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Buse Elif ÖZÇIRPICI

Genel Yayın Yönetmeni

Değerli Okuyucumuz,

 Her geçen gün büyüyen, genç ve dinamik 
kadromuzla yeni sayımızda sizlerle beraber 
olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 

    Dergimizin genel yayın yönetmenliğini üstlenen, 
bu zamana kadar büyük bir özveri ve gayretle 
çalışan ekip arkadaşım Bayram Karaağaç’a çabaları 
için teşekkür ediyor, yeni sayımızda üstlendiğim bu 
sorumluluğu hakkıyla yerine getirebilmeyi temenni 
ediyorum. 

    Yeni sayımızda, dünyanın geçtiği bu zor dönemde 
umut ışığı ararken sarıldığımız kahramanlarımızı 
kaleme aldık. Kimi, dizelerin arasından selamlarken 
bizleri kimisi de tarihin tozlu sayfalarından ellerini 
uzattı. Sosyal hayatın işleyişini sürdürmesine 
katkıda bulunan modern dünyanın sessiz 
kahramanlarının da unutulmaması gerektiğini 
düşünerek değindiğimiz sürecin en acımasız 
tarafıyla mücadele eden sağlıkçılarımıza, ileriyi 
düşünerek dualarla hasat yapan çiftçilerimize, 
ülke ekonomisini korumak için çarkları döndüren 
sanayicilerimize, emeğin en büyüğüne sahip olan 
işçilerimize ve daha nicelerine teşekkürü Genç 
Dünya dergisi yayın kurulu olarak bir borç biliriz.

 Göreceğimiz nice güzel günlerin ümidiyle 
14. sayımızı siz kıymetli okuyucularımızla 
buluşturmaktan ötürü kıvanç duyuyoruz. 
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İnsanoğlunun peşini bırakmayan, yahut 
insanoğlunun peşini bırakmadığı bir yol-
cu masalı. Teması; hasret, hüzün, ayrılık, 
vuslat olan bir masal bu. Kiminin ömrünü, 

kiminin anılarını ele geçirmiş, yazarı olmayan bir 
göç masalı. Bedenini yeryüzünün her mekanına 
taşıyan, yüreğinin bir parçasını ise anavatanın-
da prangalara vurup da bırakan insan silsilesi... 
Masalın kahramanlarının kimisi savaştan kaçtı, 
kimi açlıktan; kimi okul yoluna düştü, kimi koca 
yanına. Suyun ferahlığını hissederek denize dalan 
dalgıcın yediği vurgun gibi geldi göç. Tüm kana 
işledi, nesilden nesile aktı, sandıklara saklandı ve 
torunlara masal diye anlatıldı.

Doğanla ölen birbirine karışmışken, vatanın to-
prağı suyundan ayrı düşmüşken yavrular analar 
birbirinden kopmuşken, babaların başı iki elinin 
arasından ayrılmazken hangi göç getirir insanı 
kendine? Hangi göç taşır akılları başlara? Kervan-
lar durur mu bir köşede göçebeliği mesken edinen 

insanlara, kuşlar utanır mı baharlarda göç etmeye, 
yuva kurmaya? Yahut kanat çırpışlarıyla eşlik mi 
ederler bedenleri yollara serilmiş; ruhları, gönülleri 
ardlarında kalmış insanların kanlı ayak izlerine? 
Nedir bu insanların sürüklediği kesintisiz gözyaşı, 
beklediği sabıkalı vuslatları ve ümitsiz yarınları? 
Ömürlerin tükendiği yollar, utancından susuyor, 
üzerinden akarken kıvrım kıvrım insan seli. Sa-
dece kuru ve sıcak kumuyla bir veda söyleşisi 
yapabiliyor en sessizinden, en hislisinden ve en 
geri dönülmezinden bir ah ile… Rızasız kapı çalışın 
rızasız kapı açanları merhametsiz gözlerle bakark-
en gelen insan seline, vatan kokusu işliyor en der-
inine burunların. Teselliler boşa, ağlamalar boşa… 
Yaşanmışlıkların en gerçek olanlarından birisidir 
bu göç masalı. Ne tarafından tutsan hüzün kokar, 
gözyaşı kokar, alın teri kokar.

Köyünü, tarlasını, kendi elleriyle yaptığı evini, 
ağaçlarıyla bezediği bahçesini bırakıp gelen bir 
çiftçinin kente gelişindeki amacı, emeğiyle ek-

Mahinur ÖzDeMiR

Rızacan KUMAŞ

ENÇTİK
ÖÇTÜKG
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meğini kazanabilmekti. Peki ne oldu? Dökülen, 
ter olarak mı kaldı sadece? Toprağını, geleneğini, 
geçmişini, kerpiç evlerini de döktü bir güzel, 
köy kokan amcalar, teyzeler... Ne emeklerinin 
karşılığını tam olarak alabildiler, ne de ananevi 
duygularını kurtarabildiler fabrikaların pis koku-
lu dumanından. Sistemin zamane çıkar politikal-
arının kurbanı olan, kentlerin soğuk duvarlarına, 
sıcak asfaltlarına mahkum bırakılan, göğünden 
yıldızları çalınan, atasının mezarını, köyünün yağ-
murunu unutan güzelim Anadolu insanı. Yöresel 
ağzıyla, giyimiyle, irfanıyla, atıyla misler gibi köy 
kokan, insanın topraktan geldiğini hatırlatan saf-
fet timsali insanlarımızın bir yok oluş serüvenidir 
köyden kente olan göçler. Küçük köy ve kasa-
baların verdiği güven pullarını bir bir döktüler yol 
kenarlarına, ağaç diplerine. Sonraları bir marifet 
gibi hedef oldu büyük kentlere taşınmak. Arkada 
kalanlar mutlulukla uğurladı gidenleri. Gidenlerin 
geri dönmeyeceğini, dönseler de eskisi gibi ol-
mayacağını bilmeden su döktüler çamurlu yollara. 
Gidenler döndü mü? Döndü. Önce köyden kent-
lere, sonra daha büyük kentlere, sonra megak-
entlere döndü. Döndü. Kültüründen, geçmişinden, 
aslından, kendinden döndü. Parayı, rahatı görünce 
bir o yana bir bu yana döndü. Su dökülen çamurlu 
yollarda ekinler bitti, nesiller geçti, gidenler old-
ukları yerde dönmeye devam ettiler de bir memle-
ketlerine dönmediler. Rizeli Mustafa Amca, Kony-
alı Nedime Teyze, Şanlıurfalı İbrahim Ağabey artık 
İstanbullu oldu.

Peki ya savaştan, soykırımdan kaçıp gelen göçebe 
insanımız? Bombaların sesinden hasret türküsü 

yapıp dinleyen, kurşun izlerinden korku filmi yapıp 
izleyen insanların kaçışına tanık olan şehir hudu-
tlarının dili var mı, gözü, kulağı var mı? Şahitler 
mi göçün en acısının, masalın en kötü sonla bit-
eni olduğuna? Yan komşusu artık başka bir ülkeye 
komşu olan kadının, kendisi dünyanın bir ucunda 
sınıf arkadaşı öte ucunda ağlayan çocuğun, doğ-
mayan bebeğini toprağa veren annenin, kurulu 
işini bırakıp el toprağında işsiz kalan babanın, 
vatanından bir avuç toprak alma vakti olmamış, 
hasretin en ağırını, hüsranın en derinini, sabrın 
en çetinini yaşayan insanoğlunun sızlayan göçü 
hangi göçle kıyaslanır, ya da kıyasa tabi tutulur 
mu?

Geleceğini dışarıda kurmak, geçmişini unutmak, 
seninle aynı duyguları, kültürü, geleneği tüttüren 
insanlardan bambaşka yerlere savrulmak… San-
ki bir annenin öz evladını bir anda sokağa atması 
gibi, sımsıkı sarılan bir sevgilinin aniden itmesi 
gibi, ömrünü verdiğin bir dostun arkandan vur-
ması gibi… Geri dönüşü olmayan upuzun bir yola 
çıkmak, sonu olmayan bir okyanusa dalmak, ucu 
gözükmeyen bir ipi çekmek, o ipi belki boynuna 
geçirmek…

 Her bir zerresi güzeldir vatanın. Derdi, tasası, kal-
abalığı, her şeyiyle vatan evidir, gökyüzü annesidir 
göçmen bir kızın; toprak babasıdır sapasağlam 
ve deniz kardeşidir habire didiştiği… Önce toprak 
kayar altından yavaşça, sonrasında denizler geri 
çeker kendini ve gökyüzü acı bir haykırışla kopma-
ya başlar başucundan göçmen kızın. Toprak ile izi, 
deniz ile sesi, gökyüzü ile nefesi kesilir…
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Otobüsten inişini hatırlıyorum. Beli sırtındaki 
çantadan hafif, kambur elleri cebinde 
yürümekle yürümemek arasında kararsız 

kalan adalelerinden sonra gözleri kan çanağına 
dönmüş bir vaziyette inmişti otobüsten.

Sarhoştu. Sarhoş gibi hissediyordu kendini. Oysa 
bugüne kadar ağzına bir damla alkol sürmemişti. 
Sigara desen arkadaş ortamında içenlerin 
dumanını solurdu hep. Onun dertli günlerine 
tek arkadaşı, çocukluğunun tek lezzetli içeceği 
gazozdu. Çocukluğundan beri yaşadığı tüm 
acıların belki de tek çaresiydi. Çaresi olduğundan 
değil ya çaresi olduğunu düşündüğünden içerdi.

elleri cebinde aynı ruhaniyetle yürürken birden 
durdu. Başının ağrısı gittikçe artıyordu. İçindeki 
boşluk gittikçe artıyordu. Çıktığı yol gittikçe 
uzuyor, düştüğü çukur gittikçe derinleşiyordu.

Bakkalın meşrubat dolabına baktı. Gazozu görünce 
yüzünde küçük bir tebessüm, cebini yokladı. Üç 
beş bozukluk aradı. Bulamadı. eli ceketinin iç 
cebine gitti bir hayli korkulu, cüzdanını yokladı. 
Bulamadı. 

O gün o an o saatte gazoz alacak tek bir kuruş 
parası yoktu. Canı biraz daha yanmış, ruhu biraz 
daha daralmış, içi biraz daha sıkılmıştı. Kimseyi 

Gazoz Parası

Ubeydullah Beşir KÖROğlU Semra MUSTAfAPAŞA
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anımsayamıyor hiçbir şeyi anlamlandıramıyordu. 
Gitmekle kalmak arasında kararsız olduğu bir 
vakitte kendini evde buldu. Hayatın telaşesi 
içerisinde geçirdiği bir ömürden bir an çıkıp 
düşündü. “Kimdi? Neydi? Neredeydi? Ne 
yapıyordu? Ne yapmaya çalışıyordu?” Tüm bu 
soruları boynundaki kravatla birlikte karşıdaki 
koltuğa fırlattı. Tüm bu sorular şimdi kravatlı bir 
şekilde karşısında oturmuş ona bakıyordu.

Gömleğinin ilk düğmesini açtı. Nefes alışı 
biraz daha kolaylaşmıştı. Ama sorular hâlâ ona 
bakıyordu. Pencereyi açtı. Uzunca bir müddet 
dışarıya baktı. Telaşeyi seyretti. esen rüzgâr 
saçlarını okşadı. Üşüdüğünü fark edip pencereyi 
kapadı. Sorular hâlâ kravatlı hâlâ koltukta 
oturmaktaydı. O da karşılarına oturdu. Uzunca bir 
süre baktı. Konuşmalarını bekledi ama olmadı. 
Çıldırdığını düşündü. Banyoya gitti. elini yüzünü 
yıkadı. Biraz kendine gelmiş, nefes alışı düzene 
binmişti.

Aynada geçmişini gördü. Günahlarını, 
pişmanlıklarını; kırılan, boş kalan yanlarını 
gördü. Hızla odasına geçip eline bıçağını aldı. 
Düşünmeden hiç tereddüt etmeden avuç ayasına 
derin bir çizik attı. 

Adaleleri çöktü. Yere yığıldı. Akan kanı seyretmeye 
başladı. Parmak uçlarının üşümeye başladığını 
hissetmişti ama yinede müdahale etmedi. Her 
pişmanlığı için derin bir çizik attı.

Üstündeki beyaz gömlek kırmızıya çaldı. Annesi 
olsa yıkardı. Babası olsa kızardı. Ama o ne yıkadı 
ne kızdı. Sadece pişmandı.

İçerde oturan kravatlı sorulara cevap bulamadığı 
için, günahkâr olduğu için, tövbesini defalarca 
bozduğu için, her şey için pişmandı…

***

Pazar sabahı. Her şeyden habersiz uyanmıştı. 
Aradan geçen iki üç haftalık zaman mefhumunda 
aynı pişmanlıkları içindeki savaşa katmış savaşı 
iyice çıkmaza sokmuştu.

Kahvaltıdan sonra vakit öldürmek için evin içinde 
dolaşmış içerde oturan kravatlı sorulara baktıkça 
çıldırmamak için kendini zor tutmuştu.

Vakit öyleyi devirmiş ikindiye yaklaşırken 
daktilosunun başına geçmiş, adeti üzere 
tozlanmasa da tozunu almış, kağıtları ağzına 
yerleştirmiş, taslakları temize geçmeye başlamıştı. 

Ki bir anda telefonu çaldı. Arayan, İstanbul’a 
gittiğinden beri görüşemediği dostuydu. Telefonu 
açtı. Selamlaşma, hâl hatır faslından sonra 
Turgut’un geri döndüğünü haber vermiş ikindiye 
müteakip buluşacakları caminin ismini söyleyip 
kapatmıştı telefonu.

zaman kavramı durmuştu. Ses sükunette 
kaybolmuş, varlık yoklukta can bulmuştu onun 
için. Turgut geri dönmüştü. Yıllar önce sevdası 
İstanbul’a zor olsa da onun iyiliği için kurban ettiği 
Turgut geri dönmüştü. Hocası Şems’i, Taptuk 
emre’si, Akşemsettin’i geri dönmüştü.

elindeki işi bıraktı. Üstünü değişti ceketini aldı 
kapıyı çekip arkasına bakmadan koşar adım 
camiye doğru yürüdü. Cami avlusuna vardığında 
ikindiye daha vardı Caminin cay ocağına baktı 
-belki erken gelmiştir umudu ile- yoktu. Tekrar 
avluya geçti. Bu sefer daha bir dikkatli avluyu 
yokladı, yoktu. Umudu kırılmış yerini hafif bir 
korkuya bırakmıştı. O korkuyla camiye girdi.

Oradaydı. Müezzinlik mahfilinin altında, aynı 
tebessümle sırtını mahfilin ayaklarından birine 
yaslamış duruyordu. Koştu hiç düşünmeden sarıldı. 
O an ağlamaklı oldu. Onsuz geçen tüm yıllara inat 
ağlamak istedi ama ağlamadı ağlayamadı. Sadece 
şükretti.

İkindi namazının edasından sonra beraber 
camiden çıktılar. İlk defa içini döktü. Hocası 
konuştukça O da konuştu. Anlattı dinledi ve 
en son aynı bakkalın önünde ikisi de durdu. 
Meşrubat dolabında gazozun yerini biliyordu ama 
meyletmedi. Bu sefer biliyordu yine parası yoktu. 
Hiç sezdirmeden hocasına baktı. Hocası iki gazoz 
almış parasını çoktan ödemişti. Tebessümüne 
sığındı. Bir merdiven basamağında geçmişini, 
günahını, pişmanlıklarını, avucunda ki yaraları, 
içindeki yarım kalanları, savaşını tek tek anlattı. 

O anlattıkça hocası konuştu. Hocası konuştukça o 
rahatladı. Öldü dirildi. Nefes aldı nefes verdi. Nakış 
nakış işledi varlığına. Diriltti yüreğini.

elinde gazoz tekrar hocasına baktı. Bir gazoz 
parasına yeni bir hayata gözlerini açmıştı.
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Düşledim kendimi bahr ortasında,
Bir mektepte, kâmil bir muallimle.

