
adımlarımı yüreğim burkularak ve 
kederle atıyorum. Eski Yugoslavya 
olarak bilinen bu yer şimdiki adıyla 
Sırbistan’ın başkenti olmasından 
daha da ötesindeydi bu yüzden. 

Şehre girdiğimiz anda önce 
Osmanlı eseri olan Kalemegdan’ı 

ardından Mora Fatihi Ali Paşa’nın 
Türbesi’ni, Drina’yı Mimar Sinan’ 
a yaptırarak iki ayrı milletin aynı 
köprüden geçmesini sağlayan 
Sokullu Mehmet Paşa Çesmesi’ni, 
Belgrad Galibi Heykeli’ni, Fikirbayır’ı, 
İstanbul Kapısı, Askerî Müze’yi, Saat 
Kapı ve Müzesi’ni, Nebojsa Kulesi’ni, 
Sava ve Tuna Nehri’nin birleştiği 
noktada panaromik bir seyir 
yaptıktan sonra Bayraklı Cami’ sine, 
Osmanlı’ya karşı isyanı başlatan yer 
olan Çukurcesme’yi, meşhur cafe ve 
dükkanlarıyla ünlü Knez Mihalova 

Sokağı’nı, St. Sava Kilisesi’ni ve 
Cumhuriyet Meydanı’nı gezdik. 

Günün sonunda bizim ardımızda 
kalan kurduğumuz medeniyetin 

artık nefesini başkalarına 
bırakmış olmamız ve bizsiz 
bırakmış olmamızdı. Rehberimizin 
anlattıklarını ve dimağımızda kalan 
“kayıp mirasımızın” camisinin 
cemaatsiz ve ezansız yaslı yaşıyor 
olduğuydu. 

Bu duygularla ertesi gün Sırbistan 
Dağları’nın çatısı sayılabilecek 

Mokra Gora’ya doğru yola çıktık.

Nejla Sakarya/Eğitimci-Yazar
YDV Genel Merkez Yönt. Krl. Üyesi

Salih Şahin/Şehir Üni. Siyaset Blm. ve Uluslararası İliş.
YDV Genel Merkez Gençlik Kolları

8

Tuna Nehri/Belgrad

Belgrad
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SARAYBOSNA - SREBRENİTSA
“Unutma Unutturma!”

Cümlelerime 1992-1995 yılları 
arasında Bosna’da yaşanan 

her şeyi tekrar tekrar okumalı 
ve asla unutmamalıyız diyerek o 
katliamdan bahsederek başlamam 
gerekiyor sanırım.

İnsanlar zor da olsa unutabildiklerini 
hatırlayacak. Kimilerinin vicdanı 

sızlayacak. Dünyanın büyük bir 
kısmının umurunda bile olmayacak 
belki. 

22 yıl önce oralarda insanlar 
hunharca öldürüldü ve bu işi 

yapanlar kesinlikle insan değildi!

Her şeye rağmen Aliya’nın “Sırplar 
bizim öğretmenimiz olamaz” 

sözüyle, bunca acı çekmiş bir milleti 
intikam duygularından adalete 
davet etmesi de tarihe geçen asil 
bir duruştur. Allah o günleri bir daha 
kimseye yaşatmasın! 

Günlük hedefimiz Bosna Hersek’in 
başkenti Saraybosna’ya 

ulaşmak. Sabah 08.00 civarı pırıl 
pırıl parlayan güneş daha önce hiç 
yapmadığı kadar sıcak yapmıştı 

şehri. Sırbistan topraklarında 
bulunan ve iki saat sürecek tren 
turumuz için Mokra Gora’ya doğru 
hareket ediyoruz. Yaklaşık altı saat 
süren yolculuktan sonra Sargan 
Dağları’nda tam bir sekiz şeklinde 
dolaşacak olan trenimize varıyoruz. 

Ahşap dokusuyla Mokra Gora 
orman içinde, sakin ve ufak 

bir yerleşim yeri. Belgrat’ın 
hareketliliğinden sonra sakinlik 
arayanlar için ideal bir nokta. Yaklaşık 
iki saat süren tren yolculuğunun bir 
diğer güzelliği de coğrafyayı daha 
yakından tanıma şansı bulabiliyor 
olmamız.

Turumuzu gerçekleştirdikten 
sonra Vişegrad’a hareket 

ediyoruz. 

Bosna Hersek’in doğusunda yer 
alan Sokullu Mehmet Paşa 

Köprüsü veya Drina Köprüsü, Mimar 
Sinan tarafından Sokullu Mehmet 
Paşa adına 1577 ‘de Drina Irmağı 
üzerine yapılan on bir gözlü köprüye 
varıyoruz. 

Osmanlı veziri Sokullu Mehmet 
Paşa’nın doğduğu topraklara 

bir hediyesiydi bu köprü. Yüzyıllar 
boyunca sadece Drina Nehri’nin 
iki yakasını birleştirmekle kalmadı, 
Boşnaklarla Sırpları birbirine bağladı 
ve kimi zaman acılara, kimi zaman 
neşeye tanıklık etti. Dar sokakların 
ve sakin caddelerin buluştuğu, 
nehir kıyısında efsanelerin, sonsuz 
hikayelerin ve geride kalmış koca 
tarihin yaşayan tek kahramanı olan 
Drina Köprüsü, karşı yakaya mağrur 
ve heybetli bir şekilde uzanıp iki 
yakayı birbirine birleştiriyordu. 

Köprüye adımımızı atar atmaz 
beyaz taşların çatlaklarından 

geniş kemerlerin arasından yükselen 
fısıltıları duymaya başladık. Drina 
bize kendi hikayesini anlatmaya 
başlamıştı bile.

Veda etmek bizim için çok zordu. 
İçimizdeki hüzün çok farklı 

boyutlara ulaşmıştı ama mecburduk 
ayrılmaya. Grup fotoğrafımızı 
gururlu ve yıllara meydan okuyan 
Drina Köprüsü’nde çektirdikten 

Belgrad

Drina Köprüsü/Vişegrad



sonra Saraybosna’ya doğru devam 
ediyoruz.

Saraybosna’ya varışımızda 
şehrin simge yapılarından olan 

Merkez Kütüphanesi’nin önünde 
otobüsümüzden iniyoruz. Yürüyerek 
şehir turuna başlıyoruz. 

1992 yılında içinde bulunan iki 
milyon kitap ile birlikte yok 

edilen Merkez Kütüphane yirmi 
iki yıl sonra tekrar açılması bizi 
çok mutlu etmişti. Saraybosna’nın 
tekrar dirilişi kütüphanenin yeniden 
yapılandırılmasıyla olmuştu. 
Osmanlı döneminde inşa edilmiş 
Latin Köprüsü ve 1.Dünya Savaşı’nın 
çıkmasına neden olan Avusturya-
Macaristan Arşidükü Fransız 
Ferdinard’ın vurulması olayının 
yaşandığı noktayı gördükten sonra 
Bosna Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı 
Aliya İzzetbegoviç ve 1700 şehidin 
defnedildiği kabristana doğru 
devam ettik. 

Mezarlığa vardığımızda Aliya 
İzzetbegoviç’in kabrinde onun 

bilge duruşu ve milleti için yaptığı 
fedakarlıkları konuştuk. Onun 
duruşunun ve asilliğinin en zor 
zamanda kararlılığa dönüşümünün 
önemini idrak ettik yeniden. 
Bu duruşu vefatından sonra da 
kabrinin nasıl olması gerektiğine 
kadar sirayet etmişti. Aliya’nın kabri 
olabildiğince sade ve bir o kadar da 
anlamlı. Ölmeden kendisine ‘anıt 
mezar yapılmamasını’ vasiyet edip 
şehitlerin yanına gömülmek istemiş. 
Kabrine Fatih Sultan Mehmet’in 
mezarından toprak konmasını 
istemiş. Ay yıldızı özel olarak seven 
Aliya’nın,üzerinde sekiz köşeli 
yıldızı sembolize sütunlar olduğunu 
gördük. Mezar taşında sadece ismi 
ve arapça Abdullah (Allah’ın kulu 
anlamı) var. Bilge Kral sadece devlet 
başkanı değildi.

Aliya’ya ve aziz şehitlere Allah’tan 
rahmet dileyerek Osmanlı 

İmparatorluğu’nda bir gelenek olan 
sebili ve adını bu eserden alan Sebil 
Meydanı’nı gezdik. Daha sonra 
meşhur Boşnak böreğini yemek 
için yola koyulduk. Rehberimizin 
önerisiyle şirin bir mekana oturduk. 
Rehberimiz bize Boşnak böreğini 
kendi elleriyle masamıza getirirken 
bile o böreğin kokusu bizi bizden 
aldı. Masaya koyulduğunda 
yememek için kendimizi zor 
tutmuştuk ki rehberimiz karşımızda 
duran dolaptan böreği daha da 
lezzetli yapan özel yapım bir yoğurt 
getirdi ve böreğimizin üzerine 
döktü. Afiyetle yedik. Muhteşemdi. 
Boşnak böreği Bosna’da yenir 
ne demek anlamıştık. Kesinlikle 
gittiğinizde yemeden dönmeyin. 

10

Daha sonra kahvemizi içtik. Serbest 
zamanın bitmesiyle otobüslere 
doğru hareket ettik.

“Kayıp Mirasımız” ailesi ile 
yaptığımız analizde, yaşadığımız 

duygularımız aynıydı çünkü hepimiz 
adeta ülkemizde hissettik kendimizi. 
Ve her birimiz dönüş yolunda aynı 
düşüncedeydik. Burası bizimdi ve 
Aliya’dan bize emanetti. 

Turumuzun sonunda hepimizin 
dilinden aynı söz döküldü: 

“Asla köle olmayacağız!” ve 
kalbimiz Saraybosna’da kaldı. 
Otobüsümüzün otele varmasıyla 
bugünlük turumuz biraz hüzünlü 
sona erdi.

Aleyna Korkmaz/Yaşar Acar Fen Lisesi
Elif Uysal/Uludağ Üni. PDR Y.L.

Salih Şahin/Şehir Üni. Siyaset Blm. ve Uluslararası İliş.
YDV Genel Merkez Gençlik Kolları
Zeynep Gökce/Yıldız Teknik Üni. Siyaset Blm. ve Uluslararası İliş.

Umut Tüneli/Saraybosna

Şehitlik/Saraybosna
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MOSTAR VE SAKLI CENNET BLAGAJ (ALPERENLER) TEKKESİ 
“Hayat ve Huzur”

Yağmurlu bir Ağustos gününde, 
Arnavut kaldırımlarının ve 

tarihi taş yolların arasından ecdad 
mirasımız Mostar’a doğru yola 
koyulduk. 

Mostar şehri Bosna Hersek’te, 
Hersek Bölgesi’nin en büyük 

şehri ve bunun da ötesinde asırlara 
meydan okuyan tarihî Mostar 
Köprüsü’ne ev sahipliği yapan şehir.

Bizim için oldukça anlamlı olan 
bu köprünü yapılış hikayesi ise 

halk arasında şöyle anlatılıyor: 
Kanûni zamanında Mostarlılar 
padişaha bir dilekçe yazar ve: 
“Padişahım, Mostar’a teşrifinizi 
bekliyoruz ve aynı zamanda 
Mostar’a da bir köprü yapmanızı rica 
ediyoruz” derler. Padişah dilekçeyi 
kabul edip Mimarbaşı Mimar Sinan’ı 
çağırır ve şöyle der: “Mimarım öyle 
güzel bir köprü yapılsın ki dünyada 
adımız konuşulsun.” Bu emirden 
sonra mimarbaşı bir cami yapımı ile 
meşgul olduğundan dolayı projeyi 
Mostarlı genç bir mimar olan Mimar 
Hayreddin’e havale eder ve 1557 
yılında başlayan inşaat 1566 yılında 
açılır.

Asırlara meydan okuyan ve Hırvat 
ve Türk bölgelerini birleştirerek 

kardeşlik köprüsü vazifesini gören 
köprü 1993’te Hırvatlar tarafından 
top atışıyla yıkılır.

Yıkılan köprü Türkiye başta olmak 
üzere İtalya, ABD, Hollanda 

ve Hırvatistan’ın katkılarıyla 
yeniden tarihî kimliğine kavuşur. 
Bugün Balkanların en uzun taş 
köprüsü olan Mostar, tüm heybeti 
ve güzelliğiyle ziyaretçilerini 
bekliyor.

Mostar, en güzel haliyle Koski 
Mehmet Paşa Camiin’in 

avlusu veya yanındaki cafelerin 

bahçesinden görülebilir. Blagaj, 
Mostar’ın içinden geçen ve Bosna-
Hersek’in en büyük nehirlerinden 
biri olan ‘’Neretva’’nın önemli 
kollarından biri olan ‘’Buna 
Nehri’’nin doğduğu yerde.

Mostar’dan sonra beş dakikalık 
uzaklıkta bulunan Blagay’a 

gitmek için Dubrovnik yönüne 
doğru ilerliyoruz. Yaklaşık beş 
kilometre sonra Blagaj Köyü’nü 
de geçerek Alperenler Tekkesine 
geliyoruz. Yer yer ahşap köprülerin 
süslediği alanda Buna Nehri’nin 
güzelliğiyle karşılaşıyoruz. Küçük bir 
yerleşim birimi olan Blagaj’ı önemli 
kılan ise hemen su kaynağının 
bulunduğu mağaranın yanı başında 
yükselen ‘’Blagaj Tekkesi’’ ya da 

Alperenler Tekkesi. Sade güzelliğiyle 
büyüleyen ve huzur veren tekkeyi 
geziyoruz. Mimari olarak bir 
kayanın dibine kurulu eski Osmanlı 
tarzında yapılmış binanın hemen 
sol köşesinde bir mağara dikkatimizi 
çekiyor. Suyun zümrüt rengi, 
beyaz boyalı mimariyle de hoş 
bir görünüm oluşturuyor. Burada 
saatlerce su sesi ve huzurla zamana 
meydan okuyabilirsiniz!

1465’de Osmanlıların eline 
geçtikten sonra muhteşem bir 

doğaya sahip bölgede kurulan 
tekke Bosna’nın yerel halkı olan 
Boşnakların (Bosniak) hızla 
müslümanlığı seçmesinde çok 
önemli bir rol oynamış hala da aynı 
misyonu devam ettirmektedir.

Mücahit Kocakoç/Marmara Üni. Hukuk Sultan Akkaş/İstanbul Üni. Maliye
Ferhat Sağlam/YDV AR-GE ve Projeler/Proje Koor.

Mostar Köprüsü

Alperenler Tekkesi
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KOTOR VE BUDVA
“Kaybolmak İstediğimiz Taş Sokaklar”

Kotor ve Budva, Karadağ’ın iki 
önemli turizm şehri... Kotor; 

kedileriyle, saat kulesiyle, çıkması 
üç saat süren kalesiyle ünlü tarihi 
bir mekan. 

Kaleye girildiğinde dikkatimizi 
çeken ilk şey İtalyan mimarisi 

ve giriş kapısında yazan Tito’nun 
meşhur sözü oldu; 

“Başkasınınkini istemeyiz, 
kendimizinkini de vermeyiz”. 

Biz kalenin en üstüne kadar 
çıkamasak da çıkabildiğimiz 

seviyesinden bile muhteşem 
bir Adriyatik Denizi manzarası 
ile karşılaştık. Fotoğraflarımızı 
çektikten sonra aşağıya inip 
Kotor’un ara sokaklarında 
kaybolmanın tadına varmak istedik 
ve sanırım en eğlenceli kısmı buydu. 
Dışarıdan küçük gibi gözükse de 
içerisinde dolaştıkça ne kadar 
geniş bir kale olduğunu görüp 
şaşırdık. Ayrılmadan hemen önce 
de saat kulesine karşı kahvemizi 
yudumladık.

Daha sonra Budva’ya geçtik 
ve burada da Kotor’dakine 

benzer bir mimari yapı ile 
karşılaştık. Budva’dan Adriyatik 
Denizi seyretmek daha da güzeldi. 
Yağmurlu bir gün olması manzaraya 
daha derin bir anlam katmıştı. 
Kotor’da aşinalık kazandığımız 
labirentvari ara sokakları Budva’da 
da keşfetmeye başladık. Çok 
estetik bir merdivenin önünde 
fotoğraf çekilmek için elimizdeki 
tek şemsiyeyi kadrajın dışında 
bir köşeye bıraktık. Fotoğrafımızı 
çekip yolumuza devam ediyorken 
elimizde bir hafiflik hissettik ki 
şemsiyemizin olmadığını fark ettik. 
Hemen geri dönüp alalım derken 
bütün yolların birbirine benzediği 
gerçeğiyle yüzleştik. Normalde 
üç dakikada bulabileceğimiz yeri 
yaklaşık on beş dakikada bulduk. 

Çünkü bütün sokakları sistematik 
bir şekilde aradık. Bu arayış bizim 
için çok eğlenceli bir oyun haline 
geldi diyebiliriz. Bu esnada bir 
sanat galerisine denk geldik ve 
içeriye girdiğimizde çok enterasan 
sanat eserleriyle dolu bir odayla 
karşılaştık. Odanın tam ortasında 
hamak ile sallanan yaşlı bir adam 
gördük. Biraz muhabbetten sonra 
gezimize devam etmek üzere -bu 
defa şemsiyemizle- oradan ayrıldık.

Budva’dan yola devam ederken 
tepeden gördüğümüz Karadağ’ın 

en ikonik görüntülerinden olan 
Sveti Stefan, sedir, çam ve zeytin 
ağaçlarının süslediği, 12000 metre 
kare arazi üzerinde yatıyormuş. 
İçerisinde 100 ev, 3 kilisenin 
olduğu, dar bir berzah ile kıyıya 
bağlı olan Sveti Stefan Adası, 

19. yy’da 400 kişinin yaşadığı bir 
yermiş. Etrafı surlarla çevrili ada, 
geçmişte Türklere ve korsanlara 
karşı savunma ve sığınma yeri 
olarak hizmet vermiş. 1960’lı yıllara 
kadar bir balıkçı köyü olarak gelmiş. 
Eski Yugoslavya lideri Tito rejimi 
tarafından, adadaki köylüler karaya 
taşınarak; köy dünyanın elitlerinin 
özel tatil yerlerinden biri haline 
getirilmiş. 

60-80’li yıllar arasında Sofia 
Loren, Marliyn Monroe, Orson 

Welles, Kirk Douglas ve Liz Taylor 
gibi ünlülerin uğrak yeri olmuş. 
Katarlı bir zenginin satın aldığı 
adaya rezervasyonu olmayanların 
girememesi nedeniyle dünyanın 
en pahalı turistik adasını 
sadece tepeden görebildik ve 
fotoğraflayabildik...

Budva/Karadağ
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Mervenur Işık / İstanbul Üni. Eczacılık
Ayşenur Günaydın / İstanbul Üni. Eczacılık

Mervenur Işık / İstanbul Üni. Eczacılık
Ayşenur Günaydın / İstanbul Üni. Eczacılık
Ferhat Sağlam/YDV AR-GE ve Projeler/Proje Koor.

Budva/Karadağ

Kotor/Karadağ



TİRAN VE OHRİ(D)’E YOLCULUK
“Çoğalan Güzellik”

14

Sabah kahvaltının ardından 
saat 08.00’de Arnavutluk’un 

başkenti Tiran’a doğru yola 
çıkıyoruz. Yol boyu bize müthiş 
bir doğa manzarası eşlik ediyor. 
Rehberimiz Arnavutluk’a 44 
yıl boyunca en ağır komünizmi 
yaşatan Enver Hoca dönemiyle 
ilgili bize bilgi veriyor. Ethem 
Bey Camii, Nazire Camii, Saat 
Kulesi, Devlet Opera Binası ve 
İskender Bey Heykeli ile Meydanı’ı 
panaromik olarak görüyoruz.

Ardından Elbasan’a geçerek 
Hünkar Camii, Saat Kulesi 

ve Çifte Hamam’ı ziyaret 
ediyoruz. Diplomat Restoranı’nda 
Arnavutluk’un meşhur tatlısı olan 
trileçeyi yerinde tadıyoruz.

Daha sonra tekrar Makedonya 
sınırları içerisine girince 

öncelikle rehberimiz Arslan 
Spaho’nun memleketi Struga’ya 
uğruyoruz. 

Struga, Ohrid Gölü’ne kıyısı 
olan çok şirin bir şehir. Akşam 

yemeğimizi burada yiyoruz. Daha 
sonra Avrupa’nın belki de en güzel 
şehirlerinden biri olan Ohrid’e 
gidiyoruz.

Evliya Çelebi’nin “üç çınar 
arasında var bir şehir” şeklinde 

anlattığı Ohrid, her anlamıyla tam 
bir Osmanlı kenti. Aslı bozulmamış 
çarşısı ve her biri bizden olan çarşı 
esnafıyla adeta 1500’lü yılların 
Osmanlısına doğru zamanda 
yolculuğuna çıkıyoruz. Burada 
da Türkçe konuşmayı bilmeyen 
hemen hemen yok. Herhangi 
bir yabancılık çekmediğimiz gibi 
kendimizi evimizde hissediyoruz. 
St. Climent meydanından aşağı 
inerek yine Evliya Çelebi’nin “bir 
göl var ki göl gibi değil, bir balığı 
var sanki balık değil, sanırsın 
cennetten bir parça” diyerek tarif 
ettiği Ohrid Gölü’ne ulaşıyoruz.

Ohrid Gölü, Balkanların en 
büyük yüzölçümüne sahip 

gölü olmakla beraber aynı 
zamanda da Avrupa’nın derinliği 
en fazla olan gölü. Ayrıca olağanın 
tersine göl sularının ırmağa 
dökülmesiyle yine farkını ortaya 
koyuyor. Gerek sakinliği gerekse 
nefes kesen manzarası ile Ohrid 
-hele bizim gibi akşamüzeri 
gittiyseniz- kendinizi müthiş 
huzurlu hissedeceğiniz bir yer.