Softaydım düşümün bu safhasında,
Dâhil oldum derse şu ham hâlimle.

Oturdu sağıma fâzıl bir adam,
Birden girdi bahse, hak nedir diye,

Suâline cevap ararmış müdâm,
zannımca benzerdi bir serseriye.

O sârī nazmın sordum hikmetini,
Ki bir ses duydum, kurşundan ağır.

Dedim münâdī anlat mihnetini.
Dedi anlamazsın, yüreğin sağır.

eyüp YilMAz

esra ARSlAN

Düş Mektebi
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 Süzüldüğü yere karanfiller bırakan ey kan damlası
İstemem bırakma artık

Ne kan ne karanfil
Tutsak tutma, işgal etme meskenimi

etme ki,
Kabartsın toprağı çiğdemler, 

Göz kırpışsın rengarenk çiçekler

ey karanlık! 
Çekil, engel olma sarı ipliğe

Mahrum bırakma beni
İşlesin sıcaklığı damarlarıma

Açın yolumu dikenler,
Basamaz oldum üzerinize,

Ayaklarım için değil 
Yüreğim için söylerim

Dilim dönmez oldu. 
Su. Sadece bir yudum su

Haykırışlarımın kuruttuğu uzvum için.
Anlamını unuttuğum hayat için. 

Can için...

Tunahan ÇİfTÇİ 

Umut
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#Gezi

Hatice ebrar SAl

Irgandı

Bursa’nın merkezi ile Yeşil Semtini ayıran Gökdere 
üzerinde inşa edilmiş ilk çarşılı köprü; ii. Murad 
devrinde 1442 yılında irgandı Ali oğlu tüccar Hoca 
Muslihuddin tarafından Hacı İvaz Paşa’nın vakfi-
yesinde şahit gösterdiği Abdullah oğlu Timurtaş’a 
yaptırıldığı bilinmekte. 16 metre açıklığında ve 11 
metre genişliğinde bir kemer hâlinde, vadinin iki 
yakasını birbirine kuzeybatı-güneydoğu istikametin-
de bağlayan bu taş köprü, birçok ressamın eserine 
konu olmuştur.

Köprü, zaman ile şöhret bulmuş bunun üzerine birçok 
yazıda adından bahsettirmiştir. Örneğin; dönemin 
meşhur Türk seyyahı evliya Çelebi’nin Seyahat-
name’sine  göre üzerinde toplam 200 adet dükkân 
barındırmış olan ırgandı köprüsü, gerçekte her iki 
tarafta 16 adet olmak üzere 32 dükkâna sahiptir. 
Kuzeydoğu tarafının bir ucunun mescide ayrıldığı, 
köprüyü taşıyan tek kemerin iki yanında ahır ve de-
poların bulunduğu bilinmektedir. Özgün duvarları ka-
gir olarak yapılan irgandı Köprüsü’nün dükkânların 
çatılarındaki ahşap konstrüksiyon lök ile sıvanmış ve 
üstüne kurşun kaplanmıştır; ancak, daha sonra 17. 
yüzyılda kurşunların düşmesinden sonra çatıya kire-
mit döşenmiştir. Çeşitli kaynaklar, köprü çarşısının 
iki ucunun büyük demir kapılarla geceleri kapandığı 
belirtmektedir. ;

«evsaf-ı cisr-i irgandı • Bursa’nın bir çarşısı da Gök-
dera’deki ırgandı Köprüsü üzerindedir ki yemin ve 
yesar ikiyüz kadar hallaç dükkanlarıdır. Hücrelerin-
in pencereleri zir-ü pâylerinden cereyan eden Gök-

dere’ye nâzırdır. Ve bu dar dükkanlarının üzeri cümle 
tonoz kemerler ile mebni olub kurşun ile mesturdur. 
Bu cisrin iki başında kâl’a kapuları gibi teair kapular 
üzere mazgal delikleri vardır. Kapular seddedilirse 
başka bir yarden zafer mümkün değildir. Cisrin bir 
tarafı boştur. Han gibi misafirhane olub at bağlanır. 
Rum, arap ve acemde bir gözlü. meşhuru afhak, 
eflâke ser çekmiş, azim cisirlerin biri de budur. 

(irgandı) Köprünün sebeb-i binası Türkçede (ir-
gandı-irgandı) (irgalandı) sallandı manasındadır. 
Sene 729 tarihinde Orhan Gazi Bursa’yı fethet-
miştir. O esnada bir mücahid-i fîsebililiah, aşık-ı 
can hamama giderken bu cisr mahallinde «Çıkayım 
mı? Varayım mı?» qibi bir sadâ işitir. Gazi heman 
dalkılıç olub «Çık bakalım ne yapabilirsin!» diyerek 
sadi gelen mahalle bir satır urunca urduğu yerden 
gürilyerek bir kenz-i azîm meydana çıkarak zemin 
irgalanıb sallanır, sarsılır; Gazi ise hayrette kalarak 
şaşırır, iki yanına bakarak ne görse iyi? Derenin içi 
(Kaydafa) sikkeli altunları mal-a-mal, heman koşar-
ak Orhan Gazî’ye sergüzeştini bir bir takrir eder O da 
«Ya ne hayret ettin. Allah sana müyesser etmiş. Var 
Bursa’da hayrat ve hasenata sarfet» deyu emred-
er. Mücahid cümle mâli hanesine taşıyarak öşrünü 
beytülmal-i müslimîne tediye edib bakıyyesiyle bu 
cisr-i azimi binâ eder. İşte (irgandı) cisri dinmesine 
sebeb budur.»

Diğer bir yazı ise 1765 yılında Hüseyin Ayvansarayî 
tarafından yazılmış Mecmua-i Tevarih olmuştur, mu-
htemelen köprünün kitabesine ait olduğu anlaşılan 
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bu manzumeden, evliya Çelebi hiç söz etmemiştir. 
“Hoca Hacı Muslihiddin Hak ana olsun muîn
Köprii yaptı Gökdere’nin üstüne sarfetti maal

Yer direndi cihan irqandi bu ırgalanmadı
Bu bina-i filîye hiç ermez zevfil

Sanki vadi üzre bir şehir oldu işbu kantara
Dİ bunun şâmnda tarih oldu cisr-l bîmisâl”
(846/1442-43)

Bir başka ecnebi seyyah ise Miss Pardoe olmuştur. 
Miss Pardoe da, üstündeki dükkânlarda ipekli doku-
macıları bulunan bu köprüyü Roma devri eseri zan-
netmiştir.  Seyyah köprüyü dağdan inerek hızla ovaya 
dökülen derenin, üstünden geçen yok olmaya yüz 
tutmuş, dar bir sokağa benzetir.

1855 depreminin, İrgandı Köprüsünde de bazı mahal-
leri sakatladığı hattâ yıktığı kayıtlardan anlaşılmak-
tadır. Cevdet Paşa’nın Tezâkir’inde yer alan depremin 
irgandı Köprüsünde meydana getirdiği büyük hasarı 
açıkça belirtmektedir.  ;

Mahmud Nedim Paşa’nın ber-vech-i bâlâ Sayda 
valisi olduğu gün tesadüfat-ı garibeden olarak bir 
hareket-i arz vuku’buldu… Meğer mesâibin büyüğü 
Bursa’da vuku’bulmuş... Sultan Osman ve Sultan 
Orhan türbeleri takımiyle ve Sultan Murad-ı sani ve 
Yıldırım Bayezid Han cami-i şeriflerinin minareleri 
ve Ulu cami’in yedi aded kubbesiyle iki minaresi ve 
sair cami’lerin dahi minareleri hep münhedim olmuş 

ve Sultan Murad-ı evvelin inşâ-kerdesi olan Urganlı 
köprüsü’nün bâzı mahalleri sakatlanmış ve Su-başı 
köprüsü üzerinden mürur ve ubur mümkin olmıya-
cak mertebe yarılmış Recebin yirmi üçüncü gününün 
akşamı yani yirmi dördüncü perşenbe gecesi saat biri 
on dakika geçerek bir güherçile buharı peyda olup 
beş dakika sürmüş. Neden hâsıl olduğu ve olacağı 
bilinemeyip herkes havf-ü dehşet üzere iken birden-
bire bir zelzele-i şedide zuhura gelmiş... Dört yüz elli 
seneden beri kaim ve metanet ile meşhur olan Su-
başı ve Urganlı köprüleri kamilen yıkılmış. Gök-dere 
suyu vakt-i feyezanında Keşiş dağından yirmi otuz 
kıyyelik kayaları sürükliyerek getirip bu köprülere çar-
par olduğu hâlde bu kadar yüz yıllardan beri bir yerleri 
sakatlanmamış iken iki dakika zarfında bu köprülerin 
bütün-bütün münhedim oluvermelerinden zelzelenin 
derece-i şiddeti istidlâl olunabilir.»

Başka talihsiz olay ise 1922 yılında Yunanlıların 
Bursa işgalinde yaşanmıştır. Köprü tahrip edilerek 
yakılmıştır. 1949 yılında Bursa Belediyesi tarafından 
aslına uymayan kötü bir tamirle onarmış, bu esna-
da üstünü de, orijinal halinden 60 cm. daha yüksekte 
dükkânsız olarak yeniden yapılmıştır. Son halini yak-
laşık dört aylık bir süreçte, 2003 yılının Şubat ayında 
tamamlanmıştır. Koruma Kurulu’nca onaylandıktan 
sonra 17 Mart 2004 yılında günümüzde ki hali ile 
kullanıma açılmıştır. Anlatılan onca tadilat ve zarara 
rağmen eski köprüden kalıntılar bulunmaktadır.
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Rönesans ve Reform, ders kitaplarımızda ve test 
kitaplarımızda çoğunlukla geçen ifadeler. Biz 
de aslında çok irdelemeden ezberleyip geçeriz 
leonardo da Vinci, Martin luther gibi isimleri. 

Ama bu sanatçı ve reformistlerin kendi kendilerine 
yükselmediğini de bilmek gerekir. Özellikle leonardo 
da Vinci sırtını floransa’nın çok güçlü bir ailesine 
yaslamış: Medicilere…

Mediciler önceleri Roma’da ilaç ticareti ve eczacılıkla 
uğraşmış olduğu bilinen bir aile. zaten isimlerinin de 
“medicine”den gelmiş olduğu tahmin ediliyor. İşler 
iyi gittikçe güçlü ailelere borç verme ve tefecilik gibi 
alanlara da yönelmişler. Mafyavari uygulamaları 
bir yana bankacılığı kurumsallaştırıp günümüz 
bankacılığının temelini atan ilk aile olduğunu 
düşünenler de mevcut. 

Medicilerin asıl gücü siyasi sebeplerden dolayı 
sürüldükleri Roma’dan floransa’ya yerleşmelerinden 
sonra başlamış. Orada ticareti iyice ele alan Mediciler 
zamanla krallar, Papalar, derebeyleri gibi çok önemli 
kişileri kendilerine borçlu bırakarak kendilerine 
ekonomik olarak bağımlı olmalarını sağlamışlardır. 
İşlerini düzgün yapmaları ve nesiller boyu devam 
eden reformları sayesinde bankacılık denince akla 
ilk gelen insanlar olmuşlardır. Kraliyet soyundan 
gelmedikleri hâlde, kraliyet aileleriyle evlilikler yaparak 
güçlerine güç katmışlardır. Yakın döneme kadar “mavi 
kan”dan olmayanla evliliğin yasak olduğu kraliyetler 

düşünüldüğünde ailenin gücü anlaşılmaktadır. 
Mediciler, Vatikan’la da işleri sıkı tutarak Papalık 
kurumunun dini kullanarak kendilerine karşı halkı 
kışkırtmasını engellemişlerdir. Her dönem bir veya 
birkaç üyesini Roma’da kardinallik gibi görevlerde 
tutarak katolik dünyasının merkezinde neler olup 
bittiğinden haberdar olmuş hatta bazı konularda 
Papa’yı etkilemişlerdir. 3 asır içinde birkaç kez kendi 
içlerinden Papalar çıkarmayı bile başarmışlardır. Bu 
sayede hem dünyayı hem de ahireti ellerine alarak 
Hristiyan çevrelerinde sarsılmaz bir güç olmuşlardır. 

luther protestanlığın tezlerini açıkladığında, Viii. 
Henry eşinden boşanmak istediğinde ve bizim 
bildiğimiz adıyla Şarlken (aslında V. Carlos) Roma’yı 
istilâ ettiğinde katolik dünyasının lideri olan Papa 
Clemens, bir Medici’ydi. Papa Clemens, yeğeni 
Catalina’yı yine bizim tarih kitaplarımızdan bildiğimiz 
Kral (françois) fransuva’nın oğlu Henri ile evlendirir. 
Diğer tüm hanedan evlilikleri gibi siyasi bir evlilik 
olan bu birleşmeden doğan üç erkek çocuk fransa 
kralı olmuştur ve Catalina üç oğlunun döneminde de 
ana kraliçelik yapmıştır. Tüm oğulları genç yaşında 
ve annelerinden önce ölünce Catalina, kızı Margot’u 
fransa’nın kralı olacak Navarre kralıyla evlendirerek 
yerini korudu. Bu dönemde Reform etkisiyle fransa’da 
gelişen Kalvinist hareketlere karşı Bartolomeo 
Katliamını gerçekleştirecek kadar Katolik mezhebinin 
savunucusu olmuştur. Ayrıca Catalina de Medici 
olarak tarihe geçen bu kadın katolik birliğini korumak 

Bir Hanedan: Medici

Berin AlTiNOK
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amacıyla oğlu 2. fransuva ile katolik İskoç kraliçesi 
Marie’yi evlendirmiştir. Oğlunun erken ölümü birliğin 
devamını engellemişse de iki ülke arasında barış 
sürmüştür. 

Bu kadar önemli kişiler yetiştirmiş ailenin en önemli 
üyesi Clemens ve Catalina’nın dedeleri olan lorenzo’dur. 
lorenzo Avrupa’nın “Muhteşem” lakabını verdiği iki 
kişiden biridir (diğeri Kanuni Sultan Süleyman’dır). 
lorenzo, floransa’yı yöneten Medici hanedanına en 
parlak dönemini yaşatmış kişidir. Medicilerle birlikte 
floransa’ya da en parlak dönemlerini yaşatmıştır. 
leonardo da Vinci, Sandro Boticelli gibi Rönesans’ın 
en önemli isimleri lorenzo döneminde Medici sarayına 
kabul edilmiş ve şaheserlerini ortaya sermişlerdir. Bu 
sayede Rönesans floransa’dan başlayarak Avrupa’ya 
yayılmış ve sanatın özgürleşmesi özgür düşünceyi ve 
hümanizmi getirmiştir. lorenzo, floransa’da ticareti 
hatırı sayılır bir konuma getirmiştir. Papalık, Milan 
gibi büyük şehirler başta olmak üzere tüm Avrupa’da 
ticaretin nabzının floransa’da atmasını sağlamıştır. 

elbette her başarılı kuruluş gibi Mediciler de rakipler 
ve düşmanlar kazanmışlardır. lorenzo’nun dedesi 
Cosimo, Albizzi ailesiyle mücadele etmiştir. lorenzo 
ise Pazzi adındaki bankacı başka bir aileyle rekabet 
içinde olmuştur. Aileyle yakın ilişkiler kurmak adına 
kız kardeşi Bianca’yı Pazzi ailesine gelin vermiş, 
francesco Pazzi’den büyük oğlu Piero’nun vaftiz 
babası olmasını istemiştir. Ancak tüm bunlar aradaki 
rekabetin güçlenmesini engellememiş aksine 
düşmanlık seviyesine gitmiştir. Öyle ki Pazziler, 
Medicileri alt etmek amacıyla Vespuccilerle işbirliği 
gerçekleştirmiştir. Mecliste bunu başaramayan ittifak, 
kılıçları çekmekten çekinmemiştir. Özellikle Guiliano de 
Medici’nin Vespucci ailesinden Simonette’yla yasak 
aşk yaşamış olduğu iddiası (gerçek olup olmadığı 
bilinmemektedir) bu ittifakta kan dökülmesine sebep 
olmuştur. Simonetta, döneminde güzelliğiyle meşhur 
bir kadındı. Sandro Boticelli onu eserlerinde kullanmak 
istemiştir. Aynı zamanda lorenzo’nun  kardeşi Guiliano 
da bu çalışmalara katılmıştır ve birlikte çok vakit 
geçirmeleri bu iddiaları güçlendirmiştir. Simonetta 

20’li yaşlardayken hastalanıp ölmüştür. Ancak 
ölümünden sonra da kocası intikam düşüncesinden 
vazgeçmemiştir. Pazzilerin Medicileri, Vespuccilerin 
Guiliano’yu ortadan kaldırma isteği, 1478 Nisan’ında 
bir Pazar günü yortu sırasında iki kardeşe aynı anda 
suikast girişiminde bulunma düşüncesine itti. Guiliano 
olay sırasında öldü ancak daha tecrübeli olan lorenzo 
kilisenin bir çalışanının da yardımıyla saklanarak yaralı 
bir şekilde kurtuldu. Ancak intikamı acı oldu. Olayla ilgili 
her kim varsa birkaç saat içinde idam edildi. francesco 
Pazzi, amcası ve yardımcıları kale duvarından asılarak 
idam edildiler. Kiliseden kaçan halk, suçluları ölü-diri 
yakalayınca linç etti ve lorenzo’ya daha çok bağlandı. 