Burada vaktimizi çarşıyı 
dolaşarak, hediyelik alışverişi 

yaparak değerlendirmeye 
çalışıyoruz. Çarşı içinde kendi 
elleriyle muhteşem magnetler 
yapan on bir yaşındaki bir kızın 
tezgahından el emeği göz nuru 
magnetlerden satın alıyoruz. 
Alışverişimizi tamamladıktan 
sonra günlerdir hasretini 
çektiğimiz demleme Türk çayını 
içmek için rehberimizin ısrarla 

Ohrid/Makedonya
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tavsiye ettiği İstanbul Çaycısı’na 
oturmaya gidiyoruz. Burada eşine 
rastlanması imkansız insanlardan 
biri olan Ömer Hoca’yla sohbete 
dalıyoruz.

Ömer Hobol, 1466 yılında 
yaptırılan Hacı Turgut 

Camii’nde imamlık yapıyor. Lise ve 
üniversite öğrenimini Türkiye’de 
görmüş. Kendisi çok bilgili ve 
kültürlü olmasının yanında çok 
da eğlenceli bir insan. Daha sonra 
kendisinin rehberimizin çocukluk 
arkadaşı olduğunu öğreniyoruz. 
Rehberimizin de kısa bir süreliğine 
bize eşlik etmesiyle çok keyifli 
dakikalar yaşıyoruz.

Ömer Hoca, otelimize kadar 
bize eşlik ediyor ve otelin 

bahçesinde sohbete kaldığımız 
yerden devam ediyoruz. Gecenin 
geç saatlerine kadar devam eden 
sohbetimizin sonunda zor da 
olsa ayrılıyoruz ve odalarımıza 
dinlenmeye çıkıyoruz.

Zeyneb Gökce / Yıldız Teknik Üni.
Siyaset Blm. ve Uluslararası. İliş.

Zeyneb Gökce / Yıldız Tek. Üni. Siyaset Blm. ve Uluslararası. İliş.
Salih Şahin/Şehir Üni. Siyaset Blm. ve Uluslararası İliş.
Ferhat Sağlam/YDV AR-GE ve Projeler/Proje Koor.

Ohrid/Makedonya

Tiran/Arnavutluk
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RESNE - MANASTIR – SELÂNİK
“Sona Yaklaştık”

Balkan turumuzun 9. günüde ilk 
durağımız Resne. 

Resne’ye giderken bizi bu 
kentin simgesi olan elma 

ağaçları karşılıyor. Resne’de her 
yerde rengarenk elma ağaçlarıyla 
karşılaşmak mümkün. Bu eşsiz 
görüntüden sonra asıl durağımız 
olan Resneli Niyazi Bey’in sarayına 
doğru harekete devam ediyoruz. 
Hani şu meşhur atasözümüzdeki 
ne şehit ne gazi olan Niyazi Bey’in 
konağına… 

Başlangıçta rehberimizden bu 
atasözünün gerçek bir hikayeye 

sahip olduğunu öğrenmek beni son 
derece şaşırtmış olsa da, Resneli 
Niyazi Bey’in karısı ve çocuklarını 
bir gece vakti limandan yolculuğa 
uğurladıktan sonra evine dönerken 
kendi korumasının Niyazi Bey’i 
tanımayıp ateş etmesi sonucu 
Hakk’ın rahmetine kavuşmuş 
olduğunu öğrenmek beni hem üzdü 
hem de bu atasözünün bu olaya tam 
olarak uyduğunu göstermiş oldu.

Daha bu olaya şaşkınlığım 
bitmemişken Niyazi Bey’in 

sarayının tam karşısında eski 
evinin olduğunu gördük. Niyazi 
Bey neden evinin hemen karşısına 
böyle görkemli bir konak yapma 
gereksinimi hissetmiş olabilirdi? 

Rehberimizin bu konağı yapışının 
da ayrı bir hikayeye sahip 

olduğunu söylemesi üzerine 
başladık dinlemeye. Resneli 
Niyazi’nin yakın bir arkadaşı tahsil 
görmek için Avrupa’ya gider ve 
arkadaşına bir kartpostal gönderir. 
Bu kartpostalda şu ifadeler yer 
almaktadır: 

“Dostum Niyazi, görüyorsun ki ben 
Avrupa’da en iyi şartlar altında 

eğitim görmekteyim, en iyi evlerde 
oturmaktayım. Sense Resne’de 
küçük bir kasabadasın.” 

Resneli Niyazi bu kartpostalı 
okuduktan sonra bu sarayı inşa 

ettirir ve tam üç yıl sonra arkadaşına 
Resne’nin en büyük sarayının yani 
kendi sarayının önünde çekilmiş bir 
fotoğrafıyla su satırları gönderir: 

“Arkadaşım sen Avrupa’da tahsil 
görüp en iyi evlerde oturuyor 

olsan da 3-4 sene içinde tahsilin 
bitecek ve bu küçük şehre geri 
döneceksin. İşte o zaman ancak 
Resneli Niyazi’nin sarayına uşak 
olursun.” 

Bu olay Resneli Niyazi’nin ne kadar 
inatçı ve laf altında kalmayan 

biri olduğunu bana göstermiş oldu. 
Ayrıca Yunan Savaşı’nda büyük 
başarılar gösterdiği için verilen 
madalyasının aynısının sırf bir 
komutanın oğlu olduğu için on altı 
yaşında bir çocuğa verilmesi üzerine 
padişaha geri iade etmesi de beni 
oldukça etkilemişti. 

Resneli Niyazi’nin konağındaki 
dünyanın dört bir tarafından 

gelen sanatçıların yaptığı eserleri 
inceledikten sonra elma bahçelerinin 
hoş kokusu ve görüntüsü içerisinde 
Manastır’a konsolosluklar şehrine 
doğru ilerliyoruz.

Rehberimizden Manastır’ın 
bu adı Osmanlı döneminde 

konsoloslukları bünyesinde 
barındırdığı için almış olduğunu 
öğreniyoruz. Manastır aynı 
zamanda Rumeli’ye beylerbeyliği 

Resneli Niyazi Konağı
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yapan bir şehirmiş. Otobüsümüzden 
inip Manastır’ın Safranbolu evlerine 
benzeyen Osmanlı mimarisi evleri 
arasında yürümeye başlıyoruz. 
Rehberimiz bizi yanında bir havuz 
olan çeşmenin önünde durduruyor. 
Bu çeşmeyle havuzun hepimizin 
en azından bir ya da iki satırının 
dilimize dolanmış olduğu o meşhur 
şarkıdaki dizelerdeki:

“Manastır’ın ortasında var bir 
çeşme, çeşmenin başında var 

bir havuz” dizelerindeki havuz 
ve çeşme olduğunu söylüyor. Bu 
bilgiler üzerine dönemin zihniyetini 
tam anlamıyla teneffüs etmeye 
başlıyorum. Turumuza devam 
ederken Manastır’ın meşhur 
yağmurlarından biri dökülüyor 
saçlarımıza; her biri tarihin bir 
sayfasından dökülen harfleri temsil 
edercesine ve ansızın… 

Rehberimiz bizi çok güzel 
küpeşteye sahip balkonlu bir 

evin önünde durduruyor ve bu 
evin “Eleni Karinte” adıyla bilinen 
Manastır’da herkesin tanıdığı bir 
kadına ait olduğunu söylüyordu. 
İçime yine garip bir merak doğdu: 

“Bu ev niye bu kadar önemliydi? 
Eleni Karinte niye bu kadar 

tanınıyordu? 

Çok geçmeden rehberimizin 
ağzından Eleni Karinte’ye ait 

olan şu dizeler döküldü: 

“Ben bütün hayatımı bir dakika 
yaşadım, bütün hayatımı bir 

dakikaya sığdırdım. O dakika ki 
onun bu sokaktan geçerken mavi 
gözlerini gördüğüm zamandı.” 

Evet, mavi gözlü ibaresi, hele 
ki Askeri İdadi 300 metre 

ilerideyken tek birini ifade ediyor 
olabilirdi: 

Atatürk’ü... 

Atatürk daha 16-17 yaşlarında 
Manastır’daki bu sokaklarda 

dolaşırken tek bakışıyla Eleni 

Karinte’nin kalbini çalmış 
birbirlerine aşık olmuşlardı. 
Birbirleriyle mektuplaştıkları en 
az bir defa da buluştukları da 
biliniyordu. Fakat Eleni Karinte’nin 
ailesi sırf Müslüman olduğu 
için kızlarının Mustafa Kemal’le 
görüşmesine izin vermemiş, 
aşklarına engel olmuştu. Ama 
Eleni Atatürk’ü hayatının sonuna 
kadar beklemiş, hiç evlenmemiş, 
90’lı yaşlarında kalbinde hala M. 
Kemal’in aşkını taşıyarak hayata 
gözlerini yummuştu. Manastır’ın 
naif yağmurunun saçımıza 
dökülürken ve Osmanlı mimarisi 
bu sokakta yürürken kulaklarımda 
şu sesi duyar gibiydim: “Ey Türk 
sen yabancı bir ilde değil, kendi 
vatanındasın, burada da Türk adı 
konuşulur, Anadolu’daki mimariyi 

burada da görürsün. Bu yere vuran 
yağmur damlaları Anadolu’daki 
bereketli topraklara düşen hayat 
damlalarından farksızdır” diye 
fısıldıyordu. 

Bu duygular içerisinde atamızın 
eğitim gördüğü Manastır Askeri 

idadisini ziyaret ettik. Atatürk’ün 
eğitim gördüğü sınıf müze haline 
getirilmişti. İçeride Atatürk’ün 
dünya literatürüne geçmiş sözleri 
bizi karşılıyordu. Atatürk’ün hayatını 
anlatan kısa filmi tarif edilemez 
duygular içerisinde izledikten sonra 
müzeyi daha detaylı incelemeye 
başladım. Atatürk’ün idadide 
giydiği üniformayı, askeri giysilerini 
ve Eleni’nin Atatürk’e yazdığı 
mektuplardan birini görme fırsatı 
buldum. Atatürk’ün sınıfını ziyaret 

Atatürk Evi/Selanik

Manastır Askeri İdadisi/Makedonya
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ettikten sonra sınıfın hemen yan 
tarafındaki resim sergisini dolaştım. 
(Atatürk’ün sınıfını gördükten sonra 
gözümde bu serginin pek değersiz 
kaldığını itiraf etmek zorundayım.) 

Manastır Askeri İdadisini, 
Osmanlı’nın mimari eserlerinin 

süslediği Manastır’ı, konsolosluklar 
şehrini (bugün Türkiye Fahri 
Başkonsolusluğu’nun Manastır 
şehrinde olduğunu rehberimizden 
öğreniyoruz.) gördükten sonra 
Selanik’e; Yunanistan’ın ikinci büyük 
şehrine doğru yola çıkıyoruz.

Yaklaşık dört saatlik bir 
yolculuktan sonra (Türkiye 

saatine dönülmesiyle aslında 5 

saatlik) Selanik’e vardık. 

Selanik’te bizi yıllardır bitmeyen 
metro inşaatından dolayı çözüm 

bulunamayan trafikle karşıladı. 
Rehberimiz Gürkan Abi’ye metro 
inşaatının neden bu kadar uzun 
sürdüğünü sorduğumuzda “kazma 
vurulan her yerden bir tarihi eser 
cıktığı için” cevabını alıyoruz ve 
Atatürk’ün evine doğru yolumuza 
devam ediyoruz. Yaklaşık beş dakika 
sonra Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı M. 
Kemal Atatürk’ün dünyaya gözlerini 
açtığı eve vardık. 

Evin saat 17.00’de ziyaretçilere 
kapatılmasından dolayı içeriye 

girememek içimizde bir burukluk 
olarak kalsa da evin önünde 
gezi ekibimizler toplu fotoğraf 
çekildikten sonra Selanik’in şehir 
merkezine gitmek için kordon 
boyunda iniyoruz ve eşsiz deniz 
manzarasıyla Selanik bizi karşılıyor. 

Kordon boyunda ilk durağımız 
Akkule. Deniz kenarındaki 

bu kuleyi dışarıdan gördükten 
sonra Selanik şehir merkezine 
doğru devam ediyoruz. Selanik 
şehir merkezinde bizi güvercinler 
karşılıyor. Bu güzel manzarayı izleyip 
serbest zamanımızı Selanik’in 
güzel sokaklarında dolaşarak 
değerlendikten sonra otelimize 
geçiyoruz.

Serdar Hızarcı/Yeditepe Üni. Hukuk Salih Şahin/Şehir Üni. Siyaset Blm. ve Uluslararası İliş.
Zeynep Gökce/Yıldız Teknik Üni. Siyaset Blm. ve Uluslararası İliş.

KAVALA
“Denizle Konuşan Şehir”
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Gezimizin son gününde nihayet 
Kavala’ya vardık. Ayrılmak 

istemiyorduk bu gönlü geniş 
coğrafyadan. Fakat buraya kadarmış 
dedik kendi kendimize… Şehre ilk 
girdiğinizde muhteşem bir Ege Denizi 
manzarası karşılaştık. Masmavi, temiz 
deniziyle, seher yeli gibi üflüyor 
size şehir, yorgunluğunuzu almak 
istercesine...

İlk durağımız Kavala Kalesi ve Osmanlı 
son dönemlerinde Mısır Valiliği 

yapmış Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın 
yaşadığı konak; tabi o da kale içinde. 
Kalenin denize ve şehre hakimiyeti 
büyülüyor öncelikle bizi. Kaleye çıkıp 
şehri ve denizi seyre dalıyoruz, tarihe 
tanıklık etmiş bu muhteşem yapının 
kucağında. Ne acılar ne sevinçler 
biriktirmiş ki fısıldıyor kulaklarımıza 
“hoş geldiniz, nerelerdeydiniz” 
dercesine... Bastığımız topraklara 
atalarımızın daha önce basmış olduğu 
güven ile giriyoruz Kavalalı Mehmet 
Ali Paşa Konağı’na. Konak gerçekten 
çok iyi korunmuş ve restore edilirken 
gösterilen titizlik de fark ettiriyor 
kendini… Tabi ki TİKA imzası bizim 
başka bir gurur vesilemiz, bizim 
canımız TİKA’mız...

Konak aslına uygun bir şekilde 
restore edilirken hiç bir ayrıntıyı 

gözden kaçırmamışlar; öyle ki duvar 
da asılı tablolar dahi o zamandan 
kalma. Haremliğiyle - selamlığıyla, 
duvar ve tavan işlemeleriyle, 
panjurlarına kadar tam bir Osmanlı 
Konağı ve mimarisi oluşu bizi 
kendine hayran bırakıyor. Usulca 
selam verip çıkıyoruz konaktan.  
Kavala’nın sokaklarında gezerken 
tüm Osmanlı coğrafyasında olduğu 
gibi, kendimizi orta çağda gibi 
hissetmekten alamıyoruz. Son yıllarda 
yapılan bazı çok katlı binalar dışında 
şehrin silueti korunmuş ve gerçekten 
muhteşem bir manzarası var.

Yokuştan inerken Kavala kurabiyesi 
esnafı ve hediyelik eşya satan 

dükkân sahibesinin bizi “komşi” diye 
karşılaması ve yaklaşan bayramımızı 
kutlaması ise hoş bir anı oldu...

Gezimizin son durağından da 
ayrılırken her yerde olduğu gibi 

tadı damağımızda kalıyor. Bir daha 
tekrar geleceğiz diyerek elveda 
diyoruz, biliyoruz, duyuyoruz ve 
hissediyoruz; fısıldıyor bize Balkanlar:

“Şimdilik elveda ama yine gelin 
yolunuzu gözleyeceğim”...

Yahya Öner / Doğuş Üni. Ayşenur Günaydın / İstanbul Üni. Eczacılık
Hatice Gökce / YDV Gn.Mrk.Eğitim-Kültür-Sanat Koor.

Kavalalı Mehmet Paşa Konağı
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“İnsan denen varlığa bilimsel 
bakış açısı bana çok itici geldi.”

Faysal Bey; “Üç Yol” filminin 
başarısından ve aldığı ödüllerden 

dolayı sizi ve emeği geçenleri 
kutlarız. İlginç bir meslekî çizginiz 
var. Hayata herkesin hayali olan tıp 
eğitimi ile başladınız. Neden sonra 
sinema?

Ben Cerrahpaşa’ya (tıp) gelmeden 
önce de ciddi manada şiirle ve 

edebiyatla ilgileniyordum. Edebiyat 
Fakültesini tercih edersem bu 
ilgimin devam etmeyeceğini 
hatta belki de zamanla şiirden 
nefret eder hale geleceğimi 
düşünüyordum. Eğitim sistemleri 
insanları tercih ettiği, sevdiği 
mesleklerden soğutan bir çizgide 
seyrediyor maalesef. Tıp da kendi 

Bosna’nın “Üç Yol”unu
Faysal Soysal ile konustuk...

Ödüllü kısa filmleri ve şiirleri ile tanıdığımız yönetmen Faysal Soysal ilk uzun metraj filmini çekti ve ‘Üç 
Yol’ filmi yurt dışındaki ilk uluslararası gösteriminden ödülle döndü. Film, İran’da gerçekleştirilen Fajr 
Film Festivali’nin uluslararası yarışma bölümünde, en iyi senaryo ödülü ‘Kristal Simorg’un sahibi oldu. Üç 
Yol, daha önce ESKADER’in (Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği) verdiği kültür sanat ödülleri 
yarışmasında da 2013 yılının en iyi filmi seçilmişti. 

Filmin Bosna ve Türkiye/Hasankeyf çekimleri, büyük insanlık dramı olan Bosna üzerine kurulan hikâyesi 
ve Üç Kutsal Dindeki Yusuf kıssasından beslenmesi ilk dikkat çeken unsurları. Doğunun medeniyet 
havzasından beslenen, İran Sineması’nın tedrisatından damıtılmış zenginlikle farklı bir sinema anlayışı 
geliştiren ve bütün bunları şiir tadında, biçem ve üslûbunda beyaz perdeye aktaran “sıradışı” yönetmen 
Faysal Soysal ile “sıradışı” bir söyleşi yaptık.

tercihimdi. Şiirle ilgilenebileceğim 
aynı zamanda ekonomik olarak 
sıkıntı çekmeyeceğim, bir açıdan 
da insanlara faydalı olabileceğim 
bir bölüm seçmek istedim. Tıp 
bunlardan bir tanesiydi. Böylece 
Cerrahpaşa’ya geldik. Ancak daha 
ilk seneden itibaren oraya ve 
eğitim şartlarına alışamayacağımı 
anladım.. Özellikle de insan denen 
varlığa bilimsel bakış açısı bana 
çok itici geldi. Ayrıca neredeyse 
insanın on yılını ipotek altına 
alması ve eğitim mantığı beni 
soğuttu, bırakmak durumunda 
kaldım. Eczacılığa geçtim ve yıl 
kaybetmeden tamamlamış oldum.

2002’de Eczacılık ikinci sınıf 
öğrencisiyken ilk şiir kitabımı 

yayınladım. O dönemlerde ciddi 
bir sinema ilgisi başladı. Hayat 

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı’nda 
Kültür-Sanat Komisyonunu 
kurduk ve ben yürütücülüğünü 
yaptım. Orada çeşitli etkinlikler 
düzenledik ve dergi çıkartmaya 
başladık. Artık şiire ve sinemaya 
daha ciddi bakmaya başlamıştım. 
Bu arada Atatürk Kitaplığında da 
program yapmaya, şiirsel sinema 
örneklerini göstermeye başladım. 
Orada da İran Sineması ve Rus 
Sineması, Tarkovsky ile yakında 
ilgilenme fırsatına haiz oldum. 
Artık biz de sinemada bir şeyler 
yapabilir miyiz diye kalem tutmaya 
başladım sinema eleştirisi olarak. 
Ardından Konsolosluğun teklifi 
ile İran’a gittim. Farsça öğrenme 
ve sinemada mastır yapma 
sebebiyle İran’a gittim. Pratik 
olarak sinemanın içine girdik ve ilk 
örnekleri gerçekleştirdik orada.

.
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Bosna’nın “Üç Yol”unu
Faysal Soysal ile konustuk...

Van Yüzüncü Yıl Edebiyatta 
Modern Türk Şiiri üzerine 

çalışma, mastır yapmaya başladım. 
Tercih nedenlerimden biri Mehmet 
Çelik’in (Hüseyin Çelik’in kardeşi) 
danışmanlığında çalışmaktı. Çünki 
deli-dolu bilhassa dolu bir hocaydı. 
Güzel günlerimiz oldu onunla. 
Daha sonra o İstanbul’a geldi. 
Biz de mastırımızı tamamlayınca 
döndük.

Kısa Film Uzun Metraj için bir 
basamak mı? İkisinin kulvarını 

ayrı kabul ettiğinizi biliyorum. 
Uzun Metrajdan sonra da Kısa Film 
çekmeye devam edecek misiniz?

Basamak olarak da kullanılabilir 
aslında. Birçok yönetmene 

baktığımızda önce kısa filmler 
çektiğini görüyoruz. Prova imkânı 
da diyebiliriz buna. Ama kısa 
filmin senaryosu başlı başına 
daha özel/farklı bir senaryodur. 
Uzun metrajdan bir parça, bir 
bölüm değildir. Tek başına güçlü 
bir film olma özelliğine sahiptir. 
Anlattığı mesaj, sanatsal aktarım 
bazen birçok uzun metrajdan 
güçlü de olabilir. O yüzden apayrı 
bir tür. Ama Türkiye’de bunun bir 
pazarı, endüstriyel değeri olmadığı 
için, yaptığınız kısa filmi festival 
dışında bir yerde gösteremediğiniz 
için pek dönüş yaşanmıyor. 
Yani uzun metrajdan sonra kısa 
filme dönüş pek görülmüyor. 
Gönderebileceğimiz tek yer festival 
olunca biz de yönetmen olarak 
uğraşmak istemiyoruz. Çünki 
festivallerin bambaşka bir hedefi, 
kitlesi, ideolojisi oluştu; bu da çok 
üzücü…

Yurt dışında uzun metrajdan 
sonra da kısa film çeken 

yönetmenler var. Bizim de böyle 
birkaç düşüncemiz mevcut. Ama 
dediğim gibi Türkiye’de çok yaygın 
değil.

Her ikisini de yapabilen biri 
olarak bir filmin senaryosunu 

yazmak mı yahut yönetmenlik mi 
size daha çok heyecan veriyor?