Suikastte parmağı olan ancak olaydan sonra kaçmayı 
başaran Bernardo Bandini İstanbul’a kaçtı. lorenzo 
bir yıl sonra ona ulaştı ve fatih Sultan Mehmet’ten 
Bernardo’nun iadesini istedi. fatih, bir ibadethanede 
işlenen cinayetin cezasız kalmaması gerektiğini 
düşündüğünden iade talebini kabul etti. Son suçlu da 
idam edilerek cezasını çekmiş oldu. lorenzo de Medici 
kendisini geri çevirmediği için fatih adına bir madalyon 
bastırdı.      

Lorenzo’nun Fatih adına bastırdığı madalyon

lorenzo’nun mirası, Medicilerin ve tüm Avrupa’nın 
refaha kavuşmasını sağladı. Mediciler birkaç yüzyıl 
daha hüküm sürdüler ve bugün sanatta “Medici 
etkisi”nin kurucusu olarak da bilinirler. Sanata önem 
vermeleri diğer ailelerle rekabete girmelerini sağladı 
ve aileler için sanatçıları koruma altına almak bir statü 
oldu. 
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DOSYA KONUSU:
KAHRAMANLAR
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H er çocuğun hayali onlar gibi gerçek 
kahraman olmaktan geçer. Hayat 
kurtardıkları gibi yaşamımızın güzel 

hale gelmesine de yardımcı olurlar. Vefalı 
ve gerektiğinde uykusuz kalarak bizler için 
savaşan asrın gerçek kahramanları… Beyaz 
önlüklerin arkasında şifa oldukları gibi bize, 
dokunuşları ile de bizlere hayat verirler.

Tüm insanlığın ilerlemesi uğruna hayatlarını 
tehlikeye atan, manevi idealleri uğruna 
ölümü göze alan, üstün başarılar kazanan 
ve kahramanlığı silip baştan tarif eden 
asrın gerçek kahramanları. Bütün insanlar 
eve kapanırken onlar 24 saat görevlerinin 
başında olanlar. Gecelerini gündüzlerine 
katan gerçek kahramanlar, insanların 
hayatlarını kurtarmak için aile, eş, dost, 
akraba ve sahil kenarında oturmaktan 
vazgeçtiler. İyilik yönünden vazgeçmeyip 
insanlık adına savaştılar, hatta günlerce ve 
haftalarca kendi çocuklarına (yavrularına) 
dokunamaz oldular. İşte bu 2020 yılında 
insanlığın umudu olan ve dünyayı kurtaran 
gerçek kahramanlar, tarihe iz bıraktılar. Onlar 

gibi gerçek kahramanlar, dünya tarihinde bir 
masalda bile yok. Mesleklerini aşkla yapan, 
gece gündüzü ayırt etmeden gerekirse 
saatlerce görev yapanlardır onlar “Asrın 
Gerçek Kahramanları”…

H ü l a s a - i  ke l a m ,  b u  y ı p r a t ı c ı  ko ş u l l a r 
altında mukaddes görevlerinde bulunan ve 
cansiparane bir şekilde mücadele eden bu 
asrın gerçek kahramanlarına selamlar olsun…

Bu zor süreç içeresinde insanları kurtarmak 
için kendilerini feda eden gerçek kahramanlara 
selamlar olsun…

Sevgi, saygı ve merhamet duygularını hiç 
eskitmeden, milyonlarca insanların gönlünde 
yer alan bu asrın gerçek kahramanlarına 
selamlar olsun…

Alkışlar olsun, gerçek kahramanlar için. 
Dakikalarca, günlerce değil haftalarca, aylarca 
hatta yıllarca alkışlar olsun…

Muhammad Shafiq HAKiMi

Asrın gerçek  
Kahramanları
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Kahramanca
   Herkesin bir kahramanı vardır bu hayatta. Küçük bir kız çocuğunun kahramanı babasıdır. Bazen 
sıkıştığı yerden kurtarılmayı bekleyen bir kediciğin kahramanı itfaiyecidir. Hastalıklarımızı tedavi eden 
doktorlar, hemşireler çoğumuzun kahramanıdır. Peki sen kimin kahramanısın? 

   Herkesin bir kahramanı vardır bu hayatta büyük küçük. Bazen küçük bir iyilikle küçücük gönüllerde 
kocaman bir yer edinirsin. Bazen beklenmedik bir anda beklenmedik şeyler yapıp günün kahramanı 
olursun. Küçücük bir karınca yuvasını fark edip yönünü değiştirdiğinde tonlarca karıncanın kahramanı 
olursun. Üzerine çalıştığın bir deneyin sonucu seni bilim kahramanı yapar. Kazandığın bir dava, 
müvekkilinin gözünde seni bir anda en tepeye çıkarır. Karmaşık bir matematik problemini çözmen bir 
anda seni matematiğin kahramanı yapar. Doğa kahramanı olursun doğayı koruyup kollayarak. Aç bir 
hayvanı doyurarak yaralı bir hayvanı iyileştirerek hayvanların kahramanı olursun. Her gün bizim daha 
temiz çevreye uyanmamızı sağlayan belediye çalışanları temiz çevremizin kahramanları. “Onun gibi 
biri olmak istiyorum.” dediğin “o” şahıs bir anda hayatının kahramanı olur. Bazen de vatanı uğruna 
canını hiçe sayıp tüm Türkiye’nin kahramanı olan kahramanlar, kahramanlarımız vardır...

   Herkesin bir kahramanı vardır bu hayatta. Küçük bir kız çocuğunun kahramanı babasıdır. Bazen 
sıkıştığı yerden kurtarılmayı bekleyen bir kediciğin kahramanı itfaiyecidir. Hastalıklarımızı tedavi eden 
doktorlar, hemşireler çoğumuzun kahramanıdır. Peki sen kimin kahramanısın? Birilerinin (kendin de 
dahil) kahramanı olup da kahramanca yaşamaya ne dersin?

Devrim BAl

Rızacan KUMAŞ



30 Mart 1432. Sultan Murad sabah namazını 
kılmış Kur’an-ı Kerim okumaktadır. Ağalardan biri 
Sultan’a, eşi Hüma Hatun’un sağlıklı bir erkek evlat 
dünyaya getirmiş olduğunu müjdeler. Sultan’ın 
okuduğu sure fetih Suresi’dir. Okuduğu ayetin 
ise “Muhammedün Resulullah” ile başlayan ayet 
olduğu rivayet edilir. Buna istinaden yeni doğan 
şehzadeye “Muhammed” ismini verir. İsmini ben 
verdim şanını Allah versin, diye dua eder oğluna. 
Allah, Sultan’ın duasını kabul edecek ve şehzadeye 
büyük bir şan bahşedecektir. 

Şehzade Mehmed, Sultan Murad’ın dördüncü 
oğludur. O da ağabeyleri gibi keskin zekâlı ve 
yetenekli olmasının yanı sıra fazlasıyla yaramaz 
bir çocuk olmuştur. Hocalarından biri, şehzadeye 
sözünü dinletemediği için Sultanla anlaşma yapar. 
Mehmed dersteyken, Sultan bir gün dersi böler ve 
içeri girer. Dersin hocası ise bunu kendisine bir 
saygısızlık olarak addeder ve Sultan’a tokat atar. 
Mehmed, hocasının padişaha bile tokat atabildiğini 
görünce çekinir ve şehzadeliğini kullanmanın 
bir faydası olmayacağını düşünerek daha saygılı 
bir öğrenci olur. Gün geçtikçe daha çok geliştirir 
kendini. Tüm vaktini okumak, dil öğrenmek, askerlik 
eğitimi ve devlet işlerinde harcar. Henüz çok erken 
yaşta kardeş acısıyla tanışır. Ağabeyleri Ahmed ve 
Alaaddin genç yaşta vefat eder. Özellikle babasının 
göz bebeği ve tahtı bırakmak istediği şehzade 
olarak bilinen Alaaddin’in kaybı Sultan Murad’ı 
derinden sarsar. Ancak Sultan Murad, Mehmed’in 
yeteneklerinin de farkındadır. Her ne kadar sahihliği 
tartışılmalı olsa da Peygamberimize atfedilen 
“İstanbul mutlaka feth olunacaktır. Onu fetheden 
komutan ne güzel komutan, onu fetheden asker ne 
güzel asker”  hadisine mazhar olmak için (Yıldırım 
Bayezid gibi) padişahlar çaba göstermiş ancak 
surları aşamamıştır. Sultan Murad, sanki oğlunun 
bu başarıya ulaşacağını tahmin ediyor ve bu büyük 
olaya şahitlik etmek istiyor gibidir. Balkanlarda 
yaptığı savaşlar sonucu imzaladığı antlaşmalarla 
barışı sağlamış olduğunu düşünerek, 12 yaşındaki 
oğlunun padişah olma vaktinin geldiğine kanaat 
getirdi ve tahtı oğluna devreder. Ancak tecrübe 
yetersizliği Mehmed’i zorlar. Babasına meşhur 

“Baba, eğer padişah siz iseniz ordunuzun başına 
dönün, eğer padişah bensem size emrediyorum 
ordunuzun başına dönün” sözünü söyler. Sultan 
Murad görevine geri döner ve 1451’de ölene kadar 
padişahlığa devam eder. 

İkinci kez tahta çıkan Mehmed henüz 19 
yaşında bile değildir. Ancak önceki padişahlığı, 
şehzadeliğindeki gözlemleri, analiz yeteneği 
ve bilgiye açlığı sayesinde başarılı bir padişah 
olarak adını altın harflerle yazdıracaktır. Sultan 
Mehmed’in en önemli yönünün -elbette ki 
devlet yönetimi dışında- bilime verdiği önem ve 
farklı oluşumlara yaklaşımıdır. Değil Hristiyan, 
Katolik mezhebinden olmayanların bile İber 
Yarımadasından kovulduğu veya öldürüldüğü, 
cüzzamlıların yakıldığı bir dönemde Mehmed’in ele 
geçirdiği topraklardaki gayrımüslim halka ibadet 
özgürlüğü verdiği malum. Bu uygulama zaten 
İslam geleneğinde mevcuttur ancak o dönemde 
diğer hükümdarların uygulamaları ileride Yahudi ve 
farklı mezheplerden olan Hristiyanların Osmanlı’ya 
sığınmasına sebep olacaktır. İlmi konularda da 
kendini geliştiren Sultan Mehmed’in papazlarla, 
Hristiyanlık konusunda, dini meselelerle alakalı 
münazaralar yapacak kadar bilgi sahibi olduğu 
anlatılır.     

Sultan Mehmed deyince şüphesiz hepimizin aklına 
İstanbul’u fethi geliyor. Aslında o dönem İstanbul’u 
yani Konstantinopolis/Konstantiniyye’nin yüz 
ölçümü günümüz İstanbul’unkinden çok daha 
küçüktür. Bu nedenle küçük bir şehri almak olarak 
tanımlayanına bile rastladım. fakat İstanbul’un 
fethinde bir şehri almaktan çok öte durumlar 
mevcuttur. Bunlardan en önemlisi Konstantinopolis 
şehrinin Bizans’ın başkenti olmasıdır. Bizans, Roma 
İmparatorluğunun doğu kesimi ve ardılı olması 
özelliğinden dolayı batılılar nezdinde önemli bir 
devletti. Bizans’ın yıkılması Roma İmparatorluğu’na 
son vermek demekti. Ancak bazı kaynaklar fatih’in 
Roma İmparatorluğu’na son vermekten ziyade, 
onu Bizans’tan devralmak olarak nitelendirdiğini 
yazar. Hatta kendisini Kayzer-i Rum (Rumların 
hükümdarı) olarak tanımlamıştır. fetihten sonra 

21 Yaşında
Berin AlTiNOK

 Bir Genç
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Rum halkının Osmanlı tebaası olması göz önünde 
bulundurulduğunda gayet yerinde bir tanımlama 
olduğu görülmektedir. 

fatih’in farklı oluşumlara yaklaşımından söz 
etmiştik. Bizans İmparatorluğu, doğu ile Grek ve 
Helen kültürünün karışımını sağlamış bir kültür 
deryasıydı. Ortaçağ’da Avrupa’nın geri kalmışlığı 
herkesçe malumken Bizans doğuya ve İslam 
ülkelerine coğrafi yakınlığı nedeniyle gelişmiş 
bir medeniyetti. Ayrıca batı Avrupası’nın Katolik 
mezhebinin lideri Papa’nın otoriter yapısı nedeniyle 
baskıcı bir yapıya bürünen din olgusunun aksine 
doğu Hristiyanları Ortodoks mezhebindenlerdi ve 
Papa benzeri bir kuruma bağlılıkları yoktu. Dinlerini 
kendilerince yaşarlardı. Konstantinopolis’in 1204-
1261 yılları arası başına gelen elim hadiseler de 
Bizans’ı batı dünyasından ayırmıştı: 1204 yılında 
Haçlı ordusu yine Kudüs’e doğru yola çıkar. Bu 
kez Konstantinopolis üzerinden geçmek ister. 
zengin ve gelişmiş Konstantinopolis, batılıların 
gözüne o kadar güzel görünür ki Kudüs’e 
gitmekten vazgeçip şehri yağmalarlar. Kurdukları 
imparatorluğun ömrü çok uzun olmaz ancak 
şehirden alıp götürdükleri o kadar çok değerli 
hazineler vardır ki şehri harap etmeye yetmiştir. 
Şehir halkı da uğradığı zulümleri hiç unutmaz. Öyle 
ki Osmanlı’ya karşılık Avrupa’dan yardım talep 
edilmesi fikrine karşılık Grandük Notaras meşhur 
sözünü dile getirir: Konstantinopolis’te latin 
serpuşu görmektense Müslüman sarığı görmek 
evlâdır. Ancak sözünü dinletemez ve yardım talep 
edilir. Talep olumlu karşılanır ancak beklentinin 
çok altında bir yardım gelir. Grandük’ün bu sözü 
aslında o dönem dünyasında Osmanlı’nın, farklı 
dinden de olsalar, tercih edilebilecek nitelikte 

olduğunu göstermektedir. Notaras her ne kadar 
şehrin düşmesine engel olmaya çalışmışsa da 
şehrin yeni yöneticilerinin şehre layık olduğu değeri 
vereceğine inanmıştır belki de. fetihten sonra yerli 
halka zarar gelmemiş olması ve ibadet özgürlüğü 
gibi serbestlikler kozmopolit ve ileri medeniyete 
sahip bir şehir inşası için temel olmuştur. fethin 
bir diğer önemli sonucu olan Ortodoks mezhebinin 
Osmanlı hâkimiyetine girmesi de 1700lü yılların 
sonuna kadar önemini korumuştur. Bu sayede 
Osmanlı’nın tek rakibi Katolik dünyası olarak 
kalmış, ilerleyen yıllarda gerçekleşecek olan 
Reform olaylarında luther’e destek verilerek Haçlı 
ittifakı parçalanmıştır. Ayrıca Reform olayı Katolik 
mezhebiyle sınırlı kalmış, Ortodokslar zaten bir 
Papa tarzı lidere sahip olmadığından kendini 
revize etme gereği duymamıştır. fetih sırasında 
Mehmed’in askeri ve siyasi yeteneklerinin yanı 
sıra mühendislik ve matematik alanlarındaki bilgi 
ve yeteneğinin ortaya çıkmış olması da önemli bir 
gerçektir. Şahi topundan faydalanma gibi akıllıca 
çözümler şehrin düşmesindeki engeli ortadan 
kaldırmıştır. Dünyaya örnek olan bu uygulama 
feodaliteyi kaldırıp yeni bir çağ başlatmıştır. 