Tabii ben edebiyattan ve 
yazarlıktan geldiğim için senaryo 

yazmak da çok zevkli. Ama bir yere 
gelince artık riskli hale geliyor, çünki 
senaryo edebiyat metninden çok 
farklı, teknik bir şey. Yönetmenlik 
ise bambaşka bir şey. O yazılan 
şeyi görselleştirmek, görsel olarak 
anlatmak tabii ki çok heyecan verici 
bir şey.  Bence ikisinin ayrı unsur 
olarak değerlendirilip, profesyonel 
olarak senarist ve yönetmenin 
ayrı olması daha doğru. Bizde 
ekonomik kaygılarla yahut sinema 
geleneği tam oturmadığı için böyle. 
Yoksa Rus Sineması, Amerikan 
Sineması’nda bu işi iyi yapanlar ayrı 
ayrı kişiler.

“Hikâyeyi genelde Yusuf’un rüya 
görmesi, özelde ise Bünyamin’in 
rüya görmek istemesi üzerine 
kurdum.”

Neden Bünyamin ve Neden 
Yusuf?

İkisi ayrı sorular tabi. Benim 
hikâyemdeki merkez karakter 

Bünyamin. Yusuf kıssasını 
çağrıştırıyor, fakat hikâyenin 
merkezi Bünyamin var ve yahut 
bir tane şair var. Bunu Yusuf kıssası 
üzerinden anlatmamızın sebebi 
ise Yusuf’un gerçekleşecek olan 
rüyalar görmesi.

Modern zamanda yaşayan 
inançlı/inançsız insanlar için 

acaba ne anlamı olabilir bunun. 
Sadece Kur’an’da, Tevrat’ta anlatılıp 
biten bir şey mi ya da yaşanılan 
bir şeyin aktarılması mı yoksa 
bütün zamanlar açısından bize ışık 

tutacak bir hikâye mi? Dolayısıyla 
bu hikâyenin bitmediğini, sürekli 
tekrarlanarak devam ettiğini 
düşünüyorum ben. Özellikle de 
şiir yazmanın bu anlamda çok 
önemli bir yere sahip olduğunu 
düşünüyorum. Çünki şiir yazan 
kişi rüyaya inanan bir kişidir ve 
şiir olayların metafizik boyutunun 
olduğuna inanan kişilerin işi olduğu 
için hikâyeyi genelde Yusuf’un rüya 
görmesi, özelde ise Bünyamin’in 
rüya görmek istemesi üzerine 
kurdum.

Bilimde geldiğimiz nokta 
maalesef insanlara mutluluk 

getirmedi. İnsanlara mutluluk 
getirecek başka bir şey olmalı. 
Bu da taleplerinizin rüyasını 
görmek ya da rüyasını kurmakla 
olur. Bu anlamda aslında rüyanın 
kendisi şiir. Gitmek istediğimiz 
yere bizi doğrudan götüren şeydir 
şiir. Heidegger’in dediği gibi var 
olmanın evi ise dil, şair bu dili kurar 
ve şiirle kurar. Bugün şairlerin sayısı 
azalıyorsa, şiirler kısırlaşıyorsa 
bu gitgide dilin de kısırlaşacağı, 
rüyaların da biteceği anlamına 
gelir.

“Malabadi ve Mostar köprülerinin 
kardeşliğini, tarihi olarak 
birlikteliklerini gördüm Evliya 
Çelebi’nin Seyahatnâme’sinde.”

Sizi ve hikâyenizi Bosna’ya 
götüren neydi? Aynı zamanda 

bir şair; tabiri câiz ise yüreğinin 
pusulası hüzünlü hikâyeleri 
bulmaya kurulu biri olarak Bosna 
sizde nasıl bir yer bıraktı?

Sanatın özünde acı var, hüzün 
var, dert var. Sadece Bosna’da 

değil dünyanın birçok yerinde 
bu acıların, hüzünlerin olduğunu 
görüyoruz. Teknolojik olarak 
kaydedilen her aşama aslında 
yıkımlara zararlara da neden oldu. 
Belki de bu anlamda  yenilikçiliğe 
kalkınmacılığa karşı durmak 
da bir tercih. Bosna gibi, Irak, 
Suriye gibi, Afrika gibi coğrafyalar 
artıyor. Bu hüzünler de artıyor 



ama insanların bu olaylara karşı 
verdiği tepkiler yetersiz. Türkiye ve 
Türkiye Müslümanları daha duyarlı 
bu anlamda. Ortadoğu insanı da 
duyarlı ve sahipleniyor. Ama bu bir 
yere kadar. İleride Dünya birbirini 
yeme ve yok etme durumuna 
gelebilir.

Bosna’da ise 2003’te Mostar 
Köprüsü’nün açılışı için ilk 

gittiğimde ve oradaki insanları 
dinlediğimde, hakikatte orada 
nelerin yaşanmış olduğunu yeni 
yeni idrak etmeye başladım. 
Televizyonda izlerken bir 
kumandanın tuşları arasında 
geçmek gibi değildi olaylar orada. 

Orada bir tarih yazılıyor, bir tarih 
çiziliyor. 10 yaşındayken o olayları 
yaşamış savaşı görmüş bir çocuk 
dünyaya benim gibi bakamaz hale 
geliyor. Zihinlere öyle olaylar, 
görüntüler nakşolmuş ki; bu bir kişi 
için değil bütün Bosna için böyle. 
Dolayısıyla bununla ilgili kendimi 
sorumlu hissettim ve bu konuda bir 
şey yapmalıyım diye düşündüm.

Kısa film olarak yazmış olduğum 
hikâyeydi aslında; rüyalarında 

başkası olan bir şairin Bünyamin’in 
hikâyesi. Ama rüyadan uyandığı 
dünya Bosna değildi. Orayı 
daha sonra Bosna’ya taşıdım 
ve toplu mezarlar hikâyesini 
aldım. Kuyu ile toplu mezarları 
birbirine yaklaştırdım. Zamanla 
hikâye gelişti. İki yılda üzerinden 
tekrar tekrar geçtik. Mostar’dan 

Potoçari’ye gittim. Potoçari’den 
Hasankeyf’e uzanan yoldaki 
benzerlikleri gördüm. Malabadi ve 
Mostar köprülerinin kardeşliğini, 
tarihi olarak birlikteliklerini 
gördüm Evliya Çelebi’nin 
Seyahatnâme’sinde. Ve yavaş yavaş 
senaryo oluşmuş oldu. Diyaloglar 
en zor kısmı oldu. Haliyle şair 
olunca daha edebî diyaloglar 
yazmak istiyorsunuz fakat modern 
dönem izleyicisi çok gerçekçi ve çok 
sade diyaloglar istiyorlar. Büyük 
cümleler söyleyen karakterlere 
inanmıyorlar. Ama yetmişlerde 
seksenlerde böyle değildi. Sıradan 
insanlar ve film karakterleri şairler 
gibi konuşabiliyorlardı. Bu artık 

filmler için katlanılamaz oldu. 
Dolayısıyla bunu da hesaba katarak 
güçlü bir hikâyeyi en az diyalogla 
anlatmak durumundayız. Bu şu 
anki zaman için böyle, belki beş-
on yıl sonra hiç diyalogsuz filmler 
ve günlük ilişkiler olacak. Sosyal 
medya, internet ve teknoloji 
böyle bir yöne akıyor. İnsanlar 
sadece aksiyon ve görüntü izlemek 
isteyecekler belki de…

Boşnaklara göre Sırplar ve 
Hırvatlar daha milliyetçiler. 

Boşnaklarda ise maalesef savaştan 
sonra bile birliktelik oluşmuş değil.

O topraklarda uzun bir mesai 
geçirdiniz. Pek çok bölge 

insanıyla gönül bağı kurdunuz, 
sohbet sofralarına misafir oldunuz. 
Son günlerde hepimizin yüreğini 

burkan Bosna’nın karışık sokakları 
ve siyaseti hakkında gözlemlerinize 
dayanarak neler söylemek 
istersiniz?

Bosnalıların atlatmış olduğu belki 
de hâlâ atlatmaya çalıştığı bir 

savaş var. İşsizlik karşısında hiçbir 
şey yapamıyorlar. Güvenli hiçbir 
ortamları yok. Ufak bir karmaşada 
insanlar tekrar birbirini kesmeye 
hazır hale gelebilirler. Çünki Dayton 
Antlaşması denilen antlaşma 
sadece bir ateşkes antlaşması. Bir 
barış ve Boşnakların haklarının 
verildiği anlamına gelmiyor, 
öldürülen insanların gerek kan 
paralarının gerek hak kayıplarının 
ödenmesi, giderilmesi anlamına 
gelmiyor. Her biri hâlâ masada 
ve aynı zamanda on bine yakın 
da kayıp var, bulunmamış toplu 
mezarlar da var. Bu tabii ki beş-on 
yıl değil kırk-elli yıl sürecek bir yara. 

Boşnakların da belki tarih 
içerisinde kendilerine 

gelmesine neden oldu. Çünki 
hâlâ akıllanmamış olduklarını 
düşünüyorum Boşnakların. 
Boşnaklara göre Sırplar ve Hırvatlar 
daha milliyetçiler. Boşnaklarda 
ise maalesef savaştan sonra bile 
birliktelik oluşmuş değil. Bireysel 
menfaatler gerekirse diğer bütün 
Boşnakların zararına dahi olsa 
ön plânda olabiliyor. Haliyle 
başlarına böyle şeylerin gelmesini 
kolaylaştırıyor. O yıllarda dünyaya 
gelmiş savaşın travmasını direk 
yaşamayan ortaokul-lise gençliği 
maalesef bütün bunlardan habersiz. 
Aileler de hiçbir şey anlatmıyorlar. 
Anlatmanın sıkıntı, tehlike olacağını 
düşünüyorlar. Okulda tartışmaya 
ve kavgaya sebebiyet vereceğini 
düşünüyorlar. Ama bence bu 
yanlış bir düşünce, onların yerine 
Sırplar anlatıyor, Hırvatlar çok iyi 
anlatıyorlar; kendi çektiklerini, 
yaşadıklarını… O milliyetçi damarı 
sürekli besliyorlar. Boşnakların bu 
tavırları bence yanlış. Psikolojik 
olarak da anlatılmayan bir şey, 
saklanan gerçek her zaman 

22



23

faydalı olmayabilir. Yüzleşmek 
daha doğru bir yaklaşım. O 
çocuk Srebrenitsa’da Potoçari 
Mezarlığından geçecek, Aliya’nın 
da yattığı Kovaçi Mezarlığından 
geçecek… Bu insanların neden 
1992-95 yıllarında öldüğünü 
bilmesi lazım. Millet hafızası yok 
Boşnakların. Biz Türküz diyorlar o 
kadar.

Millet olmayı başarsa Boşnaklar 
İslâm Dünyası için de büyük 

bir fırsat olacaklar. Avrupa ve 
modern dünyaya örneklik teşkil 
edebilecek bir yapıya sahipler.

Bir yanda İran, bir yanda 
Bosna, köprü olarak Türkiye. 

Türkiye’nin ve halkının;  İran ve 
Bosna halkları açısından algılarını, 
beklentilerini nasıl yorumlarsınız? 
Sizin ve filmlerinizin açısından 
kültürel bir köprü kuşağında 
olmanızı nasıl değerlendirirsiniz?

Ben 2007’de İran’dan geldim. 
O zaman Ahmedinejat 

iktidardaydı. İlişkiler anlamında 
çok iyi şeyler oldu. Özellikle 
Türkiye çok sahiplendi İran’ı. Ama 
İran menfaatleri uğruna herkesi 
unutabilecek bir siyasete sahip. 
Sonuna kadar kimseyle düşman 
olmaz, sonuna kadar kimseyle dost 
olmaz. Böyle bir siyaset mantığı var. 
Tabii ki halkın tamamını aynı şekilde 
değerlendirmek mümkün değil. 
Özellikle sanatçılar ve edebiyatçılar 
daha derin değerlendirme bakış 
açısına sahipler.

Türkiye ile İran halkı birbirine 
çok yakın iki halk aslında. Kültür 

olarak da, medeniyet olarak da çok 
fazla benzerlikten söz edebiliriz. 
Aynı zamanda tarih boyunca çok 
farklı idare sistemleri tarafından 
yönetildikleri için ayrışan da çok 
tarafları var. Bosna için durum daha 
farklı. Türkleri ve Türkiye’yi çok 
seviyorlar. Türkiye savaş yıllarında 
da sonrasında da sürekli Boşnakları 
sahiplendi. Ama Boşnakların 
bahsettiğimiz negatif özelliklerinin 
yanında pozitif özellikleri de var. 

Avrupa’da Müslüman olarak 
yaşamanın örneğini vermiş 

oldular. O yüzden Avrupa bundan 
tabii ki rahatsız oldu. Müslüman 
bir ülkenin Avrupa’da oluşması 
ve gelişmesi bir tehlikeydi. O 
yüzden göz yumdular soykırıma. 
Müslüman sayısı yeterince azalsın, 
daha sonra da biz demokrasi 
götürdüğümüzde sayıları az olacak, 
seçilemeyecekler. Kalanlar da 
korkularından Hırvatların ya da 
Sırpların kanunlarına uyacaklar 
diye inandılar. Ama Boşnaklar da 
çok zeki insanlar; bireysel yaşam 
becerisi yüksek insanlar. Bir araya 
gelme, millet olma problemleri 
var aslında. Millet olmayı başarsa 
Boşnaklar İslâm Dünyası için de 
büyük bir fırsat olacaklar. Avrupa 
ve modern dünyaya örneklik teşkil 
edebilecek bir yapıya sahipler. 
Temizlik ve ibadetlerin özgür ve 
bağımsız olması anlamında hem 
şekil itibariyle hem de tasavvuftan 
beslendikleri kökler itibariyle 
Avrupai bir model oluşturuyorlar. 

Elli yıl boyunca Tito’nun 
zulmüne ve soykırıma maruz 

kalan Boşnaklar için çözüm kolay 
gelecek gibi değildir. Bu konuda 
filmler yapılarak, kitaplar yazılarak 
kamuoyu oluşturulmalı ve sürekli 
diri ve taze tutulmalı ki oradaki 
insanlar yalnız olmadıklarını 
bilsinler. Onlar kimsenin arka 
bahçesi olmak istemiyorlar, 
bağımsız olmak istiyorlar.

Size samimi söyleşi için 
müteşekkiriz. Bu söyleşi vasıtası 

ile okuyucularımızla paylaşmak 
istediğiniz bir mesajınız yahut yeni 
bir projeniz var mı?

Yeni bir proje için çalışıyoruz. Şiiri 
ve sinemayı takip etsinler diyorum. 
Tabii sadece bizi değil bu konuda 
çalışan diğer arkadaşlarımızı da 
takip etsinler. Genç yönetmen 
arkadaşlarımıza da samimi 
olsunlar, her şey para demek 
değil demek istiyorum. Bu işe 
inanıyorlarsa, samimi iseler “Allah 
bir yol gösterecektir”.

Hatice Gökçe /YDV Gn.Mrk.
Eğitim-Kültür-Sanat Sorumlusu

"Üç Yol" Filminden
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HANIM
SULTANLAR

HAYIRDA YARISAN

Osmanlı Devleti deyince aklıma 
ilk gelen ve en sevdiğim 

müssseselerden biri olan vakıflar, 
bugün ki sosyal devlet anlayışında 
devlet  tarafından  idare 
edilen birçok kamu hizmetinin 
yürütüldüğü kurumlar olmuştur. 
Kuruluşundan, dağılışına kadar 
yüzyıllar boyunca yasamış olan bu 
müessese ile Osmanlı insanının 
da doğumundan ölümüne kadar 
dini, sağlık, eğitim, gibi ihtiyaç 
duyduğu her alanda gereksimleri 
karşılanmıştır. Etkileri sadece 
o dönemle sınırlı kalmayıp, 
günümüze kadar intikal eden 
şehircilik alanındaki izleri ise ayrı 
bir paragraf açılarak anlatılması 
gerekir. 

Osmanlı kentlerini meydana 
getiren muhteşem mimari 

dokunun oluşmasında vakıf 
sisteminin, dolayısıyla bunların 
baniliğini üstlenen hayrat 
sahiplerinin rolüne değinmeden 
olmaz. Vakıflar, çoğunlukla erkekler 
tarafından meydana getirilmiş olsa 
da, kadınların da tartışmasız ciddi 
bir katkısı olmustur. Dışlanmış, 
saklanmış, hapis tutulmuş gibi 
oluşturulmaya çalışılan Osmanlı 
Kadını algısının aksine, kadınlar 
sosyal hayatta da etkin rol 
oynamıştır. Özellikle de Osmanlı 
Medeniyetinin temeli olan saray 
eğitimiyle yetişmiş olan Hanım 
Sultanların, şehre etkisi önemlidir. 
Mesela “19. yüzyılda kurulan 72 
selâtin vakıftan 45’i, beş kadın 
Sultan tarafından yaptırılmıstır.

Bu hanımlar; I. Abdülhamit’in 
eşleri Ayşe Sineperver Valide 

Sultan ve Nakşidil Valide Sultan, 
II. Mahmut’un eşleri Bezm-i Alem 
Valide Sultan ve Pertevniyal Valide 
Sultan ile II. Mahmut’un kızı Adile 
Sultan’dır.”

Kurdukları vakıflar ile Osmanlı 
mimarisine izlerine bırakan 

bu Hanım Sultanlar, haremdeki 
siyasi güçlerini temsil edercesine 
birbirinden güzel eserler 
meydana getirerek adeta hayırda 
yarışmışlardır. Nitekim özellikle 
Haremeyn için vakıf kurarak kutsal 
topraklarda hizmette bulunmak 
hayırsever Sultanlar için adeta 
bir yarış halini almıştır. Adlarının 
hayır ile anılmasını arzu eden 
bu Sultanlar, padişah tarafından 
kendileri tahsis edilen yüklü 
miktardaki gelirler ile Mevla’nın 
ihsanına nail olmanın yanında, 
iktisadi, ilmi ve sosyal hayata 
da ne kadar önem verdiklerini 
göstermişlerdir.

Son derece köklü vakıflar kuran ve 
inşa ettirdikleri hayır eserleri ile 

Mevla’nın merhametine, halkının 
kalbine sahip olmak isteyen bu 
Hanım Sultanlar kimlerdi ve nasıl 
bir İstanbul bıraktılar sorusuna 
şöyle kısa da bir cevap vereyim…

Mihrimah Sultan: Osmanlı 
Sarayı’nın en güçlü isimlerinden biri 
olan Kanuni Sultan Süleyman’ın kızı 
Mihrimah Sultan, hayatı boyunca 
hayırseverliğini sürdürmüştür. 
Aşık olduğu İstanbul’da, biri 

Edirnekapı’da diğeri Üsküdar’da 
olmak üzere iki büyük Külliye 
yaptırmış, kurmuş olduğu vakıflarla 
da tesislerin devamını sağlamayı 
başarmıştır. “Mekke ve Medine 
içinde birçok vakıf kurarak bölgeye, 
su yolu tamiri, surre ihracı, 
vekâleten hac gibi çeşitli vesilelerle 
birçok yardımda bulunmuştur.”

Mihrişah Sultan: Sultan 
III. Selim’in annesi, Sultan III. 
Mustafa’nın eşi olan Mihrişah 
Sultan’ın ismi ise Eyüp’den ayrı 
düşünülmez. Eyüp’ü gezerken 
dua edeceğimiz isimlerin başında 
gelir. Keza “Eyüp’te imaret, 
mektep, kütüphane, sebil ve 
türbe birimlerini içine alan geniş 
bir külliye ile başta Halıcıoğlu 
Camii olmak üzere Levent ile 
Hasköy Lâğımcılar kışlalarında da 
birer cami yaptırdı.” Şehrin pek 
çok yerine zarif çeşmeler inşa 
ettirerek, adeta suya adanmış bir 
hayırseverlik gösterdi.

Adile Sultan: Sultan Abdül 
aziz’in kızkardeşi Adile Sultan da 
hayra adanmış bir hayar sürmüş, 
bütün mal ve mülkünü vakfetmiştir. 
Kurduğu 14 vakıf ile kurumuş 
çeşmelere su getirilmiş, binlerce 
hastaya şifa olacak hastaneler 
kurmuş, öğrenci ve öğretmenlere 
eğitim imkanı sağlamıştır. 
Kandilli’deki yazlık sarayı ve 
korusu Kandilli Kız Lisesi’nin, 
Fındıklı’daki sarayı ise Mimar 
Sinan Üniversitesi’nin kullanımına 
bırakılmış ,böylece hala hayır dua 
ile alınmaya devam etmiştir.

.
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Büşra Cansız/İst. Üni. Sanat Tarihi

Bezmiâlem Velide Sultan: 
Son dönem Osmanlı sarayının 
en saygıdeğer isimlerinden olan 
Bezmiâlem Velide Sultan da 
Osmanlı tarihinin en hayırsever 
sultanlarından biridir. Büyük bir 
mal varlığına sahip Sultan 15 ayrı 
vakıf kurmuştur. Bezmi Alem Valide 
Sultan Mektebi, Dolmabahçe 
Camii ve en önemlisi Gureba 
Hastahanesi’dir. Fakir ve kimsesiz 
Müslümanların faydalandığı bu 
hastanede, yüz binlerce insana 
hizmet sunulmuştur. Hastahanenin 
vakfiyesinde yer alan “Şayet bir 
hastanın iyileşmesi için limon 
gerekse ve limonun değeri bir 
altın lira olsa dahi alına” ifadesi 
Bezmiâlem Velide Sultan hayırsever 
kişiliğini ortaya koymaktadır.

Edirnekapı Mihrimah Sultan Camii

Tophane Çeşmesi
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Hafsa Sultan, Hürrem Sultan, 
Nurbanu Sultan, Safiye Sultan, 

Mahpeyker Kösem Sultan, Ayşe 
Sultan  Hatice Turhan Valide 
Sultan, Beyhan Sultan ve daha 
nice hayır sahibi Sultanı ve eserleri 
yazmaya sayfalar yetmez. Devlet-i 
Aliyye’nin hayırda yarışan bu 
Sultanları, Türk kadınının her 
devirde yardım işlerinde ve vakıf 
kurma konusunda erkekten geri 
kalmadığını gösterircesine kentin 
nüfusuna etki etmiştir.