Henüz 21 yaşında dünya tarihini bu denli etkileyecek 
bilgi, donanım ve yeteneklere sahip Sultan Mehmed 
dünyayı terk ettiğinde yıl 1481’di ve sadece 49 
yaşındaydı. İtalya içlerine ilerleyerek batıya büyük 
bir darbe daha vurmak istiyordu. Ancak ömrü vefa 
etmedi. İcraatlerinin etkisi o kadar büyüktü ki 
kendisinden bahsedenler O’nu 60-70 yaşlarında biri 
gibi algılamaktadır. Çünkü yaptıklarını 21 yaşında 
bir gencin yapmış olması ancak birkaç yüzyılda bir 
gerçekleşebilecek bir şeydir. 
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Al kanları al bayrakla süsledik
Ve bir zamanlar zemzem içirdiklerimize 

Şimdi zemzem için şehadet içirdik.
Tutmuyor artık yürekler ayakta,
İman da olmasa bu toprakta...

Yağmur ile gelen rahmet de olmasa,
Nasıl dayanırdık bu acıya?

Bir sesin yankısı var kulakta.
Okunuyor selalar hayatta 

Sürur ediyor her biri yürekte
Bin, birdi de işitmiyordu 

Topal, körpe kulaklar ve zihniyetler
Allah yolunda şehadet içenler,
Siz bilmezsiniz lakin diridirler...

Diyordu ayeti kerimeler…

Mizgin KARA

Şehidim
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Kalemi kül eyleyip gönlümün şafağında,
Adını yazıyorum Mevlana, gecenin ayazında.

Gece meftun, yürek yorgun ve gözler sisli,
Yükselen bir ezgide duyulur sükûtun sesi.

Yüreğim, mim sesinde alırken abdest
Tek hece, kül hecede gülümser saadet.

Döküldükçe deste deste yıldızlardan hasret
Kalem ile mürekkebe karışır gönüldeki ibadet.

Teheccüt ki adı mana, sözü cana, yurdu mavera
Adımlarını izler gözlerim her rükûda.
Alın yazımın yükü ağır, esbabı sade

Gülümser, dervişlik hırkada değil diyen emre’ye

Gecenin efsun bakışları ardınca
Çalıyorum kapını her solukta Mevlana
Kuyuların selamı, züleyha’nın aşkıyla,

Mesnevi’n yetişiyor Yusuf kalmış yanıma.

Yüreğimde koşan çocuğun sesi
Susar her Şeb-i Aruz gecesi. 
Yaksa da arzı matem hissi

Şems’e vuslat ki ateşin gül bahçesi.

Rahmetin mevsimlerinde Şems’in elleri
Seninse avuçlarında gökyüzünün gelini
ey kelamın sırrına ram olan aşkın sesi
Sana dair her kelam gönlüme saki...

Şeyma Nur AlÇi

Gönül Kahramanı
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Mohammad Safayat HOSSain

Bu bilgi teknolojisi dünyasında, insanlık keşifler 
yaptı ve yapacak. fakat bu buluşun sonu nerededir? 
İnsanlar geleceğe bakmak için o kadar meşgul ve 
umutsuzlar ki, kendi gezegenlerini terk etmeyi ve 
başka bir gezegene geçmeyi düşünmeye başladılar.

İnsanlar bilgelik ile yaratılan zeki yaratıklardır. 
Böylece insanlar kendileri ve çevreleriyle, doğa ve 
çevre, sosyo-ekonomik gelişme, destek, işbirliği, 
düzenli yaşam ile barış içinde yaşayabilirler. fakat 
insanlık ne yapıyor? Yaratılışın başlangıcından 
itibaren insan çevresine ve doğasına uygun bir şekilde 
özen gösteriyordu, ancak zamanın değişmesiyle tüm 
bunları kendi elleriyle yok ediyor. 

Ama neden?

İnsanlar vicdanlarından ve akıllarından yararlanır ve 
yeni bağımlılıklara girerler. Bu, insanların bir özelliğidir, 
ancak şimdi insanlığın bu buluşlarının sarhoşluğu 
onları o kadar ileri götürmüştür ki, insanlık kendisini, 
varlığını ve kökenlerini unutmuştur. Nereden başladı 
ve nerede bitti tüm bunlar?

Çevre ve doğa kendi hızlarında; evren, Yaradan’ın 
yarattığı şekilde kendini değiştirmese de, onu 
insanlarımızı rahat ettirecek veya kendilerini daha 
üstün gösterecek şekilde değiştirmeye başlarız. 
Değişmek için, şimdi dünyanın kendini kaybettiği 
noktaya ulaştık. Dünya şimdi dinleniyor. Çevre şu 
anda dünyanın sakin şehirlerine bakarak tamamen 
sakin, burada insanlık denen bir şey varmış gibi 
görünebilir. İnsanlık dünyayı o kadar incitiyordu 
ki dünyanın kendisi misillemeye başlamıştı. İklim 
değişikliği, küresel ısınma, hava kirliliği, su kirliliği 

ve krizlerden yükselen sıcaklıklara, okyanus ve 
ormanların ekolojisindeki değişikliklere kadar her 
şeyden biz sorumluyuz. Çünkü çevre ve doğanın 
tüm sorunları insan yapımıdır. Ama neden? Buluşun, 
teknolojinin, egonun kibirinde, bir doğa kaynağı 
olduğumuzu unutuyoruz. Teknolojiye bu kadar 
ihtiyacımız var mı? Teknoloji olmadan, aynı anda 
hareket edemez miyiz? Doğanın dışında olduğumuzu 
düşünebiliriz ve çevreye ve doğaya çok fazla zarar 
veriyoruz. İnsan aklımız çok küçük ama öte yandan, 
doğanın zihni o kadar büyük ki, ona çok fazla zarar 
verdikten sonra bile bir şey demiyor. Ancak çizgiyi 
geçen her şeyin çok korkutucu olabileceği bir sınır 
var. Şimdi buna Covid-19 aracılığıyla tanık oluyoruz. 
Günümüzde insanlar tespit edilmesi zor olan küçük 
bir virüs karşısında çaresizdir. Büyük, güçlü ülkeler 
bile hiçbir şey yapamıyorlar. İnsanların bu kadar çok 
icadı nerede? Günbegün çevreye zarar verenlerin, 
karşılığında hiçbir şey vermedikleri gerçeği... isaac 
Newton’a göre her eylem eşit ve zıt tepkiye sahiptir. 
Covid-19 bunun bir sonucu mu? Bu küçük virüs 
neden ortaya çıktı? Bize başka ne öğretiyor? Biraz 
düşünelim.
 

Covid 19 – nedir?

Korona Virüsü Hastalığı (kısaca COViD-19), hasta 
ateş, soğuk algınlığı, öksürük ve solunum yolu 
özellikleriyle tespit edilen ve kişiden kişiye yayılma 
özelliğine sahip bulaşıcı bir hastalıktır. Virüs henüz bir 
panzehir yapılmadıysa, basit bir işlemle hastalıktan 
kurtulmak mümkündür.

26 Aralık’ta Çin’den ilk Dünya Sağlık Örgütü kendi 
hastaları tarafından enfekte edilen virüs hakkında 

“Corona, insanların yeni temel ihtiyaçlarının “çevre” olması 
gerektiğini söylüyor.”

Corona ve Çevre İlişkisi
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bilgilendirildi ve o günden itibaren virüs Çin’den 
dünyadaki her ülkeye yayıldı. Şu anda dünyada virüse 
yakalanmış 9 milyonu aşkın kişi var; Bunlardan 470 
bini aşkını öldü (veriler 20/06/2020 tarihi itibariyle 
verilmiştir). Hasta ve ölüm sayısı her geçen gün 
artmaktadır. Bazı ülkelerde bir geçit töreni var. 
ABD, Brezilya, Rusya, Hindistan, İngiltere, Peru, Şili, 
İspanya, İtalya ve İran en çok etkilenen ülkelerin 
başında geliyor. Şimdi soru şu, neden daha güçlü, 
daha gelişmiş ülkeler bu listede? Temizlik ve çevre 
ile bu virüsün ilişkisi nedir? Bu virüsler bize hangi 
eğitim ve rehberliği sağlıyor? Geleceğin dünyası nasıl 
olabilir? Aklımda ve dünyada daha birçok soru ortaya 
çıktı. Bir çevre araştırmacısı olarak, Corona virüsünün 
çevre ile olan ilişkisini ve çevre biliminin gelecekte 
dünyayı korumadaki rolünü tartışmaya çalışacağım.

Corona’nın “çevre” ile ilişkisi:

İklim değişikliği, küresel ısınma, hava kirliliği, su 
kirliliği, deniz ve orman ekosistemindeki değişim- 
bunların ana sorunlarımız olduğunu söyleyebilirim. 
Ama bu vizyonumuz yok, bilgi teknolojisinin bunu ne 
kadar kolaylaştırabileceğine odaklanıyoruz. Nükleer 
enerjiyi kim artırabilir? Kim ekonomide güçlü olabilir? 
Herkesten daha güçlü bir ülke olmak için rekabet . ABD, 
Çin, İngiltere, Rusya, Hindistan,  İspanya, İtalya, İran ve 
Almanya ekonomi, teknoloji, nükleer enerji denildiğinde 
ilk akla gelen ülkeler olduğunu biliyoruz. Ancak 
güçlerinin hiçbiri bugün bu küçük (Covid-19) virüse 
karşı çalışmıyor. Bu, dünyanın bir virüse kaybedeceği 
anlamına mı geliyor? Tabii ki hayır. Ancak geçici 
olarak, güçlü uluslar “baba üzerinde ve baba orada” 
olduğuna inanıyorlar, bu yüzden çevreye ve doğaya 
zarar verdiğiniz kadar kendinizle övünmemelisiniz, 
çünkü zararın sonuçları olacaktır. Bize ne kadar çok 
hasar verirseniz, muhtemelen o kadar geri dönersiniz. 
Covid – 19,  belki bu intikamdır.

Çevrenin doğası üzerine insan araştırmaları gün 
geçtikce daha da artmaktadır. lakin bir süre sonra 
bu araştırmalar doğanın yıkımına dönüşme ihtimali 
kazandı. Küresel ısınmanın artması sonucunda 
milyonlarca hayvan geçen kasım ayında Avustralya’daki 
Bose fire’da can verdi. Brezilya Amazonları dışında, 
birçok ülke sıradan olaylara dönüşüyor. Hiçbir şey gibi 
değil. Kimse kaybın Dünya’ya ne kadar büyük gittiğini 

hissetmiyor. Kuzey Kutbu – Güney kutup, Himalaya 
ve kış ana ülkeleri buzları donduruyor, sıcaklığın 
artması sonucu buzullar erimeye başladı.. Çalışan ya 
da çalışmalarında insanlara yardım etmeyen iki kişi 
var. İnsanoğlu para üretimden ziyade tüketim istiyor, 
ancak ağaç dikmekte zorlanıyorlar. İnsanların temel 
ihtiyaçları yiyecek, giyecek, barınak, tıp, eğitim ve 
rekreasyon. “Çevre”nin insanlık için daha temel ihtiyaç 
olduğunun farkına varmamız gerek. Su ve hava kirliliği 
krizi her geçen gün artmaktadır. Her şeye bir çözüm 
var, ancak sürdürülebilir bir dünya inşa etmek için 
fazlasıyla katkıda bulunabilmeliyiz.

COViD – 19 nedeniyle, şimdi sosyal mesafeye dikkat 
etmemiz, düzenli olarak ellerimizi iyice yıkamamız, 
öksürürken mendil kullanılması gerektiği söyleniyor. 
Neden önceden yapmıyorduk bunları? Ya da bu 
yerçekimi neden daha önce anlaşılmadı? Şimdi Corona 
sayesinde hepimiz farkında olmaya çalışıyoruz; 
Corona olmasaydı, bunları ne zaman öğrenecektik? 
Bu virüs gittikten sonra yine eski konumumuza 
devam mı edeceğiz yoksa? Dünyadaki bu durumdan 
kendimiz sorumluyuz. Bu yüzden kendimizin farkında 
olmalıyız; Kendimize ve çevreye zarar vermeyecek 
şekilde davranmalıyız. Çevremize hangi durumlarda, 
hangi şekilde zarar verdiğimizin farkında olursak bunu 
düzeltebilir ve dünyayı daha huzurlu hale getirebiliriz. 
Corona sorununu çözdükten sonra, eğitim konusunda 
daha güçlü bir şekilde çalışmamız gerekiyor. Aksi 
halde dünya artık kurtarılmayacak ve böyle bir virüs 
susam tohumlarımızı gelip bitirecek. Bu nedenle çevre 
araştırmalarına, çevrecilere, çevre bilimlerine, çevre 
mühendisliğine çok önem verilmeli ve daima farkında 
olunmalıdır.

Bu durum insanları belli bir süre evde tutabilir, peki ya 
sonrası? İnsanlar başından beri temiz su kaynaklarının, 
temiz havanın, kullanılabilir toprak alanlarının değerini 
anlamış olsaydı her yüz senede bir doğanın isyanıyla 
karşılaşmak zorunda kalmazdı belki de. Çin’in Wuhan 
şehrinde iki ay boyunca faaliyetler durduruldu. Bu 
durgunluk hava kirliliğini yaklaşık yüzde beş azalttı, 
insanların ailesiyle daha fazla zaman geçirmesine 
neden oldu. Corona sayesinde dünya bize sadece 
kendinle değil benimle ilgilen diyor Çünkü “Ben 
olmasaydım hiç biriniz olmayacaktınız.”
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C ahit zarifoğlu, aklın sınırlarını aşarak 
görünürün ötesini hissedebilen bir 
şair. Yaşadığı derin duyguları görünür 
bir dünyanın sınırları dâhilinde 
ifade etmeyi yetersiz, eksik bulmuş 

olacak ki kelimeleri ile hissettiklerini değil 
hissettiklerinin sırlı halini sunmuştur bize. Doğru 
ya şair yaşadığı hakiki, katıksız duyguları bu 
dünyanın dili ile açık bir şekilde dile getirseydi, 
hissettiklerine, yaşadıklarına ve derin dünyasına 
haksızlık ederek yazık edecekti; bunun için o 
konuşmaktan çok yaşamayı ve yaşadıklarını açık 
olmayacak bir şekilde kelimelere dökmeyi tercih 
ediyordu. Belki de böylece kendi dünyasına, 
hissettiklerine, hakikate saygısını koruyordu. 
Görünür dünyanın kuralları ile değil de hissettiği 
sonsuzluğun derinliğine saygısını koruyarak 
yaşamayı tercih edebilmek, hissettiklerini iç 
dünyasında taşıyabilme ve bu coşkuyu tek başına 
yaşayabilme cesaretini gerektiriyordu. Hakikate 
olan saygısını koruma adına şair, bu cesareti 
gösterebilmiştir. Şairin tercihine saygı duyularak 
bu cesareti gösterebilmiş şair takdir edilebilmeli. 
Çünkü o, gizemli olabilmek adına çabalamamıştır, 
sadece hakikati yaşamayı ve hakikate saygısını 
korumayı tercih etmiştir.

Hakikate, hakiki dünyaya, sonsuzluğa talipsek 
eğer Cahit zarifoğlu’nun eserleri bu talebe cevap 
verecektir. fakat, biraz zorlayarak… Çünkü onu 
ve eserlerini anlayabilmek; üzerine düşünmeyi, 
hissedebilmeyi ve emek vermeyi gerektiriyor. Bize 
sunduğu sırlı eserleri, hakiki dünyaya merdiven 
olabilmek için anlaşılmayı bekliyor. O zaman biz 
hakikate talip olanlar olarak anlamak için çaba 
sarf edelim, gözlerinde hüzün gömülü şairi. 
Anlamak için çaba sarf edersek o hüzün gömülü 
gözlerin ardındaki umutlarla, coşkulu duygularla 
buluşabileceğiz.

Anlamak dedim de hüzünlendim bir an, Cahit 
zarifoğlu’na bir söz verdiğimi hatırlıyorum. Onu 
anlamak adına kendisine verdiğim bir söz… Bir 
dergide kendisi üzerine yazılmış bir makaleyi 
okuduktan sonra sahip olduğu dünyanın 
hakiki olduğu kadar bu dünyanın ağır oluşunu 
hissetmiştim. Kaldığım yurdun merdivenlerinden 

derin ve coşkulu hislerle inerken Cahit 
zarifoğlu’nun portresi karşılamıştı, beni o an 
hüzünlenerek “Ben sizi anlıyorum ve daha da 
anlamak için çaba sarf edeceğim, söz!” demiştim. 
evet, hakikate talip olanlar olarak sizi anlamak için 
çaba sarf edeceğiz, hakikati kalbinde taşımaya 
gönüllü olabilmiş insan!

Birkaç sözü ile onu anlamaya çalışalım…

“Gökyüzüne bakmayanların kalbi daha çabuk 
kirlenir.” 

Kâinatın güzellikleri ile öteleri hissedebilen 
şair böylece kalbini, hakikatini, masumiyetini 
korumanın yollarını bulabilmiştir.

“Bir şehir kadar kalabalıktır, bazılarının yalnızlığı” 
sözü ile bana büyük bir cesaretle taşıdığı 
dünyasının anlaşılmazlığını hatırlatıyor.

   “Ah kardeşler! Gönlümün yükünü kaldıramıyorum” 
hakikat adına, dünyasının yükünü taşımayı 
yalnızca kendisine yüklemiş şairin bu yolda 
zaman zaman yorulması pek muhtemeldir.

Son olarak şu sözü ile bitiriyorum:

“Bize sözlerimizden çok yüreğimizden anlayan 
gerek.”

O, sözcüklerin ötesine geçebilmiş derin duyguların 
insanı, hissiyat insanıydı, bundandır ki sözlerin 
ötesinde bir beklentisi vardı.

O zaman ben de bu vesileyle bir söz bırakıyorum.

“Görünürün ötesine geçebilen, kendi sanatını 
yaratabilecektir.”

Sizleri, kendi sanatınızı yaratmaya davet 
ediyorum.

Cahit zarifoğlu’na Allah’tan rahmet diliyorum, 
bizler için de hakikat insanlarının gösterebildiği 
cesareti gösterebilmeyi temenni ediyorum.

Abdurrahman Cahit Zarifoğlu
Hatice TUNÇ
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Türkiye’nin; tırnak içerisinde 
Sağlık bakanlığımızın ve sağlık 
çalışanlarımızın korona virüs 
imtihanında ne derece başarılı 
olup olmadığını anlayabilmemiz 

için imkânlarını ve Dünya’nın verdiği 
imtihana oranla nasıl bir iş çıkardığını çok 
genel ve özet bir bakışla ortaya koymamız 
gerekir. Öncelikle salgının çıkış mahalli 
olmasına rağmen Çin’in teknolojisine 
doğru orantılı olarak çok büyük bir başarısı 
var, bunu koşullara baktığımız takdirde 
olağan bir durum olarak karşılamamız 
icâbeder. Ancak Çin’in teknoloji vs. gücü 
ile aştığı bu virüsü salgının ikinci merkezi 
ve adeta yeniden doğduğu kıta olarak 
görebileceğimiz Avrupa’da salgının sayı ve 
diğer ülkelere nazaran da oran olarak arttığı 
en kötü durumdaki ülke olarak ortaya çıktı. 

Dünyanın Çin’in virüsü yenmesinden sonra 
diğer dünya ülkelerinin bu virüsü daha kolay 
yenebilecekleri fikrine doğru gittiklerini 
gördük. Ancak basit hesapların ve 
normların üzerinde bir hesap olabileceğini 
gösteren bir durumu da Dünya’nın en 
güçlü ülkesi olarak kabul edilen ABD’nin 
virüse yenik düşmesiyle gördük. Bu sefer 
de bu mes’eleye daha iyi yaklaşmak yerine 
ABD’nin İtalya’dan daha güçlü bir ülke 
olduğu ifâdesiyle âdeta kendi avutmak 
için çırpınan bir dünya gördük. Sanki yeni 
bir güç, umut ve kahraman gerekiyordu 
ve birden hiç beklemediğimiz bir anda 
küçümsedikleri, mevkiini ikinci dünya 
ülkesi olarak ifâde ettikleri Türkiye’de virüs 

ilk haftadan itibâren oran olarak maalesef 
İtalya’dan yüksek bir şekilde ortaya çıktı ve 
ilk haftalardan itibâren marketlere hücum 
eden her yaştan insan, kafeleri vs. yerleri 
dolduran Yeni Dünya idealleri olmayan 
bir takım gençler ve inadına sokağa çıkan 
yaşlılar ve maske satışını bile fırsata çeviren 
bir takım düzenbaz hırsızlara rağmen Sağlık 
Bakanlığı muazzam bir özveri ile sokağa 
çıkma yasakları, maske üretimleri, ihtiyaçları 
eve getirme gibi birtakım önlemlere çeşitli 
bakanlıklarla işbirliğine de imza  atarak 
muazzam bir öncülük yaptı ve süreç adına 
gâyet iyi bir yönetim çıkardı.

Bir dönem maalesef artışlar devam etti. 
Bunların ciddi bir yekûnunu adeta büyük 
bir kahramanlıkla canlarını milletine 
fedâ eyleyen sağlık çalışanlarımızın 
oluşturması göz önüne alınarak biraz da 
olsa bu hususta bilinçlenmeye başlayan 
milletimiz tarafından günlük alkışlamalar 
ile kahramanlarımıza destek olunmaya 
başlanıldı ve bugün itibâriyle Dünya’nın en 
güçlü ülkesi olarak telakki edilen ABD virüse 
batmış durumda, küçümsenen Türkiye ise 
kısıtlı imkânlarına rağmen tüm dünyada 
süreci en iyi yöneten ülke olarak anılmaya 
başlandı ve artık virüsü bitirmeye çok 
yaklaştı. Bunların hepsi başta bir kumandan 
vazifesi îfâ eden Sayın Başkahramanımız, 
Sağlık Bakanımız fahrettin Koca Beyefendi, 
şehit olan ve berhayat olan tüm sağlık 
kahramanlarımıza bize sundukları bu 
umutlu tablodan dolayı binler teşekkür 
ederiz. 

İsmail Hakkı GOŞ

Korona İmtihanında

Türkiye’nin Yeri
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Hayâlim var, bir de kahramanım 
Kahramanım hayâlimin içinde 

Atının nal sesi 
O seste huzur var, adalet var, 
Kendisinden önce nâmı var 

Ali gibi gelecek bir gün  
İnanıyorum bu inancın arkasındaki 

Hayâle, 
Bir gelse 

İçimizdeki yangını bir görse 
Masaya vursa, çaresizliğimize baksa  

      Biz sükût etsek o her yalancı şahide  
Mahkeme günü Hamza’nın tokadı olsa 

Bilmem gelir mi? Gelir de, 
Neden bekleye durdunuz der mi ? 

Derse... 
Cevabım yok, utanırım 

Bakamam yüzüne 
Mazlumların hıçkırık seslerine sığınırım 

Ağlasam riyakârlık etti der 
Susar ve sadece alkışlarım 

Yirmi birinci yüzyılın insanları gibi... 
Ben de hep bir kahramanı bekler de 

Sessiz kalırım.

edibe İTİMAT

R. Nur eRleR

Beklenen Hayal
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Nuri Demirağ, 1886 yılında Sivas’ın Divriği ilçesinde 
doğdu. Babası Mühürzade Ömer Bey, annesi ise Ayşe 
Hanım’dır. 3 yaşında iken babasını kaybetmiş, annesi 
tarafından büyütülmüştür. Ortaöğretimini Divriği 
Rüştiye Mektebi’nde tamamlayıp başarısı sayesinde 
öğretmen yardımcısı olarak çalıştı. 1903 senesinde 
ziraat Bankası’nın memurluk sınavını kazandı. 1906 
yılında erzurum, 3 yıl sürecek bir kıtlığa girmişti. Nuri 
Bey, 1909 yılında depolarda bırakılmış buğdayları 
kendi inisiyatifini kullanarak halka uygun fiyattan 
verdi. 1910 yılında Maliye Bakanlığı’na girerek Hasköy 
Mal Müdürü oldu. Diğer yandan da Maliye Mekteb-i 
Alisi’nde yüksek öğrenimini yaparak 1918 senesinde 
maliye müfettişi oldu. 1. Cihan Harbi’nden sonra 
maruz kaldığı hakaretleri içine sindiremediği için 
memurluktan istifa etti. Nuri Bey, Mesude Hanım ile 
evlenip 8 çocuk sahibi olmuştur. Başarılı bir işadamı 
olmanın yanında hayat ona iyi bir baba olma fırsatını 
da vermiştir.

1918 senesinde henüz yabancıların tekelinde olan 
sigara kâğıdı ticareti işine 56 altın (252 kâğıt para) ile 
eminönü’nde küçük bir dükkân açarak girdi. Üç buçuk 
sene sonra gerçekleşecek ideali önceden görür gibi 
‘Türk zaferi’ adını verdiği ilk Türk sigara kağıtları, savaş 
yıllarında halk tarafından büyük bir rağbet gördü ve üç 
sene içinde 84 bin lira kazandı. Ayrıca Nuri Bey, milli 
mücadele yıllarında Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin 
Maçka Şubesi’ni yönetiyordu. 

1926 senesinde Samsun-Sivas demiryolu ihalesini 
aldı. Ülkenin ihtiyacı olan ve fayda sağlayan bu işi 
çok benimseyen Nuri Bey, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki 
ilk demiryolu müteahhidi olmuştur. 1012 kilometrelik 
Samsun-erzurum, Sivas-erzurum ve Afyon-Dinar 
hattını 1 sene gibi kısa bir sürede bitirdi. Mustafa 
Kemal Atatürk, Soyadı Kanunu’ndan sonra Nuri Bey’e 
bu üstün başarısından dolayı Demirağ soyadını verdi.
Bu arada Nuri Bey, Sivas Çimento, Karabük Demir-
Çelik, Bursa Merinos Tesisleri, eceabat Havaalanı ve 
Haliç’teki İstanbul Hal Binası’nı inşa etti. 1931 yılında 
İstanbul Boğazı’na köprü projesini başlattı. Meşakkatli 
ve hummalı bir çalışma sonrası Nuri Bey’in yönettiği 
bu projeyi Cumhurbaşkanı Atatürk çok beğendi fakat 
maalesef hükümetten onay alamadı. fırat nehrine 
baraj yapma fikri de gerçekleşmeyen diğer projesiydi. 

1933 senesinde Keban Barajı projesini devletin ciddiye 
almasına daha 33 sene vardı. Bu durumlar Nuri Bey’de 
hayal kırıklığı oluştursa da yoluna devam edecekti.

Nuri Bey, dönemin en zengin iş adamıydı. O yıllarda 
ülkenin uçak ihtiyacı zengin iş adamlarından ve 
halktan toplanan bağışlarla karşılanıyordu. Bir gün 
uçak almak için istenen yardıma şu şekilde cevap 
vermiştir: “Benden bu millet için bir şey istiyorsanız, 
en mükemmelini istemelisiniz. Mademki bir millet 
tayyaresiz yaşayamaz, öyleyse bu yaşama vasıtasını 
başkalarının lütfundan beklememeliyiz. Ben bu 
uçakların fabrikasını yapmaya talibim.”

1936 senesinde Nuri Bey, uçak fabrikası için 
çalışmalara başladı. Beşiktaş’ta Hayrettin Paşa 
İskelesi’nde bugün Deniz Müzesi olarak kullanılan 
binanın hemen arkasında o döneme göre modern 
bir atölye inşa ettirdi. Deneme uçuşları için ise 
Yeşilköy’deki elmaspaşa Çiftliği’ni satın alıp o tarihte 
dünyanın en gelişmiş havaalanlarından sayılan 
Amsterdam Havalimanı’nın bir benzerini buraya 
yaptırdı ve buraya hangarlar ile uçak tamir atölyesi de 
açtı. Asıl fabrikayı Sivas Divriği’nde kurmayı planlar 
fakat gerçekleştiremese de buraya bir Gök Ortaokulu 
açar. Tabii uçakları kullanacak pilotların da olması 
gerekiyordu. Bunun için Yeşilköy’ de Gök Okulu kurulur 
ve 1943 yılına kadar 290 pilot, mezun verir. “Vaktiyle 
ecdadımız yirmi bin, otuz bin atlıyla Macar ovalarını 
alt üst ederler... Büyük zaferlerini bu akıncılarla ihraz 
eylerlermiş. Bugünün akıncıları da tayyarelerdir. Acaba 
yirmi-otuz bin Türk atlısıyla, tarihin en şanlı zaferlerini 
kazanmış olan Türk ordusunu kanatlandırmak 
mümkün değil mi? Mümkün, hem de çok mümkün!” 
sözleri Nuri Bey’ in bu konudaki inancını tüm açıklığıyla 
bizlere göstermektedir.

Üretilecek bu uçakların projesini Türkiye’nin ilk uçak 
mühendislerinden Selahattin Reşit Alan çizmiştir. 
1936 senesinde Nu.D-36 adı verilen ilk tek motorlu 
uçak, 1938 senesinde Nu.D-38 adında çift motorlu 
6 kişilik ilk yolcu uçağı yapıldı. Sonradan bu uçak, 
1944 yılında dünya havacılığı yolcu uçakları arasında 
A sınıfı standardına katılacaktı. 1939 senesinde Nuri 
Bey, Türkiye’nin ilk yerli paraşüt üretimini yaparak 
çalışmalarına devam etti. İlk uçak siparişleri Türk 

fatih ÜNAl

Hayallerini Uçuran Adam
Nuri Demirağ
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Hava Kurumu (THK) tarafından 24 uçak ve 65 adet 
planördü. 1941 senesinde tamamen yerli ilk uçağı 
İstanbul’dan Divriği’ne uçtu. Kazaya kadar da işler 
yolunda gitmekteydi.
 
1938 senesinde İstanbul’dan eskişehir’e bir test uçuşu 
yapılacaktı. Selahattin Reşit Alan, Nu.D-36 uçağıyla 
inişi yapacağı sırada çevredeki hayvanlar havaalanına 
girmesin diye önceden açılan hendeği göremedi ve 
kaza yaparak hayatını kaybetti. Teknik yetersizlikler 
bahanesiyle uçakların siparişini iptal eden THK’yı Nuri 
Bey mahkemeye verdi. Ancak mahkeme THK’nın lehine 
karar verdi. Mahkeme sonucu bununla da kalmayacak 
uçakların yurtdışına satılmaması konusunda da kanun 
çıkarılacaktı. Artık sipariş alamayan fabrika alnına 
çalınan kara lekeyle kapatılmak zorunda bırakıldı. O 
zamanki adı Yeşilköy Havalimanı istimlak edildi. eldeki 
tüm uçaklar hurdacıya satılmak durumunda kaldı.  
Bu olaylar Nuri Bey’i derinden üzüyordu fakat hâlâ 
mücadelesinden vazgeçmeyecekti. Son olarak Nu.D-
38 uçaklarının deneme uçuşlarını başarıyla yapan Nuri 
Bey, hükümetten sipariş verilmesini istedi. Ne yazık ki 
bu sipariş talebi hiçbir zaman gelmedi. Hükümete ve 
Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’ye mektuplar yazarak 
yapılan bu yanlıştan dönülmesi gerektiğini söyledi. 
Ancak çabası boşunaydı; fabrika bir daha asla 
açılmayacaktı. Maalesef bir başarı daha layık olduğu 
cezayı görecekti.