Mimari alana kadının da 
katılımıyla İstanbul ayrı 

bir güzel silüete bürünmüş, 
eşsiz bir mozaik ortaya çıkmıştır. 
Bugün oluşturulmaya çalışılan bir 
takım algı oyunları neticesinde 
birbirlerinin kuyusunu kazan, 
fitneci ve entrikacı olarak 
gündeme getirilen Osmanlı’nın 
bu Hanım Sultanlarının aslında 
tahd oyunlarından önce hayırda 
yarıştığını bir nebze olsun idrak 
ettirebilmişimdir umarım.

Son olarak şunu da söylemek 
gerekir ki bu vakıflar günümüzde 

de asıl işlevlerini sürdürebilseydi, 
tıpkı Osmanlı zamanında olduğu 
gibi şehir kendi kendine yetebilirdi. 
Camilerin etrafında bir çok kamu 
hizmetini yürüten külliye yapıların 
kapatılması şehirdeki fakir, aç, 
kimsesiz insanları da sahipsiz 
bırakmıştır. Bir sistemi yok etmek, 
tarihsel bir değişimide beraberinde 
getirmiş ve günümüzde camilerin 
birçok toplumsal yaraya merhem 
olan o işlevini yok etmiştir… Kösem Sultan

Büşra Cansız/İst. Üni. Sanat Tarihi
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Mustafa Çakmakçı/Kültür Üni. İnşaat Müh.

RİNDLERİN ÖLÜMÜ
  Hafız'ın kabri olan bahçede bir gül varmış;

  Yeniden her gün açarmış kanayan rengiyle.

  Gece; bülbül ağaran vakte kadar ağlarmış

  Eski Şiraz'ı hayal ettiren ahengiyle.

  Ölüm asude bahar ülkesidir bir rinde;

  Gönlü her yerde buhurdan gibi yıllarca tüter.

  Ve serin serviler altında kalan kabrinde

  Her seher bir gül açar;her gece bir bülbül öter.

Yahya Kemal Beyatlı



DİRİLİŞ

NESLİNİ
N

AMENTÜSÜ
ÜZERİNE

Yazarın diriliş, dirilme yolları, 
bu yollarda yürüyebilmek 

için sahip olunması ve yapılması 
gereken şeyleri anlattığı bu kitapta 
görülen şey, yazarın toplumu, 
Müslümanları, dünyayı, insan 
yapısını derinlemesine inceleyip 
en doğru bildiğimiz yanlışlarımızı 
sayıp döktüğü, gizlendikleri yerden 
çıkardığı ve doğrusunu ifade edip 
algı, şuur ve bilinç seviyemizi 
yükseltme çabasında olduğudur.

Son zamanlarda Seyyit Kutub’un 
‘Onlar ekonomi, siyaset, sosyal 
hayatla iç içe fetvalar, Müslümanlar 
istemiyorlar. Sadece abdest, namaz 
gibi ibadetler konusunda bilgisi, 
isteği, duruşu olan Müslüman ve 
hocalar istiyorlar’ manasındaki 
sözünü destekler şekilde 
Müslümanlar yaşama, olma, kılma 
sebeplerini unutmuşlar ‘Sadece 
Allah için’ idrak ve anlayışından 
kopmuşlar. Yazar Müslümanlığı, 
Allah’ı, inancı adeta içtimai hayat, 
siyaset, toplu yaşama, ekonomi 
gibi yaşamı içine alan bir paket 
şeklinde bize sunmuş; ideal olanı, 
olması gerekeni diriliş sitesi ve 
sistemi olarak ifade etmiştir.

Diriliş sitesi ve sisteminde iç 
dinamikler hep daha önemlidir. 
Maddi değerler manevi değerler 
denetimindedir. Diriliş erleri top, 
tüfek veya bomba ile yapılan 
savaştan öte bir ruh savaşı 
içindedirler. Amaç taklitten 
tahkike geçmektir. Kelimelerin dış 
anlamlarına saplanmaktan kaçmak, 
peşin hükümlere savaş açmak, 
zahirde boğulmamak bu sisteme 
dahil erlerin disiplin borcudur. 
Günümüzün en büyük sorunu olan 
içselleştirememe tahkiki inanca 
ulaşamama ve bunun sonucunda 
kuru bir emir ve cezalar silsilesi 
olarak anlatılıp yaşanılan İslâm, 
bugün en çok da diriliş sisteminin 
bu yönüne muhtaçtır.

‘Müslüman, kendini Müslüman 
bilmek veya saymakla Müslüman 
olmaz. Müslümanlığı bir varoluş 
haline getirmek borcundadır. 
Oluştan varoluşa geçmek, bu 
geçişi sürekli olarak geliştirmek 
ve verimlendirmek, bu varoluşun 
şuur ve sorumluluğuyla dolup 
taşmak kaygısını taşımalıdır.’ Yani 
Müslüman olduğunu düşünmek 
bir şey ifade etmiyor. Kişi 
müslümanlığının farkına varmak, 

harekete geçmek ve bu hareketi 
arttırarak devam etmek zorundadır 
çünkü gerçek Müslümanlık 
kendini yeterli ve iyi görmeyi 
kabul etmez. Hz. Ayşe’ye ‘İyi veya 
kötü kimselerden olduğunu kişi 
nasıl anlar?’ diye sorulduğunda 
‘Kendini iyilerden sayıyorsan kötü, 
kötülerden sayıyorsan iyilerdensin.’ 
cevabını vermesi Müslüman kişinin 
bu konuda takınması gereken tavrı 
anlatması açısından çok önemlidir. 
Kur’ân ve İslâm mahfuzdur, fakat 
hiçbir kişinin veya toplumun 
imanını koruyabilmesi taahhüt 
edilmiş değildir. Her insan, kendi 
inancını, her mümin toplum, kendi 
Müslümanlığını korumak, devam 
ettirmek mükellefiyetindedir. 
Sistem, ortam, insanlar ne 
olursa, nasıl olursa olsun, kişinin 
korunması kendine aittir. Nitekim 
çok kaliteli toplumlarda yanlış yola 
koyulan insanlar bulunduğu gibi, 
niteliksiz toplumlardan duruşu, 
hali, hayat çizgisi ile ışık saçan 
kişilerin çıkması, insanların inanç, 
iman ve duruş noktasında tek 
başlarına savaştıklarını gösteriyor. 
Zaten Kur’ân ve İslâm dışındaki 
bütün varlık değişir, değişime 
mahkumdur. İnsan değişen 

Dilara Ayşe Canatan/Gazi Üni. Tıp Fak.
YDV Ankara Kad. Kol. Eğt. Kült. Kom. Üyesi
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varlıklara göre şekil almaya kalkarsa 
bir gün yanlış dediğine sonraki 
gün doğru demek durumunda 
kalıp kendisi ile çelişen ruhsal 
bunalımlarla boğuşan günümüz 
insanına benzer.

Müslümanlar ‘vasat ümmeti’ 
oluşturma çabasındadır. 
Ekonomide, siyasette, dostlukta, 
dünya ahiret meşgalelerinde 
hep orta yollu olmalıdır. İslâm 
ekonomisinde kişinin hür 
teşebbüs yetisini körelten, fıtrata 
aykırı oluşu ile insanın çalışma 
hevesini söndüren devletçiliğe yer 
olmadığı gibi, tekelci özel sektör 
kapitalizmine, toplumda dengesiz 
zengin ve fakir sınıflarının oluşması 
ile bir kısım insanların diğerlerinin 
koyduğu sınırlarla yaşamasına yer 
yoktur.

Tecessüs edilip kimsenin özel 
dünyası gözlenmeyeceği gibi 
batı gibi ilgisiz ve sevgisiz bir 
toplum oluşmayacak, ilgi, sosyal 
yardımlaşma ve örgütlenme 
‘dostluk’ çerçevesinde, ‘kardeşlik’ 
özünde çiçeklenecektir. Bütün 
mesele bir ‘denge’ de.
İdeal toplumda temel ideal  

erdemdir, erdem olmalıdır. 
Değerleniş erdemledir. 
Değerlendirmede temel ölçü 
erdemdir. Mensuplarında soy 
sop veya servet aranmayan bu 
toplumda erdem, fedakarlık ve iş 
görme yetisine bakarak insanlar 
toplanacaktır. Doğunun mutlak 
ve mistik itaat prensibi ya da 
batının muhalefet ve başkaldırı 
ruhu yerine insanların her türlü 
gelişme ve tertiplemelerine açık bir 
erdem düzeni. Önemli olan nokta, 
bu erdemin temelinin insanların 
razı oluşunu Allahın rızasına 
bağlayışıdır.

Tablosu çizilen bu toplumu 
şüphesiz yüzde yüz oluşturmak 
mümkün değildir. Ama oluşturmak 
için çaba sarf edip zaman 
harcayarak çalışmak, toplumu 
oluşturan bireylerin vazgeçilmez 
ödevleridir. Ortaya çıkan yanlış bir 
tutum, durum veya hali eleştirmek, 
cezalandırmak da bu toplumu 
oluşturmak kadar önemlidir. 
Çünkü yamularak yükselen bina 
bir müddet sonra devrilir. Bu 
nedenle ideal toplumda eleştiri ve 
cezanın önemi çok büyüktür. Fakat 
eleştiriler hile özlü olmayacak, 

insaf ve hakikat ölçülerinden 
ayrılmayacaklardır. Cezalar koruma 
amaçlı ve suç cinsinden olacaktır.

Bu anlatılan ideal toplumun 
dirilmesi, yükselmesi, tarih, kültür 
ve estetik açıdan parlaması ve 
sivrilmesi için Müslümanların birlik 
olması şarttır. Çünkü birlik olmadan 
güç, güç olmadan düzen, düzen 
olmadan denetim ve ilerleme 
olmaz. İslâmın benimsenip 
yaşanması ile ortak bir İslâm 
kültürü, eski İslâm devleri ile ortak 
bir tarih, kültür ve tarih birlikteliği 
ile bir İslâm milleti oluşumu 
hedefimizdir.

İdeal toplumu, diriliş sistemi ve 
sitesini, İslâm milletini, diriliş 
cephesini, anlamak, fikrini 
yaymak, oluşturmak, yürütmek 
ve ilerletmek her müslümanın 
görevi ve ödevidir. Bütün mesele 
bilinen tarihi sebeplerle yitirilmiş 
varoluş şuurunun kazanılması 
yolunda köklü ve temelli bir 
girişimin başlamasıdır. Var oluş 
şuurunun kazanılması ile dünya 
ve eşya yeniden anlam kazanacak, 
böylece Allah da insanlara kendi öz 
anlamlarını bağışlayacaktır.

...

Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır 
Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır 

Aşk celladından ne çıkar madem ki yar vardır 
Yoktan da vardan da ötede bir Var vardır 

Hep suç bende değil beni yakıp yıkan bir nazar vardır 
O şarkıya özenip söylenecek mısralar vardır 

Sakın kader deme kaderin üstünde bir kader vardır 
Ne yapsalar boş göklerden gelen bir karar vardır 

Gün batsa ne olur geceyi onaran bir mimar vardır 
Yanmışsam külümden yapılan bir hisar vardır 

Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır 
Sırların sırrına ermek için sende anahtar vardır 

Göğsünde sürgününü geri çağıran bir damar vardır 
Senden ümit kesmem kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır 

Sevgili 
En sevgili 
Ey sevgili

(Sezai Karakoç/Sürgün Ülkeden Başkentler Başkentine)Sena Yerlikaya/İstanbul Üni. İlahiyat
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Vapur kelimesi, Fransızca 
“Vapeur” kelimesinden 

gelmekte olup Fransızca “bateau 
à vapeur” “buharlı gemi” 
deyiminden alıntıdır.  Osmanlı’da 
ilk Vapur ise “Swift” ismiyle denize 
indirilen halk tarafından “Buğu” 
olarak adlandırılan “Sür’at” isimli 
vapurdur. İstanbul’da Osmanlılarca 
anonim bir işletme olarak 1851’de 
“Avrupa’ca büyük servet ve 
mamuriyeti mucib olan ve anonim 
denilen şirket-i itibariyyeler” adına 
bir örnek gösterebilmek ve artan 
talep üzerine İstanbul’daki deniz 
ulaşımına çare bulmak amacıyla 
Şirket-i Hayriyye kurulmuştur.

Esasen bugün Şehir Hatları 
olarak bilinen kurum, üç 

müstakil oluşumun birleşimidir. 
Bunlar İstanbul’da Boğaz (Şirket-i 
Hayriye), Marmara (Hazine-i 
Hassa Vapurları İdaresi) ve Haliç 
(Haliç Vapurları Şirketi) hatlarında 
yolcu taşımacılığı yaptıkları halde 
birbirlerinden ayrılmaktadırlar. 
Bunlardan Hazine-i Hassa İdaresi 
çok kez isim değiştirmiştir.  Şirket-i 
Hayriyye ise bu kolun boğaz 
taşımacılığını üstlendiği için yazıma 
konu olmuştur.

Bu şirket bünyesinde ilk olarak 
İngiltere’den getirilen yandan 

çarklı olarak adlandırılan dört adet 
istimli (buharlı) vapur çalışmaya 
başlamıştır. Dört adet vapurla 
başlayan filo, ilerleyen yıllarda 77 
vapurdan müteşekkil hale gelmiştir. 

Bunların 66 tanesi İngiltere’de, 
6 tanesi Fransa’da, 2 
tanesi Almanya’da, 1 
tanesi Hollanda’da, 2 tanesi 
de İstanbul’da Hasköy’de inşa 
edilmiştir. Bununla birlikte 
ilerleyen yıllarda Trablusgarp, 
Balkan ve I. Dünya Savaşlarında 
vapurlarının çoğunu orduya veren 
şirket, bu savaşların sonucunda 
elinde sadece 16 adet vapurla 
iflasın eşiğine gelmiştir. Bu yıldan 
sonra ancak devlet desteği ile 
ayakta durabilen Şirket-i Hayriyye, 
İkinci Dünya Savaşı yıllarına kadar 
varlığını ancak sürdürebilmiştir. 
1953 yılına kadar müteşebbislerce 
işletilmesi gereken şirketin 1943 
yılında devlet tarafından alımı 
için başvuruda bulunulmuştur. 
1944 yılında ise satın alınarak 
devletleştirilmiştir. Şirket-i 
Hayriyye’nin devletleştirilmesi 
sonucu, Şehir Hatları kurumuna 
dâhil edilmesi ile İstanbul’da farklı 
şirketlerce yürütülen deniz ulaşımı 
birleştirilmiştir.

Bugün Şehir Hatları Kurumu 
bünyesinde gerçekleştirilen 

İstanbul deniz ulaşımı, Vapurları ve 
iskeleleri ile İstanbul’un siluetinin 
bir parçası olmuştur. İstanbul 
denilince akla gelen vapurlardan 
bugün Boğaz’da 1500 yolcu 
kapasiteli 11 klasik türden, 5 tane 
1800 yolcu kapasiteli 2005’te 
satın alınan klasik türe benzer 
yeni modellerden ve 5 tane 2100 
yolcu kapasiteli büyük vapurlardan 

ŞİRKET-İ HAYRİYYE’DEN
ŞEHİR HATLARI’NA
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olmak üzere 21 gemilik bir vapur 
filosu mevcuttur. 

Klasik vapurlar için Şüheda, Bahçe 
ve Köy sınıfı olarak adlandırılan 3 

sınıftan bahsedilebilir. Bunlar mimari 
olarak birbirlerine benzerler ancak 
kapasite ve iç aksan bakımından 
birbirlerinden ayrılmaktadırlar. Bu 
sınıfları ayırt etmek oldukça güçtür 
çünkü bu sınıfları ayıran en önemli 
özellik isimleridir. Gemilerin isimleri 
değiştirilmiş ve filoda bir revizyona 
gidilmek suretiyle birçok geminin 

İstanbul boğazındaki hizmeti 
bitmiştir.

Onların yerini ise Boğaz’da 
pek sevilmemekle beraber 

motorlarının “şotelli” olmasından 
ileri gelen yüksek manevra 
kabiliyetine sahip, ŞH- Göksu, ŞH- 
Durusu, ŞH- Küçüksu, ŞH- Gümüşsu 
gibi su tipi yolcu gemileri almaktadır. 
İstanbul’un siluetine zarar verdiğine 
dair birçok kez tartışma konusu 
olmalarına rağmen konforlarıyla 
ve çevreye olan zararının daha 

az olmasıyla İstanbul boğazında 
uzun müddet çalışmaya devam 
edecek gibi görünüyorlar.Özellikle 
Marmaray gibi ulaşım alternatifleri  
deniz ulaşımını ikinci hatta üçüncü 
plana atmıştır.

Vapurlar eskisi gibi rağbet 
görememektedir ancak yinede 

martılara simit atmak ve İstanbul’u 
temaşa etmek isteyenler için 
İstanbul’un müstesna ortakları 
1851’den bu yana olduğu gibi sizler 
için Boğaz’da beklemektedirler.

İbrahim Çelebican/İstanbul Üni. Tarih



Muhammed Ali, 17 Ocak 
1942 Amerika’nın Louisville 

kasabasında dünyaya geldi. Spora 
küçük yaşta başlayan Ali tüm 
zamanların en iyi boksörü unvanını 
tüm dünyaya genç yaşında ilan 
etti. Afro-Amerikan kökenlidir. 
12 yaşındayken boksla tanıştı. 
National AAU ve Altın Eldiven 
Şampiyonası’nda amatör kayıtlara 
girdi. 1960’ta Roma’da ağır hafif 
sıklette altın madalyayı alarak 
profesyonel yaşamına başladı.

18 yaşındayken katıldığı Roma 
Olimpiyatları’nda altın 

madalya aldıktan sonra ünü giderek 
artmaya başladı. Ali, kariyeri 
boyunca yaptığı maçların sadece 
5 tanesini kaybetmiştir. Spor 
tarihinde bu başarıyı yakalayan 
ender sporculardandır.

Hayatının bazı aşamalarında 
sıkıntılar yaşayan bu sıkıntıları 

da inandığı iman ettiği İslam’la 
aşan bir aksiyon, bir dava adamıydı. 
İsterseniz Muhammed Ali'nin 
hayatına beraber bakalım.     

Ali,  22 yaşındayken, S. Liston’u 
yenip Dünya Şampiyonu oldu. 

Bu zafer kariyerinde büyük bir 
yol almasını sağladı. Ali için bu 
maçın ayrı bir önemi de dinini 
değiştirdiğini açıklamasıdır. Artık 
Cassius Marcellus Clay İslam’a 
geçtiğini ismini de Muhammed 
Ali olduğunu duyurdu. Tabi bu 
açıklama bazı kişiler için tehdit 
algılamasına dönüşmüştü. 

Muhammed Ali’nin 60lı yıllarda 
Amerika’da ki siyasi olaylarla 

ilgili olarak yaptığı “Vietnamlılar 

bana hiçbir kötülük yapmadılar ki 
onlarla savaşayım.” (I’I ain’t got 
no quarrel with them Vietcong’).  
açıklaması  bazı çevreleri rahatsız 
etmişti.  Çünkü Amerika tarihinde ki 
en büyük siyasi, ekonomik ve askeri 
darbesini Vietnam’da almıştı. Boks 
sporuna 1967’den 1970lere kadar 
ara verdirildi. Vietnam savaşına 
gitmediği için 5 yıl hapis ve 10 
bin dolar para cezasına çarptırıldı. 
Lisansı ve pasaportu elinden alınan 
dava süresince maddi sıkıntılar 
yaşayan Ali, ailesinin desteğini her 
zaman yanında gördü. Hak bildiği 
inandığı hiçbir fikirden ve fiiliyattan 
taviz vermedi.

Seneler 1970 olduğunda 
hakkındaki temyiz davasını 

kazanıp tekrar boksa döndü. Artık 
daha azimli ve istekliydi. 1971’de 
Joe Frazier ile asrın maçına çıktı. 
Profesyonel boks kariyerinde ilk 
defa kaybetti. Spor uzmanları üç 
buçuk sene aradan sonra sadece 
2 maç yapan Muhammed Ali’nin 
bu kadar zor bir maça hazır 
olmadığı fikrindeydi. Fakat o 
azmedip art arda unvan için rakip 
olan boksörleri birer birer yendi. 
Ken Norton’i yenip rövanşı aldı.
Rövanş maçını kazanan Ali, Joe 
Frazier ile unvan maçı için anlaştı. 
Arada sadece Joe Frazier-George 

T Ü M  Z A M A N L A R I N
E N  İ Y İ  S P O R C U S U

MUHAMMED
ALİ

Foreman maçı kalmıştı. Frazier 
sürpriz bir şekilde iki raund’da 
nakavt oldu. Ali böylece önce 
Fraizer ile maç yapıp arkasından da 
Foreman’la maç ayarladı ve iki maçı 
da nakavt’la kazandı. Böylece hem 
kaybettiği unvanını alacak hem de 
daha bitmediğini gösterecekti.

1974’te Foreman’ın bahisçilerde 
7’ye 1 favori olduğu maçta 

rakibini hiç beklenmedik bir 
taktik ile sekizinci raundda nakavt 
edip hak ettiği unvanı Floyd 
Patterson’den sonra tekrar elde 
eden ikinci boksör oldu. Bu 
başarıları ile geri dönüş  yaptığı 

spor camiasında bir etki ve unvan 
sağlamıştı. Ben pek bilmem ama 
dedelerimiz babalarımız 70ler'de, 
80ler'de geceleri Muhammed 
Ali’nin maçlarını dinler ve izlerlerdi. 
Bu tabi ki Müslüman bir sporcunun 
başarısıydı. Biz ülke olarak çok 
mutluyduk. 

Muhammed Ali için bir 
başarıda 1978’de L. Spinks’e 

yenilip ardından aynı yıl rakibini 
yenince Dünya Şampiyonluğunu 3 
kez elde eden ilk boksör olmuştu. 
O zamanlar sadece 2 Dünya Boks 
Federasyonu olması değerini daha 
da farklı kılıyordu. Muhammed Ali 
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boks müsabakalarında en etkin 
dönemine gelince boksörler, unvanı 
elde edebilmek için, mutlaka 
onunla karşı karşıya gelirlerdi.