“Bütün emelim, Türk gençliğinin kanatlanmasını 
görmektir. Bu uğurda bütün şahsi servetimi feda 
etmiş bulunuyorum. İcap ederse sırtımdaki gömleğimi 
bile bu maksat uğrunda satmaya hazırım...” diyen 
Demirağ artık siyasete atılması gerektiğini düşündü. 
1945 yılında Milli Kalkınma Partisi’ni kurdu. Bu 
Türkiye’nin çok partili hayattaki ilk muhalefet 
partisiydi. 1954 seçimlerinde Demokrat Parti’den 
mecliste Sivas milletvekili oldu. Meclisteki görevi 
boyunca enerji, çölleşme, köprüler ve barajlar gibi 

konularda çalışmalar yaptı. Nuri Bey, şeker hastasıydı. 
13 Kasım 1957 senesinde İstanbul’da vefat etti ve 
zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi. Ondan sonrası ise 
derin bir sessizlik... Ne okul kitaplarında adı geçti ne 
de adını anan oldu. “Biz yapamayız, biz beceremeyiz” 
diyenlerin sesi o kadar çok çıktı ki Demirağ gibilerin 
hayalleri ne yazık ki fısıltılarda kaldı. Ruhu idealist, 
dimağı realist insan. Ruhu şad olsun...

“Karakterim buna müsait değil ama bu parayla 15-20 
tane han, apartman yaptırır, senede 150-200 bin lira 
gelir alır, istediğim gibi yaşardım. fakat yapmadım.” 
diyen Nuri Demirağ, inandığı uğurda tüm servetini 
harcamaktan asla geri durmamıştı. Nuri Demirağ’ın 
milli uçak projesinin yenilgiye uğramasının sebebi 
neydi peki? Devletin bürokratik ve katı tutumu mu? 
Şahsi bir hesap mı? Yoksa Türkiye’nin havacılık gibi 
temel bir sektörde atılım yapmasından yabancıların 
duyduğu rahatsızlık mı? 

Arkasında onca fabrika, tesis, 1141 kilometre 
demiryolu, çok partili hayatın ilk siyasi partisi, ilk Türk 
sigara kâğıdı, ilk seri uçak ve paraşüt üretimi, boğaza 
yapılacak köprü gibi onlarca projeyi bırakarak hem 
başarılarını hem başarmasına ramak kalmış hayallerini 
de geride bırakarak vefat etti. Birçok projesi, birçok 
hayali vardı. engellendi, önü kesildi, destek bulamadı. 
Bizlere mücadelesini ve azmini miras bıraktı.



#BölümTanıtımı

İnsanoğlunun fıtratında her zaman yeni şeyler 
üretmek, gereksinimleri üzere yeni ürünler icat 
etmek vardır. İnsanların bitmeyen ihtiyaçları ve 
her geçen gün üzerine yenilerinin eklenmesi, 
teknolojinin hızlı bir şekilde ilerlemesine neden 

olmuştur. Ateşin bulunmasıyla birlikte başlayan 
süreçte insanlar, hep ileriye gitmeyi hedeflemiş ve 
günümüz teknolojisine ulaşmış, bu teknolojiyi de daha 
ileriye taşımaya devam etmektedir. Ülkeler ellerinde 
bulundurdukları teknolojinin gelişmişliğine bağlı 
olarak üretime ve güçlü ekonomiye, bu kapsamda da 
güçlü birer devletlere dönüşmektedirler. Bu yüzden 
devletler her zaman en ileri teknolojiye sahip olmak 
için eğitime ve genç beyinlere yatırım yapmaktadır. 
Yakıtların kullanılmasıyla birlikte motor teknolojisine 
geçilmesi deniz, kara ve hava araçlarının gelişmesinde 
etkili olmuştur. 

Motor teknolojisindeki bu gelişme, makine 
mühendisliği ile bağdaşmaktadır. Malzemenin darbe 
karşısında dayanıklılığını, yakıtın mekanik enerjiye 
dönüştürülüp tekerlere veya pervanelere iletilmesi ve 
buna bağlı olarak aracın ihtiyaç dahilinde konumunu 

değiştirmesi gibi çeşitli konularla ilgilenen makine 
mühendisliği, mühendisliklerin babası olarak 
adlandırılır. Başta el-Cezeri, Cabir b. Hayyan, Harezmi, 
farabi gibi müslüman bilim adamlarının merkezinde 
bulunduğu bilimin ve teknolojinin doğuda gücünü 
kaybetmesi ve batılı ülkelerin eline geçmesiyle 
birlikte, doğudan batıya beyin göçleri gerçekleşmeye 
başlamıştır.

Dünyada sayılı devletlerin istedikleri zaman istedikleri 
şeyi yapabilmesi ve dünya üzerinde büyük bir 
hegemonya oluşturmasındaki en büyük etmen 
teknolojik güçtür. ABD, dünyanın çeşitli ülkelerinden 
devşirdiği kaliteli mühendislerle teknolojiye yön veren 
ve haliyle dünyada bu sektörü tekeline alan bir süper 
güç olmuştur. Siz, bize ham madde verin, biz sizin 
için üretelim mantığıyla ülkeleri sömürmeye ve hiçbir 
ülkenin kendisiyle yarışamaz hale gelmesine neden 
olmuş sonrasında ise dünyanın her bölgesinde nüfus 
bulup her istediğini yapmaya devam etmiştir. Sayılı 
devletlerin dışında dengeleri bozmaya çalışan herhangi 
bir iktidar veya lider, halk hareketiyle ya da ordunun 
içerisine sokulan gruplarla askeri darbe neticesinde 
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Mustafa YeGİN

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

indirilip yerine kendi istediklerini yapan ve düzenin 
devamını sağlayan kişilerin gelmesi hedeflenmiştir.

Türkiye’nin uzun zamandır savunma sanayiine 
vermiş olduğu desteklerle, savunma sanayiindeki 
yerlilik oranını bugün %60-70’ler seviyelerine 
çıkarmayı başarmıştır. Dışa bağımlılığını azaltmasının 
neticelerinde, ülke içerisinde dış faktörlerin 
kışkırtmalarıyla pek çok sıkıntılar yaşayan Türkiye, 
yılmadan savunma sanayii için pek çok adımlar 
atmış ve atmaya devam etmektedir. zırhlı kara 
araçlarından birçok insansız hava aracı çeşitliliğiyle, 
gerilla savaşlarına karşı hareketliliği yüksek ve 
etkili olan T- 129 Atak Helikopteri, hassas güdümlü 
mühimmatlardan yazılım sistemine kadar, bir ülke için 
hayati önem arz eden pek çok ekipman ve teknolojiyi 
kendi bünyesinde üretmekte ve ambargolardan 
etkilenmemektedir. Son zamanlarda Altay tankı ve 
Hisar Hava Savunma Sistemi ile ülke için elzem ileri 
teknoloji silahları envanterine sokmayı hedefleyerek 
çalışmalarına devam eden Türkiye, Avrupa’da birçok 
ülkeye karşı kendisinin ve müttefiklerinin haklarını 
korumaya çalışmaktadır. Milgem Projesi kapsamında 

yürütülen çalışmalar ile denizlerdeki gücünü artırarak 
Doğu Akdeniz’de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 
ve kendi kıta sahanlığını oluşturup tüm dünyaya 
kabul ettirecek güce sahip olmaya devam etmektedir. 
Prototipi üretilip dünyaya sunulmuş olan TOGG 
yerli ve milli elektrikli otomobilinin 2022 yılında seri 
üretime geçmesi hedeflenmekte ve dünyada bu 
teknolojiyi ilk yakalayan ülkelerden birisi olma yolunda 
ilerlemekteyiz.

14’ü profesör olmak üzere toplamda 23 doktoralı 
öğretim üyesi bulunan, mekanik testler, mukavemet 
ve makine elemanları transport tekniği gibi 14 
tane yüksek laboratuvar sayısına sahip Kocaeli 
Üniversitesi, makine mühendisliği eğitimi konusunda 
önde gelen üniversitelerden birisidir. elektrikli araç ve 
insansız hava aracı gibi çeşitli projeler ortaya koyan 
kulüpleriyle, üniversitede iken öğrencisine birçok 
farklı alanda kendisini geliştirme fırsatı sunmaktadır. 
Marmara Bölgesi’nde bulunması hasebiyle Kocaeli’de 
Hyundai başta olmak üzere Pirelli gibi dünya çapında 
tanınan markalara ve 200’ü aşkın birçok fabrikaya ve 
iş imkanına sahiptir. 
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Tokmaksız kapıların eşiğinde
Yürekte sala 

Ömürde bolca büklüm bekliyorum.
Kadir olarak ya Rab, şu zaman âlemine 

hükmet
Şu virane bedevinin emaresi doğuştaki aciz 

feryattan bellidir 
lakin şu virane bedenimde izlerin aşikârdır.

Biliyorum hüzün ansızın hükmetti 
yeryüzüne ve başımda tütsü yakılıyor 

zamansız sancılara
Tek kelam var Rab bundan ki vakitsiz 
sitemlere bir tebessüm iniyor gökten

Hantal ve zarif bir el uzanıyor göz 
torbalarıma sonra bir isme kenetleniyor 

cüssem
Ve işte beklenmedik bir ölüm kaplıyor aciz 

simamı…
Çıplak bir sessizlik duyuluyor öteden 

Önce bir yakış bir feryat
Ve nihayet oraklara saygısızlığım yaşamaya 

çarptırılıyor  
Hem de çift başlı ejderin göz hapsinde… 

Kerem KURİŞ

Büşra CANSiz

Eşik

36



Kelimelerin ışığında yazdık her şeyi. işığı kapattığımızda 
karanlıkta kalmaktan korktuk ansızın bir ıpıssızlık korkuttu 
bizi sonra lambaların düğmesini ararken yakaladık 
duygularımızı her biri anlamlı ve gerçekti.
 
Kelimelerin çağrıştırdığı ancak ne tam kelime olamayan bir 
girdap içten büken, eğen, eğdiren ne varsa içinde gizliydi her biri 
bir kelimenin mısraları, belki geniş açılı bir aynasıydı bakmak 
kendine güvenenlerin marifetiydi bakmak bir dev aynasından, 
gizli kalan ne varsa görmekti. 
 
Sonra sahile vuran köpüklerde aradık 
düşüncelerimizi dalmışken tam denize bir siren sesi 
silkeledi bizi balıklar kaptı suya batan fikrimizi geri 
almak ne mümkün 
her biri bir kabarcık bıraktı küçük ama etkili 
 
Ardı sıra bir bir geçirdik her şeyi kâğıda 
yırtılması ya da yakılması söz konusu değildi 
aklımızdan alıp süzdükçe döktük zamana 
bıraktık her genç gibi uslu bir defter arası 
gizli, çekingen, sahih bir gül kurusu… 

Büşra  Kevser KilAVUz 

Tuğçe KÖKSAl

Batarken  Bahre 
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Buğra DOğAN

Aşk (Amour)



D ünya sinemasının yapıtlarıyla ilgi çeken, 
başarılı ve oldukça sıra dışı yönetmenlerinden 
biri olan Avusturyalı yönetmen Michael 

Haneke’nin Cannes film festivalinde Altın Palmiye 
ödülünü kazandıran “Amour (Aşk)” filmine 
değinmeden önce yönetmenimiz hakkında kısaca 
bilgi vererek yazımıza başlamak istiyorum.

1942 yılında Almanya’nın Münih kentinde dünyaya 
gelen yönetmenimiz, sinema hayatına önce film 
eleştirmenliği yaparak girmiş daha sonra editörlük 
yapıp uzunca bir süre televizyon yönetmenliği 
yaptıktan sonra olayları yorumlamada kendine 
has tarzı ve gerçekçi bakış açısıyla ses getirmiş ilk 
sinema eserlerini, üçleme olarak sinema dünyasına 
kazandırıp sinema dünyasına başarılı bir giriş 
yapmıştır. en çok bilinen filmleri “funny Games 
(1997)” ve “Code Unknown (2001)” olmak üzere, 
Cannes film festivallerinde 2001 yılında fransızca 
çektiği “The Piano Teacher” filmi ile büyük ödülü, 2005 
yılında “Cache” filmi ile en iyi yönetmen ödülünü, 2009 
ve 2012 yıllarında da “The White Ribbon” ve “Amour” 
filmleri ile Altın Palmiye ödülünü kazanmıştır.

filmimiz “Amour”u ise teknik yönden kısaca 
incelersek; yönetmenliğini ve senaristliğini Michael 
Haneke’nin üstlendiği, başrollerinde Jean-louis 
Trintignant, emmanuelle Riva ve isabella Huppert 
bulunan, 85. Akademi Ödülleri ve 70. Altın Küre 

Ödülleri’nde “en İyi Yabancı film” ödülünü ve Cannes 
film festivalinde ise Altın Palmiye ödülünü kazanan, 
8.9 milyon dolarlık bir bütçe ile çekilmiş, orijinal dili 
fransızca olan, 127 dakikalık 2012 yapımı bir dram 
filmidir.

Senaryo ise, Jean-louis Trintignant ve emmanuella 
Riva’nın Paris’te yaşayan yaşlı müzisyen bir çift olan 
Georges ve Anne’yi canlandırmasıyla başlar. Bir gün 
Anne eşi Georges karşısında mutfakta otururken 
geçici şekilde katatonik bir hale bürünür. Ancak 
zaman geçtikçe bu katatonik hal karşı konulamaz 
bir biçimde ilerler ve Anne’yi yataklara düşüren ağır 
bir felce dönüşür. Georges ise karısının gün geçtikte 
solan hayatını, kaybedilen vücut fonksiyonlarını, 
zayıflayan zihinsel becerilerini kısacası gözleri 
önünde yok oluşunu çaresizlikle izler. Durum her 
anlamda içinden çıkılmaz bir hale gelene kadar 
sabırla direnen ve eşine her anlamda destek olan 
Georges, Anne’ye beslediği gerçek sevginin ve aşkın 
en büyük imtihanıyla sınanacaktır. eşine olan sevgisi, 
onun gitmesine izin verecek kadar hassas da olsa 
neticesi acı vericidir.

filmimiz itfaiye ekibi ve polislerin Paris’teki bir 
dairenin kapısını ani ve büyük bir gürültüyle 
kırmasıyla başlar. Tıpkı Anne’nin başına ani ve 
büyük bir gürültüyle gelen, hayatını o kırılan kapı gibi 
kırıp geçiren, savunmasız bırakan o felç gibi. Hemen 

39



sonrasında ise polislerin bantlar yapıştırılarak 
kapatılmış odaların kapılarını kırmasıyla 
karşılaştıkları o manzara, tüm filmin anlam anahtarı 
niteliğindeki en önemli görüntü karesiydi fikrimce. 
Nedeni ise bu sahnenin hayattaki tek gerçeğin ölüm 
olmadığını, ölüm gibi sevginin ve aşkın da büyük 
bir gerçek olduğunu ve ayrıca ölüm gibi soğuk ve 
olumsuz gözüken bir olayın sevgiyle ve aşkla ne 
kadar güzelleşebileceğini resmediyor olmasıydı. 
Aslında film boyunca anlamamız ve görmemiz 
gereken o vefayı, o direnişi, o imkansızlığı ve bununla 
beraber gerçek bir sevgiyle sevdiğine kıyma kararı 
alabilmenin zorluğunu ve çaresizliğini yönetmenimiz 
bu sahnede tek bir çekime sığdırmayı başarmıştır 
bana kalırsa. Ayrıca böylesi doğal bir hikayede son 
sahneyi ilk sahne olarak seyirciye sunan yönetmen, 
belki de her sonun bir başlangıç olabileceğinin 
mesajını da ekstra vermiş olabilir diye düşünüyorum. 
Hemen ardından ise bir piyano resitali ile filmimiz 
devam etmekte. Resital esnasında kamera kadrajına 
piyanist yerine seyircilerin alınmasını isteyen ve 
başrollerimizi bu kadrajda altın orana göre en dikkat 
çekici noktada izleten yönetmen, belki de gerçeklik 
sanatının aslında insan unsurunun ta kendisini 
izlemekte gizli olduğunu ve ancak bunun gerçek 
bir sanat anlayışı olabileceğinin sinyalini filmin 
seyircisine bu sahnede vermiş olabilir. 

Bu noktadan sonra film bizi doğrudan ana 
karakterlerimizin hayatına çekmekle kalmıyor, biz 
de karakterlerimiz gibi o anları, bazen acıyla, bazen 
sevgiyle, bazen karamsar düşüncelerle izlemekten 
ziyade tadımlık şeklinde yaşıyoruz. Bazı yerlerde 
istemsizce psikanaliz mekanizmamız devreye 
giriyor ve biz de kendimizi kahramanlarımızın yerine 
koyarak o anları psikolojik olarak hissediyoruz. 

Kısacası yaşlılığın getirdiği ani ve acımasız birtakım 
zorlukların insanların yaşam biçimlerini geri 
dönülemez bir şekilde etkilediğini anlatan filmimiz, 
film boyunca karakterlerin içlerinde bulundukları 
psikolojik durumu ve bu psikolojik sürecin kader, 
çevre, yaşayış, ortam, kültür unsurlarıyla yoğrulup 
değişimler geçirişini gözler önüne seriyor. Anne’nin 
çektiği sıkıntıları, hatta zamanla bu sıkıntıların 
işkence haline dönüşmesini, bunun Georges’da 
oluşturduğu tepki mekanizmasını, duygusal 
yansımasını ve Georges’ın azalan umudunun 
detaylarını birer birer işliyor. Anne’nin kendisine 
ziyarete gelen hemşireye karşı şaşırtıcı dönüşümü, 
Georges’ın sıkıntılı süreçler içerisindeyken kızlarına 
karşı ani duygu değişimi sonrası patlamaya geçmesi 
bile filme en doğal haliyle yansıtılıyor. Ayrıca Anne 
yatağında dergi okurken dergiden aşkın tanımı ile 
alakalı birkaç cümleyi Georges’a okuması, seyirciyi, 
yani bizi aklımızdaki aşk tanımını gözden geçirmeye 
sevk ediyor oluşu da benim hoşuma giden en güzel 
ayrıntılardan biriydi. 

filmin sonlarına yaklaşırken yönetmenimiz 
yaşayacağımız o ani şokun hemen öncesinde olayın 
gidişatını o kadar doğal ve sıradan tutuyor ki, Georges 
Anne’ye yatağında yatarken hiçbir sorun, dert 
yokmuşçasına bir şeyler anlatırken aniden yapmak 
zorunda olduğunu hissettiği şeyi yapıyor ve bizi çok 
daha kuvvetli şekilde etkisi altına almayı başarıyor. 
filmin ortasında pencereden yolunu kaybetmiş bir 
güvercinin eve girişini ve Georges’ın güvercini bir 
türlü yakalayamayıp Anne öldükten sonra kendinden 
emin şekilde yakalamayı başarıp güvercini 
özgürlüğüne bırakmasını, Georges’ın film boyunca 
yapmak zorunda olduğunu ufaktan hissetttiği 
şeyi henüz emin olamadığı ve yoğun çelişkiler 
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yaşadığı için başaramadığını ancak daha sonradan 
Anne’yi özgürlüğüne kavuşturmayı başarmasıyla 
özdeşleştirdim. Bunu Anne’ye yazdığı mektupta 
belirttiği son ifadeleri oluşu da Georges’ın kendi 
içerisinde yaşadıklarını bu olayla ilişkilendirebildiğini 
hissettiriyor aslında. Son olarak Anne öldüğünde 
Georges’ın hayatının artık tamamen sıradan ve 
tükenmiş hale dönüşünü evdeki tüm nesnelerin, 
objelerin temizlenip ortadan kaldırılmasıyla oluşan 
boşlukla bile seyirciye hissettirildiğini görüyoruz. Bir 
demet çiçeği eşinin bedenine serperek, onu giydirerek 
ve onu düzgünce yatırarak, eşini tamamen kendince 
son yolculuğuna uğurlayan Georges böylece ilk 
sahnede gördüğümüz tabloyu bize bırakarak 
senaryoya veda ediyor.

Senaryo başarısı ve işleyişi haricinde, ağır ancak 
duyguları seyirciye özümsetmeyi hedeflemiş 
düzgün, simetrik ve harika çekimleriyle bize sunulan 
bu yapıt, Jean-louis Trintignant, emmanuelle Riva 
ve isabella Huppert’ın oyunculuklarıyla da harika 
bir beğeni kazanıyor bana kalırsa. Müzik olarak 
sadece birkaç piyano parçasının kullanılması (franz 
Schubert ve ludwig Van Beethoven eserleri) ve 
kalan sahnelerde hiçbir soundtrack veya fon müziği 
kullanılmaması ise başka bir teknik detay. Kendi 
anlatımıyla “kimsenin kolayca ve içi rahat bir şekilde 
seyredemeyeceği filmler” yapan yönetmenimiz 
Haneke, filmlerinde çoğunlukla modern toplumdaki 
insanların problemlerini ve bunalımlarını çıplak bir 
gerçeklikle ele aldığını ve ayrıca bu amaç için özenle 
film müziği kullanmaktan kaçındığını da söylüyor. 
Ayrıca filmimizin çekimleri sırasında senaryoda 
yazılan tek bir kelimenin dahi değiştirilmeden filmin 
çekimlerinin tamamlanması, aktris emmanuelle 
Riva’nın Michael Haneke tarafından aday eleyerek 

titizlikle seçilmesi, Haneke’nin oyuncu ekibinden ne 
olursa olsun duygusallıktan kaçınmalarını istemesi 
ve bu yönlendirmeyle hikâyenin ajite edilmeden 
oluşturulmasını sağlamış olması yönetmenimizi 
başarıya götüren ince hususlar olduğunu 
düşünüyorum.

Yönetmenin kazandığı ödüllerden ziyade insanların 
duygu dünyasını analiz etme şekli, bu analizler 
sonucunda da gördüğü duygu demetlerini tek tek 
değerlendirip seyirciye en gerçekçi, en doğal ve en 
çarpıcı şekliyle, büyük bir soğukkanlılıkla sunması, 
kendinden emin şekilde olay örgüsünü gerçek 
hayatın gidişatına sıkı sıkıya bağlı kalarak yansıtması 
Michael Haneke’nin Jean luc Godard, federico 
fellini, ingmar Bergman, Alfred Hitchcook ve Woody 
Allen gibi kendine özgü bir sinema auteur’u olduğunu 
düşünmemdeki en büyük etken…

Alışılmamış dominant stili, gerçekçiliği ve tüm 
çıplaklığı ile olayları değerlendiriş şekli, oyuncuları 
kılı kırk yararcasına aklındaki role fiziksel, ruhsal 
hatta sosyokültürel açıdan en çok uygun olduğunu 
düşündüğü kişiyi seçme titizliği, sahnelerdeki 
dekorların en ufak ayrıntısına kadar gerçekçilikle 
bezenmesi, filmde seyirciye aktarılacak duygunun 
film daha sonlanmadan bazı metaforlarca göz 
kırpması “Amour” filminde hayran kaldığım diğer 
önemli noktalar olmakla birlikte Uluslararası Sinema 
eleştirmenleri Birliği (fiPReSCi) tarafından yapıldığı 
senenin en iyi filmi de seçilen “Amour”, zihinlerden 
çok uzun süre çıkmayacağını düşündüğüm önemli 
bir sinema eseridir. Yazıma burada son veriyor ve 
herkese bu filmi şiddetle tavsiye ediyorum. İyi seyirler 
dilerim.
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Pencere Sahipleri

emrah TOPCU

Mehmet YilDiRiM
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Akşam ezanı yaklaşıyordu. Küçük bir vedanın 
ardından penceredeki sıcak yastığından ayrılıp 
abdest almaya gitti. Namazını bitirip duasını 

ettikten sonra tekrar geçti yerine; penceresine… Bizim 
Tokatlı Makbule Nineydi o. Akşamla yatsı arası oğlunu 
bekleme saatiydi…

Arada beni gözler, mahallede top oynarken başka 
sokaklara girecek olursam sabıka defterime yazardı… 
Gün olur anam ziyaretine gittiğinde açılırdı o defter. 
Ben de mahçup mahçup zılgıtı yerdim anamdan. 
Sabahları okula gideceğim vakit yine pencerede olurdu 
Makbule Nine. el sallardı bana hep. Okula giderken ilk 
mutluluğum onun beni uğurlaması olurdu.

Annem sabahları iki üç lirayı elime tutuşturur yollardı 
okula beni. Tabi benim kahvaltı menüm belliydi iki 
poğaça ve bir meyve suyu. Sokakta beni gören Makbule 
Nine pencereyi açar, tut bakalım diyerek bir mendil 
yollardı aşağı. O nur gibi beyaz mendilin içinde kağıt 
beş lira. Gülümseyerek teşekkür ederdim, o da benim 
tebessümümü gördüğü vakit çocuk gibi sevinir, dua 
ederdi. O zaman cebimde beş lira daha olması demek, 
menümde karışık tost artı çikolata demekti…

İyi kadındı o, adı gibi makbûleydi. Dua ederdi hep bana. 
Pencerenin önünden ayrılmazdı. Kocası öleli seneler 
olmuştu, bekar oğluyla bir başlarına yaşıyorlardı. Gelen 
geçen konu komşuya hal hatır sorar, yolu pazara düşen 
komşuları onun mahzun bakışından eksiği olduğunu 
anlar, öte berisini alırlardı. İkramı kabul ederdi ama asla 
karşılıksız bırakmazdı... 

Şeker hastasıydı, astımı vardı, pek yürüyemez hemen 
soluk soluğa kalırdı. Bazen ben top oynarken seslenirdi, 
kapısına gider aşağı inmesine yardım ederdim. Tabi o 
dışarıda otururken biz top oynayamazdık… Kızsa da 
bağırsa da ben nine sevgisini ondan aldım. “Aman 
oğlum oku emi” derdi her sözünü bitirişinde…

Yıllar böyle geçti, büyüdük okumak için şehir dışına 
çıktık, o gün içimde garip bir sızı vardı, üniversite 
koridorunda yürürken çalan telefonumu tedirgin açtım. 
Arayan mahalleden bir ağabey idi. Makbule Ninenin 
vefat haberini verdi… Ben “innâ lillahi ve innâ ileyhi 
râciûn” diyerek istircâ ettikten sonra, ağabey “Makbule 
Nine sana bir miktar para ayırmış, onu sana göndermem 
gerek” diye devam etti… Üzüntüyle karışık bir şaşkınlık 
içinde sadece “pekala” diyebildim. Koridorda durdum 
pencereye doğru yöneldim sonra. Beni uzaklarda 
unutmayan, ölmek üzereyken dahi aklına getiren biri 
vardı demek ki… 

Pencere ona çok yakışırdı. Şimdi pencereye yakışmaya 
çalışan bendim sanki…

O da umuyorum ki kabir âleminde cennet penceresinden 
yine bize bakıyordu. O gün onun anısına uzun uzun 
baktım pencereden, onun halini anlamayı denedim 
ve işte o vakit pencere sahiplerini unutmamak, hep 
bir yerlerde bir pencerede mahzunca kainata bakan 
birilerinin olduğunu bilmek ve onlara daima dua etmek 
gerektiğini daha iyi anladım…
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Azerbaycan veya resmî adıyla Azerbaycan 
Cumhuriyeti, Batı Asya ile Doğu Avrupa’nın 
kesişim noktası olan Kafkasya’da yer alan 

bir ülke. Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti veya 
Azerbaycan Halk Cumhuriyeti, Doğu Kafkasya’da 
yerleşmiş ve yüzölçümü 147.629 km2 olan, 
Müslüman ve Türk toplumlarında kurulan ilk laik ve 
demokratik devlet olmuştur.  Azerbaycan, üniter bir 
anayasal cumhuriyettir. Türk Keneşi ve TÜRKSOY’un 
etkin üyesidir. 158 ülkeyle diplomatik ilişkisi ve 38 
uluslararası kuruluşa üyeliği vardır.  Azerbaycan 
Cumhuriyeti Anayasası’nda resmî dini İslamdır. 
Diğer Doğu Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu 
ülkeleri ile karşılaştırıldığında Azerbaycan, sosyal ve 
ekonomik gelişme ile okuryazarlık oranında yüksek 
seviyelere ulaşmıştır. İşsizlik ve intihar oranları da 
düşüktür.  

Üye Olduğu Uluslararası Kuruluşlar 

ADB, BSeC, Ce, CiCA, CiS, eAPC, eBRD, eCO, fAO, 
GCTU, GUAM, iAeA, iBRD, iCAO, iCRM, iDA, iDB, 
ifAD, ifC, ifRCS, ilO, iMf, iMO, interpol, iOC, iOM, 
iPU, iSO, iTSO, iTU, iTUC, MiGA, NAM (gözlemci), 
OAS (gözlemci), OiC, OPCW, OSCe, PfP, SeCi 
(gözlemci), UN, UNCTAD, UNeSCO, UNiDO, 
UNWTO, UPU, WCO, WfTU, WHO, WiPO, WMO, WTO 
(gözlemci)   

Genel Bilgiler 

Adı: Azerbaycan 
Resmi adı: Azerbaycan Cumhuriyeti 
Başkent: Bakü    
Resmî dil: Azerbaycanca       
Milliyet: Azerbaycanlı,  Azerbaycan Türk’ü    
Din: İslam    
Milli Terkib : %91.6 Azerbaycanlı, %2 lezgiler, %1.3 
Ruslar, %1.3 ermeniler, %1.3 Talışlar, %2.5 diğer 
Kuruluş: Cumhuriyet Günü 28 May 1918, zafer Günü 
18 ekim 1991      
Nüfus: 10 milyon    
Yüzölçümü: 86.6 km2  

Azerbaycan Pasaportu 

Bu pasaportu kullanarak Azerbaycan halkı 
ermenistan hariç istediği ülkeye gidebilir, aynı 
zamanda ermenistan pasaportu taşıyan kişilerin 
Azerbaycan’a girmesi yasaktır. 1988 - 1994 yıllarında 
Azerbaycan Cumhuriyetine bağlı Dağlık Karabağ’ın 
ermenistan tarafından işgali bu duruma neden 
olmuştur. 

Coğrafi Konum 

Azerbaycan Cumhuriyeti Kafkasların geçiş noktası 
üzerinde, Büyük Kafkaslar ile Küçük Kafkaslar 

#Ülke Tanıtımı

Vusal Mammadov ABiD

Azerbaycan
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arasında yer almaktadır. Bölgenin en önemli özelliği 
tarihi geçit ve ticaret yolları üzerinde bulunmasıdır. 
Kuzeyinde Gürcistan (480 km) ile Rusya 
federasyonu’na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti 
(390 km), güneyinde İran İslam Cumhuriyeti (756 
km), batısında ermenistan (1.007 km) ve Türkiye 
Cumhuriyeti (Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile 11 km 
uzunluğunda ortak sınırı bulunmaktadır), doğusunda 
ise Hazar Denizi (713 km) yer almaktadır. 

86.600 km2’lik toplam araziye (%11,5 orman, %1,6 su 
havzası, %50 tarıma elverişli topraklardır ki, bunun 
%27’si otlaklar ve %36,9 diğer topraklardır.) sahip 
olan Azerbaycan 44-52 doğu meridyenleri ve 38-42 
kuzey paralelleri üzerinde yerleşmektedir. Bakü’den 
Kuzey Kutbuna olan mesafe 5.550 km ve ekvatora 
olan mesafe ise 4.440 km’dir. 