1978’de boksu dünya şampiyonu 
olarak bıraktı. Genç yaşında 

yakalandığı Parkinson hastalığı 
nedeniyle spora ara vermişti.

Parkinson hastalığı beyinde 
“substansiya nigra” denilen bir 

alanda yer alan ve dopamin üreten 
nöronların kaybedilmesi sonucu bu 
maddenin azalmasıyla gelişen bir 
hastalık. Beyin bu hücrelerin yüzde 
50-80’ini kaybettiğinde hastalık 
bulguları ortaya çıkar. Parkinson 
toplumda binde 2-3 oranında 
görülür, ancak bu oran 70 yaş 
üzerine çıkıldığında yüzde 0.5-2 
arasına ulaşır.

Muhammed Ali Parkinson 
hastalığına yakalanmasını 

söyle yorumluyor: ‘’Allah bu 
hastalığı bana bir numara 
olmadığımı hatırlatmak için verdi.” 
‘’Her nerede olursanız olun ölüm 
sizi yakalar, sağlam ve tahkim 
edilmiş kaleler içinde bulunsanız 
bile!’’(Nisa suresi 78. ayet)

Bilindiği üzere ünlü yıldızların 
isimleri 1958 yılından beri 

Hollywood Bulvarı yani Şöhret 
Yolu’nda sergilenmektedir. Bunların 
hepsinin yerde sergilenmesine 
rağmen sadece tek bir yıldızın adı 
binanın duvarında yer almaktadır. 

Ve bu yıldız çoğu kişinin bildiği 
gibi Ünlü bir boksör olan 

Muhammed Ali’dir. Hollywood 
bulvarına konulmak istenen yıldız 
için Muhammed Ali’nin cevabı: 
“Ben peygamber ismi taşıyorum, 
ismimi yerlere yazdırmam” 
olmuştur.

Bir televizyon programında ‘’ 
Koruman var mı ? ‘’ sorusuna: 

Bir korumam var!   Gözleri olmasa 
bile görebilen, kulakları olmasa 
bile duyabilen, hafızası olmadan 
her şeyi hatırlayan, bir şey 
yaratmak istediğinde ona sadece 
‘’ol’’ demesiyle oluveren, ama 
bu söz gözlerin görebileceği veya 
kulakların duyabileceği gibi bir söz 
değildir. En gizli düşüncelerini bile 
duyandır. Tahmin et! Bu kimdir?  
O, Allah’tır, o benim korumamdır. 

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda 
dönemin Milli Selamet Partisi 

Genel Başkanı merhum Necmettin 
Erbakan tarafından Atatürk 
Havalimanı’nda karşılanan 
Muhammed Ali, burada kendisini 
bekleyen binlerce kişiyle birlikte 
Sultanahmet Camisi’ne gidip Cuma 
namazı kıldı.

Muhammed Ali, 24 saat süren 
bu ziyaretinde Topkapı 

Sarayı’nı ziyaret ettikten sonra 
Boğaz’da tekne gezisi yapıp ülkesine 
döndü.

Muhammed Ali ve Ekim 2015’te 
kaybettiğimiz Sinan Şamil Sam aynı 
karedeler.

“Çalışmanın her saniyesinden nefret ediyordum fakat kendime hep Dayan! Diyordum.
Bugün çalışacağım ve ömrümün sonuna kadar bir şampiyon olarak yaşayacağım.”

(Muhammed Ali)

Şahin Korkmaz/Uludağ Üni. İktisat
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Baba kelimesi karşılıksız 
sevginin, güvenin ve 

samimiyetin gönüllerimize en 
derinden tezahür etmiş halidir. 
Bizler belli bir yaşa ve olgunluğa 
gelsek de onların var olmasından 
büyük bir güven duyarız, duaları 
ise huzurumuzun sebebi olur.

Doğumumuzdan itibaren bizi 
sevgi ve merhametle saran, 

derdimizi dertleri sayan, bizleri 
vatana ve ümmete faydalı bir insan 
olarak yetiştirmek için çabalayan 
babalarımız, İslamiyet’e göre de 
çok kıymetlidir. Hak kitabımız 
Kuran-ı Kerim’ de babalarımıza 
dinimizce verilen bu kıymet açık 
bir şekilde birçok ayette ifade 
edilmiştir. Bu ayetlerinden biri ise 
şu şeklidedir:

"Onlara merhamet ederek 
tevazu kanadını indir ve de 

ki: Rabbim, tıpkı beni küçükken 
koruyup yetiştirdikleri gibi sen de 
onlara acı" (İsra suresi, 24. Ayet).

Görüldüğü gibi bu ayette 
anne ve babamıza karşı nasıl 

olmamız gerektiği açıklanmış 
ve bize, onlar için nasıl dua 
edeceğimiz öğretilmiştir.

Sadece yeme, içme, barınma 
gibi fiziksel ihtiyaçlarımızı 

karşılamanın dışında doğruyu, 
güzel ahlakı ve dinimizi öğreten, 
bizi manevi anlamda da doyuran 
babalarımızın üzerlerimizde 
ödenmesi zor hakları vardır. 
Hizmetinde bulunarak rızasını 
almak, onlara karşı kusur etmemek 
ve karşı gelmemek, sevgi ve 
şefkatle davranmak, saygılı olmak, 
onlara karşı iyilik etmek ve onlara 
karşı kibar ve nazik olmak en 
genel haliyle babalarımızın bizler 

üzerindeki haklarındandır.

Ana- babamızın üzerimizdeki 
hakkıyla ilgili olan Ankebüt 

suresi 8. Ayet ise şöyledir: 

"Biz insana ana-babasına iyilik 
yapmasını emrettik. Şayet 

onlar seni, hakkında hiçbir bilgin 
olmayan şeyi bana ortak koşman 
için zorlarlarsa, bu takdirde 
onlara itaat etme. Dönüşünüz 
ancak bana olacaktır ve ben 
yapmakta olduklarınızı size haber 
vereceğim" (Ankebüt suresi 8. 
Ayet)

Üzerimizde bu kadar hakkı olan 
ve Allah (c.c) tarafından büyük 

kıymet bahşedilmiş babaların, 
duaları da çocukları için çok 
ehemmiyetlidir. Babanın ettiği dua 
hiçbir engele takılmadan Allah’ın 
huzuruna çıkan ve en çabuk kabul 
olunan duadır. Babanın duası 
ile ilgili olarak Ebu Cafer, Ebu 
Hüreyre’nin şöyle dediğini rivayet 
etmiştir: 

Peygamber (s.a.v.) buyurdu ki:
Üç kimsenin duası makbul 

dualardandır, bunların kabul 
edilişinde şüphe yoktur. Zulme 
uğrayanların duası, yolcunun 
(misafirin) duası ve ana-babanın 
çocuklarına duası.

Babaların evlatları üzerinde 
hakları olduğu gibi evlatların 

da babaları üzerinde hakları 
vardır. İleride doğacak çocuğun 
annesi olarak saliha bir kadınla 
evlenmek, çocuğuna güzel bir 
isim koymak, çocuğuna dinini 
öğretmek ve onu iyi terbiye etmek, 
çocuğa karşı şefkatli davranmak 
ve iyilikte bulunmak, ilim ve edep 
öğretmek evladın baba üzerindeki 
haklarındandır. 

Bir hadis-i şerifte ise şöyle 
denmiştir:

"Çocuğu güzel terbiye 
etmek, evladın babasındaki 

haklarındandır." (Beyheki).
Bir başka hadiste ise şöyle 
buyuruyor: 

"Evladınıza ikram edin, ana-
babanızın sizde hakkı olduğu 

gibi, evladınızın da siz de hakları 
vardır."(Taberani). 

BABA

Dünyanın en iyi örneği olan, ilk 
adımlarımızı atarken tuttukları 

ellerimizi hala bırakmayan, 
şefkatleriyle kalbimizi ısıtan 
ve vatana, ümmete faydalı 
olmamız için bize yol gösteren 
babalarımızın hayır dualarını ve 
rızalarını almamız ve onlara layık 
birer evlat olmamız duasıyla…

Zeynep Özel/ ODTÜ Matematik
YDV Ank. Kad. Kol. Kom. Üyesi 
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Zeynep Özel/ ODTÜ Matematik
YDV Ank. Kad. Kol. Kom. Üyesi 

Baba! 
her yılbaşında 

sana söyleyecek 
bir tek 

sözüm var : 
"Seni ne kadar çok seversem 

o kadar çok olsun
ömründen geçen yıllar" 

Baba! 
Babam, ağabeyim, kardeşim, arkadaşım! 

Ne zulüm, ne ölüm, ne korku 
başımı eğemez! 

Yalnız senin elini öpmek için 
eğilir başım

Babam, ağabeyim, kardeşim, arkadaşım
Nazım Hikmet

Sena Yerlikaya/İstanbul Üni.Jeoloji Müh.
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Yaprak Özdemir
YDV Mezunlar Kom. Üyesi

Ayşe Gökçe
Selçuk Üni. Bilgisayar Mühendisliği

ne çok muhtacım 
sana

Ah ne melankolik ruh halim. 
Bu sonbaharlar tüketiyor beni. 

Hele de  bu son bahar da ne çok  üşümüş içim. 
Kor sevginle dokunur musun yüreğime anne? 

Bu sıralar yine  dumanlı başım. 
Güneşin doğmadığı diyar gibiyim. 

Gurbetin en zorundayım. 
Memleketim olur musun anne? 

Açık denizlerin insanıyım, 
Gel gör ki enginlere bile sığmıyorum artık. 

İçimdeki gurbete demir attım yine. 
Limanım olur musun anne? 

Bazen çok tökezliyorum. 
Elimi nereye atsam bir boşluk var. 

Elimden tutar mısın anne?



1937

Ayşe Gökçe
Selçuk Üni. Bilgisayar Mühendisliği
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Yağmur nereden gelir, nereye 
gider bu şehirde?

Şimdiye kadar yağmadığı 
kadar nereye nehir olup akar 

gözümüzden? Kaç kez yağmursuz 
ıslandık bu şehrin satırlarında , 
kaç kez ayrılık şarkısı besteledi 
rüzgar ruhumuzdan geriye 
kalanlarla? Ayrılık anı geldi mi; 
bu sisli şarkıyı çalar kışın veda 
ettiği bir bahar akşamında. Hani 
gecenin bir yarısında güneş ışığıyla 
ayın aydınlanması gibi hangi gece 
ışığımızı kaybettik bu sularda ?

Yağmur yağdıkça temizlendi 
İstanbul’un sokakları adım 

adım. Yağdıkça nehir oldu 
geçmişimle günüme. Şimdiye 
kadar yağmadığı kadar yağdı, ya 
tıpkı eylül gibi yağmurlu, kelimeler 
kadar sırılsıkam. İstanbul da belki 
rüzgarların şarkı söylediği yahut 
sırılsıkam kelimeler kadar umutlu. 
Hani rengarenk lalelerle hüzünlü 
bir o kadar da umutlu olduğu 
mevsimde. Sahi kimi bekliyor 
yıllardır, kimin için bu kadar hüzün, 
ne için bu kadar umut? Cevabı 
hangi tarihinin sandığında?

Velhasıl bir hatıra işte insan hep 
o hatırada ya! Şimdi İstanbul 

da olmak vardı ya. Ey! yağmurunu 
yaş eyleyen bulutlar...

Bir kaldırımın köşesinde delice 
ısanmak vardı yağmurunda.

İstanbul! Kim neylesin sevdaya 
mühür olmuş yüreklerde, sen 

varken sevdanın karasını? Herkesin 
beklediği yağmurlar misali; kimler 
var yüreklerimizde? Dalgalardan 
kalan, sellerde savrulan; bir yürekte 
tutunup iki damla yağmura teslim 
olan. Kim neylesin sensiz İstanbul?

YEDİ TEPENİN  SIRILSIKLAM GECESİ

İSTANBUL

Mervegül Zorba/Yıldırım Beyazıd Üni. İng. Psikoloji
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Hasret uzun bir yol ya hiç
durmaksızın ömrümüzü

geçirdiğimiz. Yine her ayrılık 
seninle başlar İstanbul, hasret en 
kalıcı koku senin yeşillerinde.

İstanbul!  Hangi tarih seni yaşar iki
kanadında?  Vapurun sallantısında 

martı çığlıklarına karışır sesin. 
Ey İstanbul! Gecelerin yıldızıdır 
yüreklerde ki sıkıntılar. Gitmeler 
vardır o yıldızlar  içinde. Gitmeler 
vardır hüznü yol eden, kavuşmayı 
arzulayan.

Ah! O dönmeler vardır ya su
olmadan boğduran dönmeler.

Sevmeyi hasret, kavuşmayı özlem 
bekleyen sevmeler vardır.

Bir masaldan kalma şarkıyı söyler
denizin de yanan yıldızların. 

Yanan her mum aydınlattıkça iki 
kanadın da geceyi masal yine 
anlatır kendini. Dalgaların eşlik 
eder. Kimi zaman onlarda kapılır 
bu masala. Gecenin bir vaktinde 
dinleyen yıldızlar kayıp düştüler 
mi? Yahu gene mavimidir denizin 
siyahın en gecesinde? O gece ki 
Sultanahmet’in sesiyle Ayasofya’yı 
selamlar her sabah. Eğer bir gün 
olurda seni dinleyen yıldızlarını 

göremezsen siyah giymiş 
yalnızlığında bil ki Sultanahmet 
Ayasofya’ya küsmüştür. İşte o 
zaman sular altında kalmıştır 
yüreklerimiz.

Ve işte o zaman hasretle
geçirdiğimiz şu ömrümüz, 

masalın gibi gerçek bulacak son 
nefesiyle  ruhumuzda. Öyle bir 
masal ki herkesin farklı yaşadığı bir 
masal. İstanbul sen son mektupların 
gibi denizin de yaşadıkça bu masalın 
hep kahramanı olarak kalacaksın. 
Ve o masalın mektuplarının içinde 
yaşamaya devam edeceksin.

Enes Şimşek/Yıldırım Beyazıd Üni. İslami İlimler
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Kanser, vücudumuzun çeşitli 
bölgelerindeki hücrelerin 

kontrolsüz ve aşırı çoğalması ile 
oluşan hastalık grubudur. Çok çeşitli 
kanser tipleri olmasına rağmen 
hepsi anormal hücrelerin kontrol 
dışı çoğalması ile başlar. Tedavi 
edilmez ise ciddi rahatsızlıklara 
hatta ölümlere neden olabilir. 
Kanser (cancer) terimi, tıbbın 
babası olarak bilinen Hipokrat (MÖ 
460-370) tarafından oluşturulmuş. 
O, ‘carcinos ve carcinoma’ 
terimlerini ülser oluşturan ve 
ülser oluşturmayan tümörler için 
kullanmıştır. Bütün kanser tipleri, 
vücudun temel yaşam ünitesi olan 
hücrelerimizden gelişir. Kanseri 
anlamak için normal hücrelerin 
nasıl kansere dönüştüğünü bilmek, 
faydalı olacaktır. 

Vücudumuzdaki sağlıklı hücreler, 
kas ve sinir hücreleri hariç, 

bölünebilme özelliğine sahiptir. 
Ölen hücrelerin yenilenmesi ve 
yaralanan dokuların onarılması 
amacıyla bu özelliklerini kullanırlar. 
Fakat hücrelerin bölünebilmesi 
sınırlıdır ve sonsuz sayıda 
bölünemezler. Her hücrenin 
hayatı boyunca belli bir bölünme 
kapasitesi vardır. Sağlıklı bir hücre, 
ne kadar bölüneceğini ve ne zaman 
ölmesi gerektiğini bilir. Buna 
apoptosis yani hücrenin programlı 
ölümü denir. Bilincini kaybetmiş 
kanser hücreleri, kontrolsüz 
bölünmeye başlar ve çoğalırlar. 
Çoğalan bu hücreler kitle ve 
tümör oluştururlar. DNA, hücrenin 
normal fonksiyonlarını görmesi 
için gereklidir. Kanserli hücreler, bu 
DNA iplikçiğindeki hasar sebebiyle 
oluşur. Hücrenin normal yaşam 
siklusunda DNA hasarı olsa da 
hücre ya bunu onarır ya da ölür. 

KANSERsinsi
düşman

Kanserli hücrelerde hasarlanmış 
DNA, onarılamaz ve kontrolsüz 
çoğalma başlar.

Kanser hücreler birikerek 
tümörleri oluştururlar. Tümörler 

iyi huylu veya kötü huylu olabilir. 
İyi huylu tümörler kanser değildir. 
Bunlar sıklıkla alınırlar ve çoğu 
zaman tekrarlamazlar. İyi huylu 
tümörlerdeki hücreler vücudun 
diğer taraflarına yayılmazlar. 
En önemlisi iyi huylu tümörler 
hayatı nadiren tehdit ederler. 
Kötü huylu tümörler ise kanserdir. 
Kötü huylu tümörlerdeki hücreler 
anormaldirler, kontrolsüz ve 
düzensiz bölünürler. Bu tümörler 
normal dokuları sıkıştırabilirler, 
içine sızabilirler ya da tahrip 
edebilirler. Eğer kanser hücreleri 
oluştukları tümörden ayrılırsa, 
kan ya da lenf dolaşımı aracılığı 
ile vücudun diğer bölgelerine 
gidebilirler. Gittikleri yerlerde 
tümör kolonileri oluşturur ve 
büyümeye devam ederler. 
Kanserin bu şekilde vücudun diğer 
bölgelerine yayılması olayına 
metastaz adı verilir.

NEDEN KANSER OLUYORUZ?
Özellikle hava kirliliği, sigara 
ve alkol kullanımı, radyasyon, 
aflatoksin ile kontamine olmuş 
gıda tüketimi, kimyasal maddeler, 
ilaçlar ve enfeksiyöz ajanlar (virüs, 
bakteri, parazit…) kanserin en sık 
sebepleridir.

ÇÖZÜM YOLLARIMIZ
Cerrahi operasyonlarla kitle 
alınabileceği gibi kemoterapi 
ve radyoterapi tedavileri de 
uygulanmaktadır.

KORUNMA YOLLARIMIZ
Sigara ve alkol tüketimini azaltmak, 
sağlıklı beslenmek, radyasyondan 
korunmak, obeziteden sakınmak ve 
spor yapmak kanserle mücadelede 
bir numaralı silahlarımızdır.

DÜNYA KANSER GÜNÜ
Kanser her yıl 8.2 milyon bireyin 
ölümüne sebep olarak, tarihinde 
ilk kez diğer ölüm nedenlerini 
geçmiş ve tek başına bir numaralı 
ölüm nedeni haline gelmiştir. Son 
4 yılda dünya genelinde kanser 
sıklığı %11 artış göstermiş ve yıllık 
14 milyon yeni vakıaya ulaşmıştır. 
Bu sayı yaklaşık olarak İstanbul’un 
nüfusuna eşittir.

Önümüzdeki 20 yılda kanserin % 
75 artışla her yıl için 25 milyon yeni 
vakaya ulaşacağı öngörülmektedir. 
Kanserin bu öneminden dolayı 
4 Şubat Dünya Kanser Günü ilan 
edilmiştir.

2025’e kadar gerçekleştirilecek 
dünya kanser günü bildirgesi 
hedefleri:

1 Etkin, kapsamlı ve sürdürülebilir 
hasta odaklı kanser kontrol 

programları oluşturularak sağlık 
sistemleri güçlendirilecektir. 

2 Küresel tütün tüketimi, kilo 
fazlalığı (şişmanlık), sağlıksız 

beslenme, alkol tüketimi, fiziksel 
hareketsizlik ve diğer kanser 
risk faktörleri önemli düzeyde 
azaltılacaktır. 
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Erkeklerde En Sık Görülen 
10 Kanserin Yaşa Göre 
Standardize Edilmiş Hızları 
(Türkiye Birleşik Veri Tabanı) 
(Dünya Standart Nüfusu, 
100.000 Kişide)

Kadınlarda En Sık Görülen 
10 Kanserin Yaşa Göre 
Standardize Edilmiş Hızları 
(Türkiye Birleşik Veri Tabanı) 
(Dünya Standart Nüfusu, 
100.000 Kişide)

3 Kansere neden olan HPV ve 
HBV enfeksiyonlarına yönelik 

aşılar, evrensel aşılama programları 
kapsamına alınacaktır. 

4 Toplumsal tarama ve erken tanı 
programları yaygınlaştırılacak, 

kanserin erken belirti ve bulguları 
konusunda toplum ve sağlık 
çalışanları bilinçlendirilecektir. 

5 Özellikle düşük/orta gelirli 
ülkeler başta olmak üzere 

dünyada, kanser kontrolünün tüm 
alanlarında sağlık çalışanlarına 
yönelik eğitim imkanları 

geliştirilecektir. 

6 Kanserle birlikte gelişen 
damgalanma duygusu 

azaltılacak, yanlış̧ bilinenler ve 
zararlı efsaneler yok edilecektir.

7 Doğru kanser tanısı, kaliteli 
tedavi, rehabilitasyon, 

destekleyici  ve palyatif tedavi, 
ekonomik fiyatlarda temel ilaçlar ve 
teknolojiye erişim iyileştirilecektir.

8 Etkin ağrı kontrolü ve stresle 
baş etmeye yönelik hizmetler 

erişilebilir kılınacaktır.
Tuba Efe/Gazi Üni. Tıp
D.Ayşe Canatan/Gazi Üni Tıp
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Bir zamanlar insanoğlu avcılık, 
toplayıcılık ile uğraşırken başka 

bir zaman diliminde ise tarımı temel 
uğraşı olarak benimsedi... Zamanla 
beraber hayatın kendisi de değişti 
ve insanlık, sanayi toplumuna 
geçti... Tarihsel serüven içinde 
teknoloji gelişti, modernleşme 
kendini iyice yerleştirdi ve bilgi 
toplumu düzeyine gelindi...

Öyle bir zaman dilimidir ki bu, 
bilgiye ulaşmak son derece 

kolay... Değişen zaman içinde 
dönüşen insanoğlu çok kısa bir 
süre içerisinde adapte oldu bu 
sürece... Üretimden tüketime çoğu 
alanda değişiklik yaşandı. Elbette 

dönüşen insanoğlunun duyguları, 
tutumları, istekleri, yaşama biçimi 
de değişti... Daha çabuk tüketmeye 
başladı çoğu şeyi... Geleneksel 
bağlar zayıfladı ve birey ön plana 
çıkmaya başladı... 

Zaman içinde modern toplum 
bireyi her daim yalnız bıraktı 

ve yalnızlık serüveni içerisinde 
ayakta durmaya çalışan insanoğlu 
‘Rabbena, hep bana!’ demeye 
başladı. Yalnızlığa sevk edildiği 
günden beri artık ‘biz’ olamadı... 
‘Ben’ bilinçli rasyonel bireylere 
dönüştü, bireyselleşeyim derken 
yalnızlaştı farkında olmadan, 
modern insanoğlu...

Modern İnsanın Serencamı
Yavaş yavaş bireyselleşme ön 

plana çıktı ve yaşama biçimi 
haline geldi. Esen her rüzgarda 
insanoğlu savrulmamak için önce 
güvenini yitirip, akabinde tüm 
normlarını kaybetti. Geride mi? 
Mantığın olmadığı aşık insanlardan, 
duyguların kaybolduğu rasyonel 
insanlara dönüşmeye başladı... 
‘Sev beni, seveyim seni’ mantığı 
ile sevgilerde payına düşeni aldı 
elbet... Yakın tarihe kadar mektup 
ile iletişim kurulurken, içinde 
bulunduğumuz altın çağda birden 
fazla iletişim kanalı, alternatifler 
gün yüzüne çıktı... Geçen yıllar 
içerisinde sevgiliye kart atılırdı, 
gidilen yerden... Ve büyük bir keyif 

Halil İbrahim Aydın/Akademisyen Enes Şimşek/YBÜ İslami İlimler
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Modern İnsanın Serencamı ile hem yazılır hem de okunurdu... 
Çeşit çeşit kartlar hayatımıza renk 
katardı. Çoğu zaman da saklanırdı 
en güzide köşede... Zarflar, ayrı bir 
dünya, pullar bambaşka... Kağıt-
kalem ile sevgi dolu bir dünya... 
Günümüzde modern insan için 
ulaşmak kolay, iletişim kolay 
hatta sevmek bile çok kolay, elbet 
kopmak da... 

Post modern toplumun popüler 
gençliği çeşitli iletişim araçları 

ile yaşarken sevgisini, iletişimi de 
kolaylaştırmakta hatta alternatifleri 
de... Ancak, iletişimin kendisi yok 
olmakta...

Modernizm rüzgarı ile beraber 
teknoloji ilerledi, şehirler 

gelişti ve yaşam değişime uğradı... 
Yaşanan bu değişim ve dönüşüm 

serüveni, insanoğlunun kıyafetine, 
görüntüsüne sonra da ruhuna 
işledi... Karşılıklı sohbet edilen 
bir kültürden, karşılıklı yazışma 
dönemine geçildi. İletişim mi arttı, 
yoksa iletişim araçları mı bilinmez... 
Hasbihal olmak, hemhal olmak, 
hemdert olmak başka baharlara 
kaldı...

Geçen zaman içinde tüketim 
kültürü de değişti... Birbirinin 

gömleklerini giyen bir kuşaktan, 
gömlek gibi insan tüketen topluma 
dönüşüldü... Ulaşmak çok kolay 
artık, tüketmek kolay, dünyanın 
öbür ucuna bağlanmak kolay, 
yeni insanlar tanımak... Modern 
insanların birbirilerini tükettiği 
bu altın çağda, her şey faydayı 
anımsatmakta... Fayda uğruna 
insanlar yalnızlaşmakta... Şairin deyimiyle, “İnsanlar, insanların 

içinde insanlara hasret yaşamakta.”

Geniş ailelerin hep beraber 
yaşadığı iklimden, 1+1 evlere 

uzayan zaman... Öyle ya, ‘ben’, 
‘biz’in önüne geçmiş durumda... 
Modern insanın sevgisi, hayalleri, 
dahası yaşama biçimi değişti. Anı 
yaşamıyor modern insan, geçmiş 
yok, an yok her daim gelecek 
kaygısı ile daha fazlasını arzuluyor... 

Modern insan huzursuz, 
mutsuz...

Di’li geçmiş zaman içinde çok 
şey geçti, duygular, bağlılık, 

geleneksel yapı, muhabbet 
deryası... Her daim ilerleme çabası, 
daha fazlasını elde etme kaygısı, 
çoğu zamanda tüketme arzusu... 
Sonu olmayan ihtiraslar, bitip 
tükenmek bilmeyen istekler...

Modern insan yalnız, mutsuz, 
huzursuz... kaygılı, hüzünlü...

Modern insan samimiyetsiz, 
güvensiz...

Modern insan sadece ‘modern’...Enes Şimşek/YBÜ İslami İlimler

Karşılıklı
sohbet edilen
bir kültürden,

karşılıklı yazışma 
dönemine geçildi.

İletişim mi arttı, yoksa 
iletişim araçları mı 

bilinmez...
Hasbihal etmek,
hemhal olmak,

hemdert olmak başka 
baharlara kaldı...
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İslam’ın Aynası Camiler
Roger Garaudy/Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları/2013/264 sayfa

Bazı kitaplar vardır ki daha 
okumaya başladığınız an, 

hayatınızda önemli bir yer 
edineceğini anlarsınız. Bir kez 
okuyup geçemeyeceğinizi, kitabın 
size pek de konforlu bir okuma 
serüveni sunmayacağını tahmin 
edersiniz. Dikkatle, altını çize çize, 
notlar ala ala, döne döne okumanız 
gerektiğini bilirsiniz. Uzun yıllar 
Fransız üniversitelerinde edebiyat 
ve estetik dersleri veren Profesör 
Roger Garaudy’nin yazdığı “İslam’ın 
Aynasında Camiler” işte böyle bir 
kitap.

Kitabın çevirmeni Cemal Aydın, 
“Böyle kapsamlı, dört başı 

mamur denebilecek bir eseri 
ancak Roger Garaudy yazabilirdi” 
diye başlıyor eser hakkındaki 
sözlerine. Okumaya başlayınca hak 

veriyorsunuz ona. Estetik bilgisi, 
dinler hakkındaki bilgi birikimi, 
tarih ve felsefeyi yorumlayabilme 
yetisi, tasavvuf ve şiire yakınlığı ile 
Garaudy, ele aldığı konuyu geniş 
bir ufuk ve derin bir kavrayışla 
sunuyor.

İslam felsefesini ve estetiğini, 
dünyanın dört bir tarafından 

seçtiği camiler üzerinden 
somutlaştırarak anlatıyor. İslam’ın 
en genel prensiplerini en ince, 
en küçük detaylar üzerinden 
derinlemesine bir vukûfiyetle 
sunuyor.

“Allah güzeldir, güzelliği sever” 
hadisinin mimarideki muhteşem 

yansımalarını cami cami müşahede 
ederken kendisi de ‘güzel’e dair bir 
şeyler söylemenin sorumluluğunu 

hakkıyla taşıyor. Naif bir üslupla 
konuşuyor okurlarıyla. Şairane bir 
duyuşla farklı pencereler açıyor.
Pek çoğumuzun farkına varmadan 
bakıp geçeceği detaylarda, gözü 
ve gönlü doyuran görsel şölenler 
keşfediyor. Tlemsen Ulu Camii’nin 
kubbesinin mukarnaslarına düşen 
ışıktaki dalgalanmalarda, güvercin 
gerdanlığındaki renk nüanslarını 
görüyor. Süleymaniye Camii’nin 
kubbesini hayranlıkla anlatıyor. Bu 
sırada halılarındaki detayları da 
gözden kaçırmıyor.

Garaudy “Müslümanın içinde 
yaşadığı âlem, büyülü 

bir âlemdir” diyor. Aslında 
İslam mimarisinin abidevi 
camilerini anlatırken bir yandan 
da Müslümanca bakmayı, 
Müslümanca hissetmeyi öğretiyor.

Gülsüm Sezgin/YDV Gn. Mrk.
Kadın Kolları Başkanı Mustafa Çakmakçı/Kültür Üni. İnşaat Müh.
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Merve Gülkar/Gazi Üni. İşletme
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Mustafa Çakmakçı/Kültür Üni. İnşaat Müh.
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Nejla Sakarya/YDV Gn. Mrk. Yönetim Kurulu Üyesi
Eğitimci&Yazar

"Bana mı soruyorsun yalnızlığı severmisin diye,
Ben çayı bile iki şekerle içerim birlikte erisinler diye."

N. F. K. 
Uzun zamandır hayatın kıyısında yürüyüp, derununa nüfuz etmeden nefes alıyoruz

ve buna yaşamak diyoruz. Hani denir ya,suya sabuna dokunmadan diye!
 Aynen öyle yapıyoruz!!!

Korkuyoruz derinlikten ya kaybolmaktan ya da kaybetmekten;
en çok da aradığımızı bulamamaktan…

Bir söz vardır ki emeğin ve samimiyetin özüne bu kadar inebileni çok az hissettirebilir.
“Aramakla bulunmaz belki ama bulanlar mutlaka arayanlardır.”

Öyle değil midir sahiden?
Sırtımızda geçmişin pişmanlıklar ve keşkelerle dolu ağır küfesi,

geleceğin belirsizlik ve emniyetsizlik veren şüphesi, şimdinin aceleciği…
Bahar gelmiş neyime diyen bir iç ses…

Başımı çevirip kime nasılsın desem! Aynı cevap çarpılıyor suratıma;
MUTSUZUM…

İyi de hayat sadece mutlu olmakla mı paralel gider ki?
Faydalı olmak, insanlara yoldaş olmak, bir yara sarmak,

bir kitabın ilk sayfasından son sayfasına kadar
ıtırlı bir vahada kendi yolculuğuma çıkmak, bir menekşe büyütmek bu baharda,

mendil satan bir çocuğun mendilini aldıktan sonra başını okşamak,
üşüseniz de rüzgara savurmak dertleri; ”al birazını da sen savur” diyebilmek!

Yaşamak ölüme anlam yüklemektir…
Ama nasıl bir yaşamak!!!

Kendimizi başkalarının bizi mutlu etmesine yönelik yaşamak,
bağımlı bir yaşam sürmekten başka bir şey değil…

Kendi şarkısını kendisi yazmalı, kendi kemanını kendisi çalmalı,
kendi şarkısını da  kendisi dinlese bile kendisi söylemeli…

“Güzelliğin şarkısını söylersen eğer, çölün ortasında tek başına olsan bile
bir dinleyicin olacaktır.” demiş Halil Cibran.

Ne güzel söylemiş.
Besteniz ne kadar kötü olursa olsun.

Sizin olsun.
Dinleyeni az bile olmasın ama yüreğinize vursun nağmeleri.

Bugün belki hayatımızın son günü, tüm kainat kendimizi yeniden tazelemek için ayna, 
tadına vara vara yaşadığımızda anlam kazanacak!!!

Hayatın şarkısını ben duyuyorum.
Ya siz?

YAŞAMIN KIYISINDAN 
YÜRÜMEK
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Evet tam olarak öyle, hepimiz 
bir ayna aramıyor muyuz. Bizi 

olduğu gibi gösteren değil de 
olmasını istediğimiz gibi belki. 
Her gün sabah uyandığımızda bize 
en güzel, en doğru, en haklı ve 
vakur olduğumuzu söyleyecek bir 
yansıma. Böyle bir ayna nasıl da 
işimize yarardı değil mi? 

Bizim bir pamuk prenses masalına 
girip o aynayı elde etmemize de 

gerek yok üstelik. O kadar zahmete 
niye girelim ki sahi? “Kendini dinle, 
sen mükemmelsin, biriciksin.” 
diyen birçok sesi, yanı başımızda 
duran kişisel gelişim başlıklı 
kitaplardan duymuyor muyuz 
veya sosyal medya çöplüğünden 
kulaklarımıza ilişiveren oradan 
ruh ve kalbimize birçok saldırılar 
olmuyor muydu yeterince.

Her gün beş vakit namazın 
arkasında çektiği tesbihe 

“subhanallah” kelimesi ile 
başlayıp, Rabbini her türlü eksik 
ve noksandan münezzeh ilan eden 
mü’min kimse, modern zamanların 
kalbine üfürdüğü o ayartıcı sesin 
dessas tuzağına düşüyor ve kendini 
bir küçük tanrı moduna sokup 
şöhret sokağında kibir elbisesini 
yere sürte sürte gezmiyor muydu. 
“Sen aciz ve fakir bir varlıksın!” 
sesini duymamak için çevresini 
kendini iltifat çamuruna iten 
birçok kimse ile doldurunca, yine 
aynı o çamura düştüğünde ise 

elini tutacak kimse de kalmıyordu 
dramatiktir. Çünkü kahramanımız 
biricikti, tekti, özeldi, kimseye 
ihtiyacı yoktu. İhlâs suresindeki 
“Samed” isminin manasını o 
çamurda tek başına çırpındığında 
belki şimdi yeni yeni anlamaya 
başlıyor ama iş işten çok geçmiş 
gibi duruyordu çoğunlukla. 

Aynalarımız olmalı elbette 
ki, ama öyle bir ayna ki bu 

bizi olmak istediğimiz gibi değil 
olduğumuz gibi gösteren bir 
yansıma olmalıydı. ‘Ne de olsa 
insan aciz taraflarıyla yüzleştikçe 
asilleşiyordu azizim’. Bize kul 
olduğumuzu unutturmayacak 
ve bizi şeytanın kibir gayyasına 
atmayacak aynalar lazım. Böyle 
dostu olanlara selâm olsun. Böyle 
şahidi olanlar şahidine sahip çıksın. 
Ne zaman bu hali düşünsem aklıma 
Üstadın şu mısrası gelir:

"Verirler ben acizim,
kudret senin dedikçe.
Verenin şanı büyük,
sen iste istedikçe.. !”

HEPİMİZ
BİR AYNA
A R I Y O R U Z 

‘Ne de olsa insan aciz 
taraflarıyla yüzleştikçe 
asilleşiyordu azizim’. 
Bize kul olduğumuzu 
unutturmayacak ve bizi 
şeytanın kibir gayyasına 
atmayacak aynalar lazım.
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C. Rüveyda Zavalsız/Sabahattin Zaim Üni. Siyaset Bilimi
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DÜNYANİN İLK ÖLDÜRME OLAYI
Hazreti  Adem (A.S)’ın soyundan 

iki oğlu Habil ve Kabil. Hazreti  
Adem (A.S)’ın eşi yani annemiz 
Hava (A.S) her seferde çift evlat yani 
bir kız bir erkek evlat doğuruyordu. 
O zamanda o evlatlar büyüyünce 
bir çift diğer çift evlatlarıyla 
evleniyordu. Böylece Habil ve 
Kabilin evlenme zamanı gelmişti. 
Kabil ile dünyaya gelen kız çocuğun 
ismi Aklima idi. 

Aklima görünüşte çok güzel bir 
kızdı. Obur tarafta Habil ile 

dünya ya gelen kız çocuğun ismi 
Levvaza idi. O görünüşte Aklima 
kadar güzel değildi. Burda verilen 
isimler mesela ( Aklima, Levvaza, 
Habil ve kabil) bunlara revyete 
israiliye deniliyor. Yani bunlara 
tam olarak doğru diyemeyiz, 
tam olarak yanlış da diyemeyiz. 
Sonra Allah Cella Celaluhu’nun 
emriyle Hazreti  Adem (A.S) Kabil 
ile Levvazayi ve Habil ile Aklimayi 
evlendirmeyi tektif ediyor. Ama 
Kabil, Hazret  Adem (A.S)’ın teklifini 
kabul etmeyip kendisiyle beraber 
dünyaya gelen güzel kız Aklima ile 
evlenmeyi istiyor. Tabi ki Kabilin 
istediği teklif Allah'ın emrinin tam 
tersidir. O zaman Hazret  Adem 
(A.S) diyor ki, "Allahın emri ne ise 
ben size onu aktardım. Eğer beni 
dinlemek istemiyorsanız siz ikiniz  
de kurban takdim edin. Kimin 
kurbanı makbul olacaksa o kiminle 
isterse onunle evlenebilir." 

Tevrat’ta söyle yazmıştır; o 
zamanda kurban kestikten 

sonra kurban bir dağ üstüne ya da 
yüksek bir yere koyuluyordu. Eğer 
kurban makbul olursa gökten bir 
ateş gelip o kurbanı yakardı. Hazret  
Adem (A.S)’ın teklif ettiği gibi onlar 
(Habil ve Kabil) kurban etmişti. 
Habil kendisi için hayvanlarından 
çok iyi ve büyük olan hayvanı 

kurban takdim etmişti. Oteki 
tarafta Kabil kensinin tarladan 
buğday (gibi bir şeylerden) az 
ve düşük kaliteli buğday kurban 
takdim etmişti. Kurban konusunda 
kabil aşağılık yapmişti. Bu sebeple 
gökten ateş gelip Habil'in kurbanını 
yakmiş ama Kabil'in kurbanı nı 
yakmamamıştı. Demek ki, Habil'in 
kurbanı kabul edilmişti.

Habil'in kurbanı makbul olur 
olmaz Kabil haset’ten/ 

kıskançlıktan dolayı yanıyordu ve 
açıkça söylemişti ki: Elbette ben 
(Kabil) seni (Habil'i) öldüreceğim.  
Ama Habil dedi ki, Allah ancak takva 
sahiplerinin (Amellerini) kabul 
eder. Kabil kendi nefsine boyun 
eğip kardeşini (Habil'i) öldürdü. 
Böylece dünyanın ilk öldürme olayı 
gerçekleşmiş oldu.

Ünlü bir rivayetde şöyle diyor; 
Bu olay Mekke de yaşanmış. 

Dünyanın ilk öldürme olayı olduğu 
için kendisinin ölü kardeşini 
nasıl defn edeceğini bilmiyordu. 
Nasıl kardeşini saklayacağını 
düşünüyordu. Allah Cella celaluhu 
iki tane kuş gönderiyor ve bir tane 
kuş diğer ölü kuş için toprak kazıp 
gömdüğünü gösteriyor. Kabil bunu 
gördükten sonra diyor ki; ben 
hayvanlardan/ kuşlardan aşağılık 
bir adamım. Ardından çok utanıyor 
ve pişman oluyor. Bunun hakkında 
İmam Kurtubi şöyle diyor; ‘’Kabil'in 
yaptığı utancı ve pişmanlığı kendi 
kardeşini öldürdüğü için değil 
ölü kardeşini nasıl saklayacağını 
bilmediği içindi. Bu pişmanlık tevbe 
niyetinde değildi.’’

Kabil ve Habil hakkında bazı 
söylentiler….

"Kabil kendi kardeşini ölürdükten 
sonra baba Hazreti  Adem 

(A.S)’dan kaçıp yemene gitmiştir.’’ 
(Tabari).

"Kabil Adon (Bir yer adı)’un 
doğu tarafına gidip yaşamıştır." 

(Huseyni ve Hakkani).

"Süriye’nin damesk şehrinde 
‘’Nehri Bardi’’ vadisinin 

yakınlarda 15 metre uzunluğunda 
bir kabir bulunmaktadır. Bazı 
tarihçiler buranın Habil'in kabri 
olduğunu düşünüyorlar.

"İbni Mesut (R.a.) diyor ki, 
Resulullah Sallallahu Aleyhi 

Vesellem buyurdu ki, ‘’Hazreti 
Adem (A.S)’ın oğlu (Kabil) ilk haksız 
öldürme olayı ile kirli Geleneğe 
giriş yaptı’’  (Musnade Ahmad).

Kutsal Kitabımız Kuran-ı Kerim’de 
bu olay nasıl anlatmış bir 

bakalım.

Allah C.C. Kuranı Kerim'in Maide 
Süresinde 27-32 ayetlerinde 

bu olayı anlatmıştır.

27-(Ey Resûlüm!) Onlara, 
Âdem’in iki oğlunun (Hâbil 

ile Kabil’in) haberini de 
hakkıyla oku! Hani birer 
kurban takdîm etmişlerdi de 
birisinden (Hâbil’den) kabûl edilmiş, 
diğerinden (Kabil’den) ise kabûl 
edilmemişti.(3) (Kabil,  Hâbil’e:) 
“Seni mutlaka öldüreceğim!” dedi. 
(Hâbil   ise:) “Allah, ancak takvâ 
sâhiblerinin  (amellerini) kabûl 
buyurur” dedi.

28- “Yemîn olsun ki, eğer 
beni öldürmek için bana 

elini (kötü bir niyetle) uzatsan da, 
ben seni öldürmek için elimi sana 
uzatıcı değilim. Şübhesiz ki ben, 
âlemlerin Rabbi olan Allah’dan 
korkarım.”
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29- “Doğrusu ben isterim 
ki, (sen) kendi günâhın ile 

benim günâhımı da yüklenesin 
de ateşin ehlinden olasın! İşte 
zâlimlerin cezâsı budur!”

30  -Nihâyet nefsi ona 
kardeşini öldürmeyi hoş (ve 

kolay) gösterdi de onu öldürdü; 
bu yüzden hüsrâna uğrayanlardan 
oldu.

31- Sonra Allah, ona kardeşinin 
cesedini nasıl gömeceğini 

göstermek için, yeri eşeleyen bir 
karga gönderdi. (Bunun üzerine 
Kabil:) “Yazıklar olsun bana! Şu 
karga kadar olup da kardeşimin 
cesedini gömmekten âciz mi 
kaldım?” dedi. Böylece (bunu 
bilmediğine) pişman olan 
kimselerden oldu.

32-Bundan dolayıdır ki, 
İsrâ ilo ğul larına (Tevrât-

ta) şöyle yazmıştık: “Kim 
bir kimseyi, bir kimseye 
veya (o kimsenin) yeryüzünde 
bir fesad (çıkarmakta olmasın)a 
karşılık olmaksızın (ölüm cezâsını 
gerektiren bir suçu olmadığı 
hâlde) öldürürse, o takdirde bütün 
insanları öldürmüş gibidir.(1) Kim 
de onun (bir insanın) hayâtını kur-
tarırsa, o takdirde bütün insanların 
hayâtını kurtarmış gibidir.”

En sonunda şair sözüyle...

‘’Habil kabil iki kardeş,
Bir annenin evladı.

Kabil gitti kafir olup
Habil Müslüman’’

Ayşe Gökçe
Selçuk Üni. Bilgisayar Mühendisliği

Mahmudul Hassan (Bangladeş)/Sakarya Üni.
Uluslararası İliş.
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MEKSiKA'ya
Y O L C U L U K

Ayşe Nur Demir/Yıldırım Beyazıd Üni. Siyaset Bilimi.
YDV Ank. Kad. Kol. Eğt. Kült. Kom. Üyesi

Gün be gün Meksika’da tuttuğum günlüğümü Yeni Dünya 
Vakfı’nın siz değerli okuyucularına açmak istiyorum.

22.04.2016

Şu an Atlanta üstünden 11.43 
am, 5166 miles den yazıyorum.

Yaklaşık 11 saattir 500 kişilik bir 
uçakta Madrid’den Meksika’ya 
yolculuk yapıyorum. Yanımda 
güleç bir hanım var İspanyolca 
bilmediğim ve o da İngilizce 
bilmediği için beden dilimizle 
anlaşıyoruz.

Madrid’e gelene kadar hiç 
uyumadım ve Meksika 

uçağı 2 saatlik bir rötarla kalktı bu 
yüzden Meksika uçağına bindiğim 
andan itibaren uyudum. Diz 
kapaklarım acıyor. Yorucu ama 
sakin bir yolculuk yapıyorum.
Arada karşındaki dijital ekrandan 
haritadaki yerimize bakıyorum.
Atlantik Okyanusu 10 saattir 
bitmedi.

Ankara’dan İstanbul’a 50dk 
da gelmiştik, okyanusun 

büyüklüğünü kavramak beni 
ürkütüyor. Şu an tam bunu 
yazarken uçakta değişik ve yoğun 
bir sallantı söz konusu. Dün sabah 
11 de başlayan uçak seyahatim 
aktarmalarla birlikte bir günü 
geçti. Madrid’e gelirken dışarıyı 
izleme şansım oldu ve bulutların 
üstünde mükemmel bir göz ziyafeti 
çektim. Birazdan kahvaltı servisi 
başlayacak ve uçakta bir gündür 
yediklerim, annem yaptığında asla 
yemeyeceğim şeylerdi. Her çeşit 
insanın ve rengin yanı sıra dilleri 
farklı pek çok beyin var uçakta. 

Gözlem yapmak çok hoş. Ne kadar 
çok dünya var bugün bunu fark 
ettim. Uçak başımı ağrıtmaya 
başlayalı yaklaşık 5 saat oldu bu 
yüzden yazmayı bıraksam iyi olacak

MEKSİKA’DA İLK GÜN: 
23.4.2016

Meksika’ya indiğimiz anda 
arkadaşlarımızın bordo 

pasaporta sahip olmasından dolayı 
onların hava alanındaki gözlem 
odasında bir saat bekletilmesi 
sonunda iki gündür hiç akşam 
olmamasından ötürü yaşadığım 
jetl lag ‘ım la mutluyum.

Meksika’da ilk günkü 
izlenimlerim bol kokulu 

maalesef:( Buradaki günah, 
domuz, ot ve fuhuş kokusu 
ahlakın sıfır olduğu bu ülkede 
ilgimizi hemencecik çekiyor. 
Ayrıca bizim Japonlara 
yaptığımız muameleyi burada 
Meksikalılar da bana yapıyorlar. 
İlk defa tesettürlü birini görmüş 
olduklarından ilgilerini çekiyorum 
ve bazen bana bakarlarken 
boyunlarının kopmasından 
endişe ediyorum. Elleri ile beni 
işaret edip konuşuyorlar hatta 
benimle fotoğraf çektirmek için 
izin isteyenler oluyor. Ben sürekli 
gülüyorum çünkü İslam’ı temsil 
ediliyormuş gibi hissediyorum.

Metrolar o kadar kalabalık 
ki nefes almak imkânsız 

ve maalesef bugünkü gezimin 
sonunda metroda cüzdanımı 
çaldırdım bu yüzden, şu an sıfır ve 
tüy gibiyim. 

Gördüğüm en güzel ve en 
büyük müze olan El Museo de 

Antropologia ‘da tam gün dolaşsak 
bitiremezdik ama tabii ki bizler 
iki saatte bitirmenin gururunu 
yaşadık.

Burada ilginç deneyimlere gram 
İngilizce bilmeyen insanların 

içinde dolaşırken sahip oluyoruz.
Sevdim buraları gezmeyi ama 
cüzdanımın çalınmasını unutup 
polislerin beni yakalayıp pasaport 
sormasından korkmadan bir hafta 
geçirmeyi ve tadını çıkaracağım 
bir gezi olması diliyorum. 

MEKSİKA’DA İKİNCİ GÜN:
24.04.2016 

İkinci günde bir pazar sabahı, 
çan seslerinin eşliğiyle Mexico 

City’nin yollarına koyulduk. Başıma 
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ya
gelen hırsızlık olayından sonra 
metrolardan uzak durma kararı 
aldık ve bu radikal kararla kendimize 
şoför ayarladık. Deneyim önemli 
şey tabii ki farkındayız. İlk önce 
Maya ve Astek Piramitlerine gittik 
ve kesinlikle görülmesi gereken bir 
yer. Yol üzerinde şehri kaplamış 
rengârenk kutu gibi evler gördük. 
Dağlar boyu uzanan bu evler 
gerçekten çok şirinler. Burada fark 
ettiğimiz şey orta sınıf kavramının 
olmaması. Resmen ülke zengin 
ve fakirlerden ibaret, fakirlerin 
ise durumu içler acısı. Her ne 
kadar ülkenin ekonomisi dünya 
genelinde 10. Sırada olsa da halk 
fakirlik içinde.

Yöresel kıyafetleri olan 
panço ve Meksika şapkaları 

alabileceğimiz birçok yerde 
mola verdik. Kaktüse benzer 
bitkinin faydalarını dinledik.
Kocaman şapkalarımızla farklı 
Türk kültürümüzü birleştirdik. 
Kaktüslerden elde edilen   
içeceklerin yanı sıra şapkaları 
dokumak için liflerde bu 
kaktüslerden elde edilmekte. 
Burada her iki adımda bir 
fotoğrafımı çekmek isteyen insanlar 
bana tesettürümün sebebini 
soruyorlar. Daha önce hiç İslam 
kelimesini duymamışlar.Bir tür din 
dediğimde şaşırdılar çünkü yemek 
ismi sanmışlardı. Birisi ise neden 
Araplar gibi peçe takmadığımı 
sordu. Ne çok anlatmak istediğim 
şey varmış aslında. Buralarda çok 
başka bir dünya var.

Bugün ki diğer durağımız Guada 
Lupe Basilica ‘ya gittiğimizde ise 

bir Hristiyan ayini izledik gördüğüm 
en büyük kiliseydi. Gerçekten çok 
kalabalıktı. Katolik olan bu ülke 
gerçekten ibadetlerine düşkün 
insanlarla dolu. Orada yan yana 
4 den fazla büyük kilise vardı ve 
insanlar dışarılara taşmıştı.

Bugünün sonunda Meksika’nın 
yöresel yemeklerine tüm 

kokulara rağmen yaklaştım 
ve üç lokmada olsa ‘’No 
Pales’ten’’ yiyebildim. İsmini 
hatırlayamadığım bir yemeği 
de kokladım. Yemek deyince 
aklınızda oluşan o şemayı tahmin  
edebiliyorum ama alakası yok 
aslında. Yeşil bir galetanın üzerine 
peynir, susam, acı fasulye ve 
maydanozlar vardı. Neyse ki 
bizler çevredeki pizzacıları bulup 
karnımızı doyurmaya çalışıyoruz.

Günü Meksika’da bir pazara 
giderek sonlandırdık ve 

burada gerçekten her şey  çok ucuz.
Türkiye’ye valizler dolusu eşya 
götürebiliriz çünkü halk gerçekten 
ekonomik bir uçurum yaşıyor. 
Yine de kısa boylu teyzeleriyle, 
rengârenk arabalarıyla karışık 
trafikleriyle ve sevimli sincaplarıyla 
Meksika gelinip görülmesi ve bir 
daha gelinmemesi gereken bir yer.

MEKSİKA’DA ÜÇÜNCÜ GÜN:
25.04.2016 

Artık bu günden itibaren sıkıcı 
görünen ama bana mükemmel 

deneyimler kazandıran kısma 
başlıyoruz. Bizler Meksika’ya içişleri 
bakanlığının ‘’Gençler Başkanlık 
Sistemini Tanıyor’’ projesi için 
geldik ve üç gün boyunca yoğun 
toplantılarımız olacak. Başka bir 
yazımda ayrıntılarla bu bölümü 
anlatmayı çok isterim sizlere ama 
bugünlük genel çerçevemizden 
bahsetmek istiyorum. 

Türkiye elçiliğimizi ziyaretle 
başladık güne. Türkiye 

elçiliğinde Muhabbet koyuydu 
ve demli birer çay hasretimizi 
söndürdü. Günün geri kalanında 
Meksika’nın başkenti olan Mexico 
City Temsilciler Meclisinde 
toplantılarımız oldu. Bizlere  
‘’Institute of Belisario Dominguez’’ 
de çok güzel bir sunum yapıldı. Şunu 
itiraf etmeliyim ki İngilizceleriyle 
bizi kendilerine hayran bıraktılar. 
INAFED ‘de olan toplantımız 
üzerine günü bitirdik.

MEKSİKADA DÖRDÜNCÜ GÜN:
26.04.2016

Toluca eyaletinin yasama 
yürütme ve yargı organlarını 

ziyaret ettik. Toluca Eğitim ve 
Kültür müşavirlerinden Meksika ve 
eyaletleriyle  ilgili kültürel, ekonomik 
ve siyasi hayat hakkında bilgi aldık. 
Toluca milletvekili ile yaptığımız 
kahvaltıda partiler ve başkanlık 
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sistemi hakkında bilgiler edindik. 
Toluca yaptığımız en yoğun ve bir 
o kadarda faydalı bir ziyaret oldu.      
Uluslararası protokol danışmanı, 
anayasa mahkemesi hâkimleri, 
Toluca eyaleti Kültür Bakanı ve 
Eğitim direktörü ile ayrı ayrı 
toplantılarımız oldu. Mahkemeleri 
ve resmi kurumlarında ilgimi çeken 
şey sanat oldu. Bütün duvarlar el 
yapması resimler ile dolu. Yargı 
organının bulunduğu binada 
duvarlar geçmişten günümüze 
bütün hâkimlerinin resimleri 
ile kaplıydı. Her ne kadar laik 
bir ülkeyiz deseler bile yasama, 
yürütme ve yargı organlarının 
binalarında çanlar bulunmakta 
ve kiliseyi andıran pek çok figür 
duvarlarını süslemekteydi.

Bugün Kültür Bakanına 
yönelttiğim soru üzerine 

bayraklarındaki kartal ve yılan 
figürlerinin manasını öğrendim. 
Büyük kartal Meksika’yı temsil 
ederken kartalın ağzındaki yılan 
düşmanları temsil etmekteymiş. 

Eğitim direktörüne yönelttiğimiz 
soru üzerine ise eğitim sevilerinin 
düşük olduğunu ve kişi başına düşen 
kitap sayısının Türkiye’nin 3/1sini 
oluşturduğunu öğrendik.  Yasama, 
Yürütme ve Yargı organları ortak 
bir meydanda olup birbirine çok 
yakınlar. Bizler oldukça yoğun geçen 
toplantıların sonunda hemen yan 
binalarında bulunan Botanik parkına 
giderek günü sonlandırdık. Botanik 
parkı oldukça sanatsal ve kaktüs 
çeşitleriyle doluydu.

MEKSİKADA BEŞİNCİ GÜN: 
27.4.2016

Bugün Sovyetler Birliği’nin ilk 
yıllarında etkili bir siyasetçisi 

olan Troçki’nin Meksika’daki evine 
gittik. Dışişlerinden Sorumlu Halk 
Komiseri görevini alan ilk kişi, Kızıl 
Ordu’nun kurucusu ve komutanı, 
Savaştan Sorumlu Halk Komiseri 
olan Troçki Bolşevik Parti’nin 
Politbüro üyesi olan Troçki, Josef 
Stalin ile giriştiği siyasi mücadeleyi 

kaybedince resmi görevlerden 
alınmış ve Sovyetler Birliği’nden 
sürgün edilmiş. Bu bilgileri 
orada İngilizce sunum yapan bir 
rehberden öğrendik.  

Önemli Marksist teorisyenlerden 
biri olan Troçki Stalin’in suikast 

girişimlerinden kaçarak Meksika’ya 
kadar gelmiş. Lev Davidoviç 
Bronştayn adıyla Yanovka’da küçük 
toprak sahibi bir Yahudi ailesinin 
çocuğu olarak doğan Troçkinin soy 
ağacının bulunduğu bir tablo giriş 
kapısını kaplamaktaydı.

Stalin’in suikastlarına karşı 
pek çok önlem alan Troçki hiç 

beklemediği bir anda çalışma 
masasında kız arkadaşı tarafından 
öldürülmüş. Adına dikilen anıtta 
fotoğraf çekilip dilek havuzuna 
peso atan devrimci ziyaretçileri 
evden çıkarken oldukça buruktular. 
Bahçesindeki her ayrıntıyı kendi 
yaptığı ve ektiği şekilde muhafaza 
etmeleri beni oldukça etkiledi.

Troçki’nin evinden sonra 
Meksika Senetosu’na gittik ve 

hayatımın en güzel deneyimlerini 
yaşadım. Seneto’da toplantı 
anında içeri girdik ve milletvekilleri 
ile muhabbet etme fırsatımız 
oldu. 32 eyaleti temsilen bulunan 
başkanların bulunduğu bir 
Senetoda bizleri selamladılar ve 
fotoğraflar çektirdiler.  Daha önce 
Türkiye’den bir heyetin oraya 
gitmemiş olmasının avantajını 
yaşadık. O gün bir dizi toplantıdan 

sonra içimizde hafif bir burukluk 
oluştu. Artık Meksika’ya alışmıştık 
ama son gecemizi yaşıyorduk.
MEKSİKADA ALTINCI GÜN:
28.4.2016

      Şimdi ise dönüş uçağından 53 
mil okyanus üstünden yazıyorum 
bu bölümü. Meksika’ya hiç 
alışmayacağımızı sanırken şimdiden 
özlediğimizi fark ediyoruz. Küçük 
boylu teyzelerle pazar alışverişi 
yaparken arkamızda tango yapan 
çiftlere, sokak yemeklerine, renkli 
taksilerine kocaman şapkalarına, 
yoğun trafiğine ve şoförümüz 
Sanfransisko’ya çok alışmışız. 
Meyve yiyerek doyduğumuz 
zamanlar yerini balık çeşitlerine 
bıraktığından beri hayatımız güzel 
geçmeye başlamıştı. 32 farklı 
eyaletin bulunduğu bu ülkeye kim 
bilir belki yine geliriz.
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Bilmediğim neydi de bu denli eridim. 

Bir türlü çıkmıyor ne ise ayyuka, 
Bir ben mi habersizim bu derin sırrınızdan?
Geceler boyu çıkmaz oldu aklımdan bilin ki 

Bilseydim ihtar ederdim aleme, bilmeyen kalmasın. 
Sanki yıllarca vardı da bu sıra silindi, 
Artık habersizim bu derin sırrınızdan.

Düşündükçe katmerlenir içimdeki kaygı 
Öyle düştüm ki  düşmek afilli bir yalandan 

Ne mağrur nefsiniz varmış duyun feryadımı 
Bir ben mi habersizim
Bu derin sırrınızdan?

Araf
Tepelerinde

Tahir Cemil Zengi/YDV Mezunlar Kom. Üyesi Hatice Tekcan/Ank. Şube Kad.Kol.Bşk.
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Mücahit Aslan/İstanbul Üni. İlahiyat 

Zaman Ağacı
Huzurun dürtüsü nâzik bir sabah kırağısı,

Zaman ağacında solgun hayatların, acı bekleyişi,

Bir düşüş ki dalına verdiği hüzünlü tebessüm,

Dileğine baksan ümitle, sabırsızca, yetişmek toprağa

Yalnız bir likâ mı diye ederken müşâhade

Titrek bir o kadar insicamlı, semâ sahiplik ediyor,

Hırçınlaşırken özlemle akan bir çaresizlik nehrine

Neyi anımsatırsa mısraların yönü belirsiz okları

Geçen ömrün akdi alınmış nihayetine

| Cihâdî |

Mervegül Zorba/Yıldırım Beyazıd Üni. İng. Psikoloji
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Ben Varım

Büşra Ekinci/Başkent Üni. Psikoloji
YDV Ank. Kad. Kol. Eğt. Kült. Kom. Üyesi

Sena Yerlikaya/İstanbul Üni. Jeoloji Müh.

İdeal bir bakıştı yüreğimde çınlayan. 
Adımlarım kol kola dalmıştı gönlümün 

havuzuna. Duruşu vardı, olmalıydı omuzlarım 
klasça. Ben devamıydım vaat edilen o neslin. 
Asım’dım adeta…

‘Oku!’ demişti ayetlerde o ilahi emir, 
yaşamalıydım bunu bir dava şuuruyla. 
Yürümeliydim kitaplarla kol kola, ilk dava 
arkadaşımla.

Okumalıydım ayetleri, okumalıydım eserleri 
benden olanı da, olmayanı da… Yaşamalıydım, 
asr-ı saadetteki genç bakışıyla. Adımları 
toprağa net basan, fikri olan, yerinde zikri 
olan, yetiştirerek kendini hayatları yetiştiren, 
okuyan, okuyan, okuyan ve üstadın çağrısına 
katkıda bulunan, taşı gediğine konduran… 

‘Ben varım!’ diyen sağına soluna bakınmadan, 
kendi duruşuyla çağına emsal olan, ilk önderi 
Nebi’si olan o genç, ben olmalıydım.

Bu vaktimin fırsatını değerlendirebilen, 
zalimi asla sevmeyen, kendi olan, kendinden 
olan; inancından, kültüründen, davasından, 
gençliğinden asla taviz vermeyen, başını 
sadece secdeye eğen… 

Genç bir vakûrla bir namaz vakti duasıyla 
arzı titreten, muhtacı gözeten, merhameti 
ve adaleti konuşan o yürekli genç, ben 
olmalıydım… 

Bu genç benim! Hissediyorum. Damarlarıma 
dek biliyorum ve yaşıyorum. Bu lütfu 
bakışlarımla emiyorum.

Zihnime pompalanıyor bu değer. O Nebi’nin 
ümmetinin genciyim. Gönlünde sağlam, 
kökleri geçmişine dayanan o çınarı yeşerten, 
idealist omuzlarıyla ve aşkıyla ‘Ben Varım!’ 
diyen bu genç, benim, hissediyorum...
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 ESKİ
        BİR

      MEKTUP
Sana uzaktan ellerimi sallamaya gücüm yok 

Bakıyorum  vapur sesi gibi tavrımı gör 
Bir gırnata bestecisi gibi yüzüm kahkaha 
Sana uzanan çocukluğumu yakala ve öp

Saatimin sarkacında dans ediyorsun çocukça 
Gözlerin göğe dönüp sesleniyordu duydum 

Tanrım mektupları diriltelim tekrar 
Tanrım mektuplar geri gelsin diyordun

Kağan Sonkaya/Gazi Üni. Türkçe Eğitimi İbrahim Çelebican/İstanbul Üni. Edebiyat



59

Dil bilimi gereğince eşanlam diye bir 
şey yoktur; yakın anlam veya yan 
anlam vardır. Bir anlamı karşılayan 
iki kelime varsa biri zamanla yok 
olur. Birbirine yakın iki kelime çok 
ince bir farkla birbirinden ayrilir. 
Nasip; bir insanın elde edebildiği, 
sahip olabildiği şeydir. Yemek, 
içmek, meslek, eş, davranış 
sonucu çabanın karşılığı vb... 
Nasip bir nimettir aslında. Nisa 44’de 
kendilerine kitaptan bir nasip verilmiş: 

“Onları görmüyor musunuz!” derken 
yüce Rabbimiz Kur’an’ın nimetlerine 
dikkat çekiyor. Nimetin Allah’tan 
geldiğine riyaya ve şımarıklığa 
kapılmadan Allah’a şükür etmek 
gerektiğinin mesajını anlıyorum. 

Verilen her şey Allah’tandır. 

Allah dilediğini verir. 

Allah sonsuz kudret sahibidir. 

Birçok ayette aldığım mesaj 
dogrultusunda anladıklarım ise 
yaptığımiz karşısında bir karşılık vardır. 
Allah hesabı pek çabuk görendir.

Müşriklerin yaptıkları yanlışların 
karşılığı şüphesiz ki azaptır. 
Allahû Teala insanın şanını 
yüceltmiştir. İnsana akıl vermistir. 
Bu doğrultuda insan kendi çabası 
ve istediğiyle yaptıkları sonucunda 
takdir beklemektedir. Biraz daha 
açacak olursak insanların her şeyi 
kadere bağlaması kesinlikle yanlıştır. 
Kaderi iki dairede ele alırsak: 
Büyük dairede Allah’ın takdiri 
hükmeder. Yani:

  -Hangi anne-babadan olacağı, 
hastalık, sıkıntı, sevinç vb..  
içinde olacağını bu daire belirler. 
Küçük dairede ise: 

Cüz’i irademize bırakılmıştır. 
Yani insanın kendi seçimleridir. 

-İman, küfür, sevap, günah  
vb. İnsan seçer Allah yaratır. 
Öyle ise yaratan değil seçen mes’uldur. 
Nasip meselesinde cuz’i irade 
sebepleri yerine getirmekle 
mükelleftir. Neticeyi Allah’tan 
beklemek gerekir. Biz nasıl olsa “takdir 
Allah’tan” diyerek cuz’i irademizin 
sahasını terk edersek kısmetimizi 
daraltmakla karşılık bulabiliriz. Her 
zaman çabalamak gerekir. Tedbir alıp 
takdir beklemek gerekir. Bolca dua 
etmek gerekir. Dua birçok kapıyı açar. 
Özetlersek nasip ne bütünü ile kaderin 
tahakkümüdür, ne de %100 iradenin 
elindedir. 

Kısmet, irade ve kaderin bir uyumudur. 

NASİBİMİZİ ARAMAMIZ GEREKİR.

Nasip Kısmet

Esra Çelebi/Kırklareli Üni. Siyaset Bilimi  Rabia Nur Ergin/Balıkesir Üni. Sosyoloji
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Başkan Mahmut Göksu, 
beraberinde yüksek lisans 

ve doktora öğrencileri ile vakıf 
yöneticilerinin de dahil olduğu 
bir heyetle ‘Uluslararası Vuslat 
Platformu Sempozyumu’na 
katılarak, gençlik ve geleceği 
üzerine sorunların tespiti, çözüm 
önerileri gibi hususlarda görüşlerini 
ifade ettiler.

Serbest kürsü oturumlarında 
söz alan öğrenciler, önemli 

vurgularda bulunarak ulusal 
ve uluslararası gençliğin 
sözcüsü oldular. Üç gün süren 
sempozyumda açılış TBMM Milli 
Eğitim Komisyon Başkanı Prof. Dr. 
Beşir Atalay ile, kapanış Başbakan 
Yardımcısı Prof. Dr. Numan 
Kurtulmuş ile gerçekleşirken, çok 

sayıda akademisyen, siyasetçi, iş 
ve spor camiasının mümessilleriyle 
STK’ların yanı sıra otuz farklı 
üniversite de öğrencileriyle katılım 
sağladılar.

Sempozyumun sonunda Yeni 
Dünya Vakfı Mütevelli Heyet ve 

Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut 
Göksu, sempozyumda Yeni Dünya 
Vakfını temsil eden öğrencilere 
günün hatırasına hediye takdimi 
yaparak tek tek tebrik etti. 

Yeni Dünya Vakfı Yönetim 
Kurulu Üyeleri Nejla Sakarya 

ve Mustafa Özkul, Ar-Ge ve 
Projeler Komisyonu Başkanı Halil 
İbrahim Erbay, Kültür ve Ar-Ge 
Koordinatörü Hatice Gökçe ile 
birlikte Yeni Dünya Vakfını ayrıca  

Devlet Toigonbayeva (Kırgızistan), 
Yıldız Teknik Üniversitesi Doktora 
öğrencisi Farkhunda Jabeen 
(Pakistan), Marmara Üniversitesi 
İslâmî İlimler Doktora öğrencisi 
Ziyada Muhammed (Etiyopya), 
İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk 
Doktora öğrencisi Danyal Arsarı 
(İran), Marmara Üniversitesi Hukuk 
Doktora öğrencisi Elif Uysal, Bolu 
Abant İzzet Baysal Üniversitesi 
Psikoloji Yüksek Lisans öğrencisi 
Ayşe Nur Boz, Sabahattin Zaim 
Üniversitesi Sosyal Hizmet Yüksek 
Lisans öğrencisi Emine Sena 
Güllüce, Marmara Üniversitesi 
Okul Öncesi Öğretmenliği Yüksek 
Lisans öğrencisi Adil Hamidov 
(Özbekistan), Fatih Sultan Mehmet 
Üniversitesi İslâmî İlimler Yüksek 
Lisans öğrencileri temsil ettiler.

YENİ DÜNYA VAKFI  
‘ULUSLARARASI VUSLAT PLATFORMU’NDAYDI
Yeni Dünya Vakfı; 4-6 Kasım tarihlerinde Abant’ta Çekmeköy Belediyesi 
ve Vuslat Platformunun düzenlediği ve belirli STK’ların yer aldığı 

“Ufuktaki Yeni Türkiye Gençlik ve Geleceği" Sempozyumuna katıldı.
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ORDİNARYUSMUSCASCUS’lar…
Üniversite hayatımın yeni bittiği 

şu günlerde zihnimi etraflıca 
kurcalayıp aklımda kalan eğitimci 
profilini şöyle bir gözden geçirdim. 
Bunu yaparken çevremdeki pek 
çok üniversiteli arkadaşımdan 
duyduğum kelimeler  ve  4 yıllık 
eğitim hayatımdan geriye kalan 
anılar canlandı gözümde.. Birçok 
üniversiteli gencin haykırmak 
istedikleri ama büyük oranda 
söyleyemeden gittikleri sözcükler…

Üniversiteye geldiğimizde bize 
yeni ufuklar kazandıracak, 

dünyamıza farklı pencereler 
açacak, hayat çizgimizdeki yeriyle 
zamana meydan okuyacak, en 
önemlisiyse ‘’ Ne iyi İNSAN’dı 
‘’ sözleriyle hatırlayacağımız 
hocalar aradı gözlerimiz. Ne 
yazık ki bulduklarımız bir elin 3 
parmağını geç(e)medi. Bu yazıyı 
yazma nedenim hiç tanımadığım 
bir öğrencinin ağzından dökülen  
‘’Bu okulda kendimi BÖCEK! gibi 
hissediyorum’’ sözünü sesindeki 
o acı hayal kırıklığıyla  arkadaşına 
söylerken şahit olmamdı.Ne 
kadar garip değil mi? Kendini, 

yeteneklerini keşfetmek için yola 
çıkmış ve geliştirmek için çabalamış  
henüz 20’li yaşlarındaki bir gencin 
kendini ‘’BÖCEK’’ gibi hissetmesini 
sağlayan kıymetli hocalar!!

Birçok dilden duyduğum çok 
acı bir gerçek var. Farklı farklı 

üniversitelerin koridorlarında 
inleyen bir ses . ‘‘Hoca olmuş ama 
insan olamamış…….’’ Zannedersem 
bu cümleyi onlarca kişinin 
ağzından duymuşsunuzdur. Peki, 
ne bekliyoruz? Bir parça insanlık 
ve anlayış! Bunları göremeyince 
de şöyle bir hakikat çıkıyor ortaya; 
Onlarca araştırmada bulunmuş 
,projeler gerçekleştirmiş , çok 
önemli makaleleri ve tezleri 
olan Saygıdeğer hocalarımız 
bizde kocaman bir hayal kırıklığı 
tablosu olarak kalıyor geride 
.Hayatımızdaki  ‘’en …..’ler arasına 
adını kazıyorlar. Azıcık bir anlayış ve 
güler yüz görsek mutlu oluyoruz. 
Ne tuhaf! Doğal olan o değil miydi 
zaten?Makam, para, otorite ve 
ego duvarlarının arasına sıkışmış, 
ülkenin en AYDINLIK! tarafına 
sormak istiyorum.

Duvarlarınızın ardındaki ilim, 
irfan ve bilginiz gün yüzüne 

ulaşamıyor! Neredesiniz??? Sağlıklı 
bir iletişim ortamının dahi olmadığı, 
dikkate değer görülmediğiniz  ve 
yok sayıldığınız  bir ortamda başarılı 
ve mutlu olmanızı istiyorlar. Ülkeyi 
değiştirmenizi , siyah fırçalar vurup 
RENGARENK olmanızı bekliyorlar! 
Bu trajikomik tablonun içinde 
bilimin saygınlığıyla ,adınızın 
önüne gelen bilumum sıfatların 
kıymetsizliği vuruyor eğitim 
sisteminin kör talihine!!

   Bizi hal ve hareketleriyle 
ötekileştirmeyen, güven ve birlik 
aşılayan, umut eken, en önemlisiyse 
insanlığı ile örnek alabileceğimiz 
HOCA’lar gerekli. Saygı değer 
Ordinaryusmuscascıscus’lar hiç bir 
işe yaramıyor!!!

Not: Ömrünü eğitime ve 
öğrencilere  adamış tüm güzide 

öğretmenlerimizi edeple tenzih 
ederim..

Naciye Çiyim/Ege Üni. 
Okul Öncesi Öğr. Y.L.
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15 Temmuz gecesi yaşanan 
darbe girişiminin ardından 

milletimizin aynı hatayı ikinci 
kez yapmaması için ülkemizde 
Devlet - Cemaat ilişkisi yeniden 
mercek altına alındı. Bu bağlamda 
Devlet - Cemaat ilişkisinin küçük 
bir parçası olduğu Devlet - Din 
ilişkisi de zihinlerde yeniden 
canlandı. Ne yazık ki; ülkemizin 
birlik ve beraberliğine zarar 
verme fiiliyle sonuçlanan, karşıtlık 
üzerinden beslenen düşünsel 
altyapıların kaynaklarından biri 
de Din. Yaşanan darbe girişimi bu 
durumun taze, reel bir örneği. Bu 
bağlamda devletimizin bekası ve 
milletimizin birliği açısından Devlet 
- Din - Toplum ilişkisini özellikle 
yaşanan acı tecrübeden sonra ülke 
Müslümanları olarak incelememiz 
elzem bir meseledir.

Ordu - Millet anlayışı üzerine 
kurulan milletimizde Devlet - 

Din ilişkisinin en yoğun yaşandığı 
alan doğal olarak savaş alanıdır. 
Bu bağlamda Türklerin bir savaşta 
olası senaryolardaki tartışılmaz 
sonuçlarda Devlet - Din ilişkimiz 
hakkında fikir sahibi olmamız 
mümkündür.

Şehadet üzerinden Devlet 
- Din ilişkisi şu şekilde 

incelenebilir: Savaş sırasında iki 
askeri ele alalım. Askerlerden biri 
komutanının emrini uyguluyor, 
diğeri komutanının emrinin 
uygulamasını yerine getirmiyor 
ve iki asker de eylemleri sırasında 

ölüyor. Bu bağlamda komutanının 
emrini uygulayan asker şehit, 
komutanının emrini uygulamayan 
asker vatan haini oluyor. Öyle ki; iki 
askerin nesnel olarak hangi eylemi 
gerçekleştirdiğinin bir önemi 
kalmıyor, bir askerin şehit veya 
vatan haini olduğunun parametresi 
komutanlarının verdiği emri 
uygulaması oluyor. Bu bağlamda 
toplum, komutanın emrini 
uygulayan askerin şehadetine 
şahit olurken, Allah katında o 
asker toplumun rızasını almış 
şekilde huzura çıkıyor. Dinimizde 
ise komutanın emrini uygulayan 
askerimizin şehadetinin, cennetle 
ödüllendirileceğine dair bir hakikat 
yatmakta. Senaryoyu özetleyecek 
olursak; komutanının emrini 
uygulayan askerin şehadeti, önce 
komutanın temsil ettiği toplumun 
rızasını, ardından toplumun temsil 
ettiği Allah’ın rızasını kazanmakta 
ve bu durumda Allah’ın rızasını 
kazanmak ile komutanın emrini 
uygulamak denk olmaktadır. Yani 
Din, Devleti referans almaktadır.

Savaş alanındaki Devlet ve 
Din arasındaki ciddi bağı 

tümevarımsal bir düşünce 
yöntemiyle bütün Devlet 
yapılanmasına dönüştürürsek, 
kurumsal yapının kararları Din 
hükmüne denk bir algılama 
olacaktır. Devlet ve Din algısını 
bu düşünce zemini üzerinde inşa 
etmemiz gerekmektedir.

Milletimizdeki Devlet - Din 
ilişkisinde Din, Devleti 

referans aldığından dolayı Devlet 
düzenindeki emirler sonuç olarak 
Din hükmündedir ve bu hakikat 
muhakkak Devlet yapılanmasının 
merkezine oturmalıdır. Zira 
milletimizde, Devlet düzenindeki 
emirlerin Din hükmünde yer 
almaması sonuç olarak liyakat 
sisteminin bozulmasıyla beraber 
rüşveti, adam kayırmayı ve paralel 
devlet yapılanmasını doğurduğu 
bir gerçek.

Çok şükür devletine bağlılığı 
tartışılmayacak kadar yüce 

bir milletin çocuklarıyız. Fakat 
Devletimizin bekası için Devlet 
düzenindeki emirlerin Din 
hükmünde olmasını tehlikeye 
atacak her türlü hain oluşumun 
tespiti ve yok edilişi üzerinden bir 
yöntemle ilerlemedikçe 15 Temmuz 
sürecinin benzerini bu sefer farklı 
kişilerle yaşamamız kaçınılmazdır. 
Millet olarak Devletimizin bekası 
için Devletin emri dışındaki her 
hükmü; Dinimize yapılan bir 
saldırı, Devletimize yönelik hain 
bir plan ihtimali olarak ele almak 
vatandaşlık borcumuzdur.

15 Temmuz sürecinden sonra 
bu meseleyi cemaatler 

üzerinden rasyonel bir zeminde ele 
almak gerekmektedir. Ülkemizde 
cemaatler, insanlarımızın Dini 
çeşitli ve farklı şekillerde anlamaları 
ve yorumlamaları konusunda 
önemli rol oynamalarına 

“15.07.16”
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rağmen, bireylerin cemaatlerle 
arasındaki güçlü duygusal bağ; 
Devlet yapılanmasında emirlerin 
uygulanması hususunda bir 
tehlikeye yol açıyor. Öyle ki, 
cemaatlerin yaydığı Din anlayışının, 
Devlet emrini Din hükmünde 
bulmama ihtimali söz konusu. Bu 
bağlamda herhangi bir cemaatle 
bağı olan herhangi bir vatandaşın; 
Devlet düzenindeki emri mi yoksa 
cemaatin yaydığı din anlayışının 
sonucu olan başka bir emri mi 
uygulayacağı bilinemiyor. Bu 
bilinmezlik şüphesiz Devlete zarar 
verirken, cemaat müntesibinin 
Devlet düzeni içinde bulunduğunda 
vatan hainliği her daim bir ihtimal 
olarak bulunuyor.

Devlet - Cemaat ilişkisinde, 
cemaatlerin olası bir ihtimalle 

Devlet emrini Din hükmünde 
ele almaması onların Devlet 
bünyesinde yer almamaları için 
yeterli bir sebeptir. Bu bağlamda 
cemaatlerle bağı olan vatandaşların 
Devlet bünyesinde yer almamaları 
ve Devlete ihanet etmeleri ihtimal 
dışı bırakılmalıdır.

Toplum - Cemaat ilişkisi 
üzerinden cemaat karşıtlığı 

yöntemi izlemek gerçekliğe 

uymayarak toptan bir çözüm 
olarak çözümsüzlüğü doğuracaktır. 
Cemaatler, Toplumumuzun Din 
anlayışına çeşitlilikler katması 
sonucunda Topluma fayda 
sağlarken, Devlet nezdinde 
bulunmaları bir tehlikedir. Bu 
bağlamda Toplum nezdinde 
bulunmalarına imkan sağlanmalı 
fakat Devlet nezdinde yer almaları 
ise bir Milli Güvenlik sorunu olarak 
ele alınmalıdır.

Şüphesiz cemaat ile bağı olan 
vatandaşların tespit edilip Devlet 

bünyesinde yer almamalarını 
sağlamak güçlü bir Devlet düzeni ve 
detaycı bir istihbarat gerektiriyor. 
Devletin vatandaşı ile kuracağı 
bu hassas ilişkinin yönteminin 
nasıllığını tespit etmek üzerime 
vazife olmamakla beraber haddimi 
aşıp şahsi çözüm önerimi sunmak 
isterim:

Cemaatlerin kurumsal düzen 
içerisinde tanımlanamaması, 

cemaat algısının anayasal ve 
hukuksal zemine oturmaması 
cemaatlerin illegal yapılanmasına 
ve anormal bir şekilde büyümesine 
yol açıyor. Hukuksal zeminde 
cemaatler, kurumsal bir sıfata 
oturtarak onları resmi yollarla 

takip edilebilir, denetlenebilir 
kılınmalıdır.

Devlet bütün örgütlenmeleri, 
cemaatleri ve tarikatları 

bünyesinde bulundurmama kararı 
almalıdır. Devleti yönetme iddiası 
ve vatandaşa düşen bu sorumluluk, 
halihazırda siyasi partiler üzerinden 
kurumsal ve denetlenebilir bir 
şekilde yapılmaktadır. Bu kararın 
işleyebilmesi için öncelikle 
cemaatlerin kurumsallaşması 
gerekmektedir. Zira memurların 
işe alınma sürecinde, vatandaşın 
cemaatlerle maddi veya manevi 
bir bağı olup olmadığı kurumsal bir 
gerçekliğe oturtulmalıdır.

Şüphesiz Devlet’in cemaatlere 
karşı alacağı bu tutum, 

cemaatlerin Toplum nezdinde 
sahip olduğu/olacağı ekonomik ve 
sosyal gücün de kontrol edilebilir 
bir seviyeye inmesine yol açacaktır. 
Bu bağlamda cemaatler Toplum 
nezdinde bütün farklılıklarıyla var 
olabilirken, vatandaşın bir cemaate 
dahil olması toplumsal kimlik 
üzerinden büyük bir karara tekabül 
edecektir. Bu vesileyle cemaatler 
yoluyla yapılan Din istismarına karşı 
Devlet’in alacağı net tavır, devlet 
büyüklerinin ve vatandaşların 
‘kandırılması’ konusunda bir engel 
teşkil edecektir.
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ONBEŞ'İNDE TEMMUZ'UN

Plan yaptı hainler,
Onbeşinde Temmuzun,
Sokağa çıktı binler,
Gece oldu çok uzun.

Herkes okusun diye,
Tarih yazdı bir millet,
Sahip çıktı ülkeye,
Kabul etmedi zillet.

Sandılar korkacağız,
Kapanacağız eve,
Kükreyen sıradağız,
Şahittir Çanakkale.

Baksınlar bir tarihe,
Ölümü öldürmüşüz,
Kim saldırdıysa dine,
Bu vatandan sürmüşüz.

Bizi bilenler bilir,
Bilmeyenler öğrendi,
Ölüm Allah'dan gelir,
Tanklar, tüfekler kimdi?

İman sadakat ister,
İmtihan çok çetindi,
O gece yüzlerce er,
Şehadetle yetindi.

Kan verdiler bayrağa,
Can verdiler vatana,
Şahit oldular çağa,
Bakın yerde yatana!

Kefeni olmuş bayrak,
Mezarı olmuş asfalt,
Cennet gibi yüzü ak,
Yaklaş şu imana bak!

Yolun yolumuz olsun,
Şehidim rahat uyu,
Sana kıyan kahrolsun,
Gülmesin ömür boyu.

Mesut Kayhan/YDV Gn. Mrk. Yönt. Krl. Üyesi



Sevgili Gençler;
Sizlerin büyük katkıları ve  emekleri ile 
oluşan Dergimiz Genç  Dünya’nın  2. sayısını 
elinizde tutuyorsunuz. Öncelikle her iki sayıya  
göstermiş  olduğunuz teveccühe teşekkür 
ederiz.

Dergimizde yer alan her yazı-makale-şiir-
ropörtaj; sizlerin hayallerini bir adım öteye 
taşımak, başarılarınıza katkı sunmak ve 
hayatınıza istediğiniz yönü verebilmek için 
ihtiyaç duyabileceğinizi düşündüğümüz 
materyalleri içermektedir.

Kariyer yolculuğunuzun taşları döşenirken 
katkı sunmak, becerilerinizi sergilemek, 
kaleminizin kuvvetini göstermek için ideal 
sayfalardasınız.

Göndereceğiniz yazılar, hazırlayacağınız 
araştırmalar, şiirleriniz, dosyalar ince bir 
editöryal çalışmadan sonra hak ettiği şekliyle 
Genç Dünya Dergisi sayfalarında yerini 
alacaktır.

Yazılarınızı ulaştırırken, “Göndermiş 
olduğum yazı, fotoğraf  vb. malzemenin 
Genç  Dünya Dergisi tarafından 
kullanımına izin veriyorum”  şeklindeki 
muvafakatname yazısı, ileride yaşanacak 
problemleri engelleyecek, hem de siz gençlerin 
yayın dünyası çalışmalarında tecrübe olacaktır.

Yazılarınızı, şiirlerinizi, dosya konularınızı, 
röportajlarınızı gencdunyadergisi@gmail.com 
adresine, muvafakatname yazısı  ile birlikte 
gönderebilirsiniz.

Umudumuz olduğunuzu, unutmayınız.

Sevgiyle kalın… 

İLETİŞİM
GENEL MERKEZ

Telefon    : 0212 526 33 34
Mail         : bilgi@yenidunyavakfi.org

Adres : Alemdar Mah. Prof. Dr. Kazım İsmail Cd. No:15
 Cağaloğlu-Fatih/İstanbul

ANKARA ŞUBE
Telefon    : 0312 324 00 66

Adres      : Hacı Bayram Mah. Ahiler Sk. No:1
 (Hacı Bayram Camii yanı) Altındağ-Ulus/Ankara

ADIYAMAN TEMSİLCİLİĞİ
Telefon    : 0532 626 73 85

ADIYAMAN/GÖLBAŞI TEMSİLCİLİĞİ
Telefon    : 0530 663 37 06

GİRESUN TEMSİLCİLİĞİ
Telefon    : 0533 559 54 61

İZMİR TEMSİLCİLİĞİ
Telefon    : 0532 263 70 56

İZMİR/ÖDEMİŞ TEMSİLCİLİĞİ
Telefon    : 0544 541 94 41

ANTALYA TEMSİLCİLİĞİ
Telefon    : 0535 548 65 20

GÜMÜŞHANE TEMSİLCİLİĞİ
Telefon    : 0505 291 09 32

IĞDIR TEMSİLCİLİĞİ
Telefon    : 0532 341 12 82

KAYSERİ TEMSİLCİLİĞİ
Telefon    : 0532 701 05 80

KONYA TEMSİLCİLİĞİ
Telefon    : 0533 382 93 11

KIRIKKALE TEMSİLCİLİĞİ
Telefon    : 0532 686 06 30

MARDİN TEMSİLCİLİĞİ
Telefon    : 0482 212 82 44

BURSA TEMSİLCİLİĞİ
Telefon    : 0532 242 18 36

GAZİANTEP TEMSİLCİLİĞİ
Telefon    : 0505 452 20 93

KOCAELİ/BAŞİSKELE TEMSİLCİLİĞİ
Telefon    : 0542 294 19 89
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