Dünyada en büyük göl olan Hazar Denizi 400.000 
km2 büyüklüğünde olup, en derin yeri 1.025 metredir. 
Yaklaşık arazi yapısının %50’si dağlık olan bölgede 
deniz seviyesinden 3.000 metreye kadar yüksek olan 
sahalar ve %1’ini ise 3.000 metreden yüksek olan 
sahalar kaplamaktadır. Azerbaycan’ın ortalama deniz 
seviyesinden yüksekliği 657 metredir. Dağlık arazi 
Büyük Kafkas, Küçük Kafkas ve Talış Dağlarından 
oluşur. Kür-Aras ovası en büyük düzlüktür. en düşük 
rakım (Hazar Denizi) -28 m ve en yüksek nokta 
(Bazardüzü Dağı) +4.466 m’dir.  

Ekonomi 

Azerbaycan, doğal kaynakları, gelişmiş sanayisi 
ve coğrafyası itibarıyla önemli bir ülkedir. 
Azerbaycan’da özellikle büyük petrol ve doğal gaz 
rezervleri bulunmaktadır. Hacim ve çeşit bakımından 
hammadde yatakları ile dünyanın sayılı ülkelerinden 
biridir. 1991 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılmasının 
ardından siyasi bağımsızlığını kazanan Azerbaycan 
Cumhuriyeti, merkezi planlı ekonomisinden serbest 
piyasa ekonomisine geçiş sürecini yaşadı. ekonomide 
yaşanan dönüşümde ülkede siyasi bağımsızlığın 
ardından siyasi istikrarın sağlanması, coğrafi 

konumu ve şartlarının yanı sıra önemli enerji kaynağı 
rezervlerine sahip olması büyük rol oynamıştır.  

Yıllardır petrole yatırım yapan Azerbaycan 2005 
yılından itibaren millî gelire yansıyacak petrol 
gelirleri ile yeni bir döneme girmiş bulunmaktadır. 
Önümüzdeki 15 yıl için 50 milyar Dolar petrol geliri 
bekleyen ülke somut ve yaşayabilir projelerle bu geliri 
halkın yaşam standardının yükselmesine harcayacak 
hedefler için çalışmaktadır. Söz konusu hedeflere 
ulaşabilmek için Azerbaycan; petrol dışı sektörün 
geliştirilmesi, iri ve orta ölçekli devlet tesislerinin 
özelleştirilmesinin hızlandırılması, rekabetin 
geliştirilmesi, enflasyonun önlenmesi, yoksulluğun 
azaltılması, yüksek istihdamın sağlanması, 
bölgelerin geliştirilmesi, Dünya Ticaret Örgütü’ne 
üyelik sürecinin hızlandırılması yönünde büyük çaba 
harcamaktadır.

Dış Ticaret Politikası ve Vergiler 

Azerbaycan dış ticaret politikasında belirleyici 
unsur enerjidir. Petrol ve doğalgaz Azerbaycan’ın 
ihracatında %90 paya sahiptir.  İthalatında ise 
yüzde 80 civarında mamul maddeler yer almaktadır. 
Bu bakımdan ihracatında önemli bir zorlukla 
karşılaşmamaktadır. 

Eğitim  

Azerbaycanlıların yüksek bir yüzdesi, özellikle 
bilimsel ve teknik konularda bir tür yükseköğrenim 
görmüştür. Sovyet döneminde okuryazarlık ve 
ortalama eğitim seviyeleri, standart alfabedeki iki 
değişikliğe rağmen, 1920’lerde farsça’dan latince’ye 
ve 1930’larda latince’den Kiril’e değişmiştir. 
   Sovyet verilerine göre, erkek ve kadınların %100’ü 
1970 yılında okuryazardı. Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı Raporu 2009’a göre Azerbaycan’daki 
okuma yazma oranı %99,5’tir. Bu oranla Azerbaycan, 
Türk ülkeleri arasında en çok okuryazarlık oranına 
sahip ülkedir. 
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Bağımsızlıktan bu yana, Azerbaycan 
Parlamentosu’nun kendisini Sovyetler Birliği’nden 
ayırmak için kabul ettiği ilk yasalardan biri, Kiril’in 
yerini almak için değiştirilmiş latin alfabesini 
benimsemiştir. Bunun dışında Azerbaycan sistemi 
çok az yapısal değişikliğe uğramıştır. İlk değişiklikler 
arasında din eğitiminin yeniden kurulması (Sovyet 
döneminde yasaklandı) ve Azerbaycan dilinin 
kullanımını yeniden vurgulayan ve ideolojik içeriği 
ortadan kaldıran müfredat değişiklikleri yer almıştır. 

eğitim kurumları; anaokul, ortaokul, lise ve meslek 
liseleri dahil olmak üzere binlerce okul içerir. 9. sınıfa 
kadar eğitim zorunludur.  

Kültür  

Azerbaycan kültürü birçok etkinin sonucu olarak 
gelişmiştir. Günümüzde, küreselleşmiş tüketim 
kültürü de dahil olmak üzere Batı etkilerine rağmen 
ulusal gelenekler ülkede iyi korunmaktadır. 

Azerbaycan kültürünün ana unsurlarından bazıları 
şunlardır: müzik, edebiyat, halk oyunları ve sanat,  
mutfak, mimari, sinematografi ve Nevruz. Aile tatili 
olan Nevruz, eski İran zerdüştlük dininde Yeni Yıl 
geleneksel kutlamalarından türemiştir. 

Azerbaycan nüfusu, yukarıda belirtildiği gibi, 
Azerbaycanlıların yanı sıra ülkenin çeşitli 
bölgelerinde birlikte yaşayan diğer milletlerden 
veya etnik gruplardan oluşmaktadır. Azerbaycan’ın 
ulusal ve geleneksel kıyafetleri Çuha ve Papak’dır. 
Ayrıca, ülkede devlet bütçesinden finanse edilen 
Rusça, Gürcüce, Kürtçe, lezgice ve Talışça radyo 
yayınları var. Balaken ve Haçmaz’daki bazı yerel 
radyo istasyonları Avar ve Tat dillerinde de yayın 
düzenlemektedir. Bakü’de Rusça, Kürtçe, lezgice ve 
Talışça gazeteler yayınlanmaktadır. Ayrıca, Yahudi 
toplumu haftalık “Sokhnut” Aziz gazetesini yayınlıyor.

Müzik ve Halk Dansları  

Yaklaşık 1.000 yıllık geçmişi olan Azerbaycan müziği 
ritmik ve farklı melodiler üretmiş, müziğinin konularını 
Azerbaycan halkının yaşantıları ve karşılaştıkları 
sosyal olaylarından konu almıştır. 

Azerbaycan dili çoğunlukla Türkçe, Arapça ve farsça 
kökenli sözlerden etkilendiğinden yapılan geleneksel 
Azerbaycan müziklerde de Kafkas, Orta Asya ve 
İran ağırlıklı etkileri göze çarpmaktadır. Geleneksel 
Azerbaycan müziklerinde çalgı olarak tar, kemençe, 
ut, bağlama, balaban, zurna, kaval, nağara,  garmon, 
tütek, tef ve davul kullanılmaktadır. Ayrıca davul, 
garmon (küçük akordeon), tutek (düdük flüt), daf 
(davullar) ve nagara çalgıları da melodilerde sıkça 
kullanılabilen enstrümanlardandır. 

Turizm  

Turizm Azerbaycan ekonomisinin önemli bir parçasıdır. 
Ülke 1980’lerde tanınmış bir turistik yerdi. Ancak 
Sovyetler Birliği’nin çöküşüyle 1990’larda Dağlık 
Karabağ Savaşı, turizm endüstrisine ve Azerbaycan’ın 
turistik yer imajına zarar verdi. 2000’li yıllar sonrası 
turizm endüstrisi toparlanmaya başlamıştır ve ülke o 
zamandan beri turist ziyaretleri ve geceleme sayısında 
yüksek oranda büyüme yaşamıştır. 

Son yıllarda Azerbaycan din, spa ve sağlık turizmi 
için de popüler bir yer haline gelmiştir. Kış aylarında, 
Şahdağ Dağ Tesisi en son teknolojiyle donatılmış 
kayak olanakları sunmaktadır.  Dünya ekonomik 
forumu’nun 2019 Seyahat ve Turizm Rekabet 
Raporu’na göre Azerbaycan 71. sırada yer alıyor.  
Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi’nin raporuna göre, 
2014-2019 yılları arasında ziyaretçi ithalatında en 
güçlü artışı gösteren Azerbaycan ilk on ülke arasında 
yer aldı. Buna ek olarak, yüzde 46.1 oranla Azerbaycan 
en hızlı gelişmekte olan ülkeler arasında ilk sırada yer 
aldı. 
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Doğal Kaynakları ve Meşhur Yerleri  

İçerişehir ya da eski Şehir, Azerbaycan’ın başkenti 
Bakü’nün tarihî çekirdeği. UNeSCO’nun  Dünya Miras 
Komitesi’nin 2000. Yılında Avustralya’nın Cairns 
kentinde yaptığı 24. oturumda Şirvanşahlar Sarayı 
ve Kız Kulesi ile birlikte Dünya Mirası olarak kabul 
edilen eski Şehir, Azerbaycan’dan listeye dahil olan 
ilk yapıdır. 

Kız Kalesi

Bakü’nün yanı sıra Abşeron’un en muhteşem 
ve gizemli mimarlık abidesidir. Kale eski kale 
duvarlarının (İçerihehir’in) güneydoğu bölümünde, 
sahil parkın (bulvar) yakınında bulunan tarihi anıttır. 
Yüce kule şekilli bu nadir abidenin açılmamış tarihi 
mimari sorunları çoktur. 

Yüksekliği 28 m, diamеtri birinci katta 16,5 m’dir. 
Birinci katta duvarın kalınlığı 5 metreye ulaşıyor. 
Kalenin iç kısmı 8 kata ayrılmıştır. Her kat yontma 
taşlarla inşa edilmiş, kubbe formalı tavanla 
örtülmüştür. Kale 1964 yılından müze olarak faaliyet 
göstermeye başlamış, 2000 yılında UNeSCO’ nun 
Dünya Mirası listesine alınmıştır. Azerbaycan’ın 
sembollerinden biri olan Kız Kalesi Azerbaycan para 
birimlerinin üzerinde de defalarca tarif edilmiştir. 

Haydar Aliyev Kültür Merkezi 

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 2013’te hizmete giren 
101 bin metrekarelik kültür merkezidir. Azerbaycan 
Devleti’nin düzenlediği mimari yarışmayı kazanan 
ünlü mimar zaha Hadid’in konsept tasarımını; 
Kıbrıslı Türk mimar Saffet Kaya Bekiroğlu’nun detay 
tasarımını yaptığı bina, DİA Holding adlı Türk firması 
tarafından 3,5 yılda inşa edildi. 205 milyon euroya mal 
olan yapı, içinde konser salonu, konferans salonu, 
kütüphane, müze, sanat galerileri barındırır. 

Mimarisi, Azerbaycan mitolojisinde yer alan Hazar 
Denizi’nin yükselişini yansıtır. Azerbaycan hükûmeti 

kültür merkezinin yapım süreci ile ilgili birçok 
eleştiriye maruz kalmıştır. İnsan Hakları İzleme Örgütü 
kültür merkezinin yapımı için hükümetin sistemli 
bir yasadışı istimlak ve zorla boşaltma operasyonu 
gerçekleştirdiğini rapor etmiş; Uluslararası İnşaat 
İşçileri Sendikası ise Bosna ve Sırbistan’dan 
kaçırılan göçmenlerin insanlık dışı koşullarda zorla 
çalıştırıldığını iddia etmiştir. Yapı, Haydar Aliyev’in 
doğumunun 89. yıldönümünü ve Haydar Aliyev 
Vakfı’nın faaliyete başlamasının 8. yıldönümü nedeni 
ile 5 Kasım’da düzenlenen bir törenle hizmete girdi.  

Göygöl 

İlçenin idari merkezi olan Goygol kenti, 1819 yılında 
Alman yerleşimcileri tarafından Württemberg 
Krallığı’ndan gelmiş ve Helenendorf olarak 
adlandırılmıştır. evler Alman tarzında inşa edilmiş, 
sokaklar döşenmiş, bir okul, bir anaokulu ve bir 
müzik okulu kurulmuştur. Mevcut Tarımsal Sanayi 
fabrikası’nın ana binası, orada şarap ve konyak 
üretimi ile uğraşan fohrer kardeşler tarafından bir 
şaraphane olarak inşa edilmiştir. Goygol bölgesinde, 
Ağustos 1930’da merkezi Helenendorf olan 
Narimanov bölgesi kuruldu. İlçenin bölgesi 2 bölgeye 
ayrıldı - Şubat 1992’de Hanlar bölgesine ek olarak 
Samukh bölgesi oluşturuldu. Merkezi 2008 yılında 7 
Mayıs 2008 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne 
göre yeniden değiştirilmiş ve sırasıyla Goygol ilçesi 
ve Goygol şehri olarak adlandırılmıştır.

Goygol ve 7 özdeş göl - Maralgöl, zaligol, Aghgol, 
Shamligol, Ordekgol, Jeyrangol ve Garagol, Goygol 
bölgesi topraklarında bulunmaktadır. Göygöl gölü,  
Kapaz dağı’nın eteklerinde 1556 metre yükseklikte 
yer almaktadır. Gölün uzunluğu 2450 metre, genişliği 
595 metre, en derin noktası 95 metredir.

Azerbaycan Halı Müzesi 

Müze 1967 yılında halıcı ressam letif Kerimov’un 
rehberliği ile kurulmuştur ve Dünya’nın ilk ve en büyük 
halı müzesidir ve onun anısına adını taşımaktadır. 
Müzede 6.000’in üstünde halı bulunmaktadır ve Orta 
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Çağ‘dan günümüze tüm Azerbaycan’ı kapsayan 
çeşitlilikte değişik bölgelere özgü Azerbaycan halıları 
sergilenmektedir.  Müze koleksiyonunda, 14.yüzyıldan 
20.yüzyıla kadar  Karabağ halıları, Kasımuşağı halıları 
gibi kendi yörelerine özgü desenler ile Azerbaycan’ın 
çeşitli dokuma merkezlerinde dokunan halılar yer 
alan eserlerdir. Koleksiyonun en nadide eserlerinden 
seçilen halılar, kronolojik sırayla ve bölgelerine göre, 
müzede sergilenmektedir.  

Khinalik 

Azerbaycan’ın en eski köyü Khinalug’dur. Deniz 
seviyesinden 2.100-2.200 m (6.900-7.220 
ft) yükseklikte, Khinalug kendi kültürünü ve 
geleneklerini ve hatta kendi dilini geliştirmiştir.  
Köylüler yere Kyat diyorlar ve kendilerini İncil Nuh’un 
doğrudan torunları olarak görüyorlar. Khinalug 5.000 
yaşın üzerindedir. Yüzyıllar boyunca, bu köy uzun 
dağlar ve tehlikeli kayalık uçurumlar tarafından 
medeniyetin geri kalanından kesildi. Tecrit nedeniyle 
köylüler, başka hiçbir yerde bulunmayan gelenekleri 
ve geleneklerinin yanı sıra başka bir dil ailesine ait 
olmayan kendi benzersiz dillerini koruyabildiler. 

Flarmoniya 

Doğu ve batı kültürlerinin bir araya geldiği ve sonuç 
olarak mimari olanlar da dahil olmak üzere güzel 
sanat anıtlarının oluşturulduğu bir şehirde bulunan 
mimari anıtlarından biri, şu anki Azerbaycan Devleti 
filarmoni adlı Kamu Meclisi’nin binasıdır.  

M. Magomaev 1910 yılında onaylanan proje mimar 
Ter-Mikelov’a emanet edildi. 1918’den  1920’ye 
kadar, Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti’nin 
ilk parlamentosunun toplantıları burada yapıldı. 
1920’lerde Azerbaycan’da Sovyet iktidarının 
kurulmasından sonra, müzik severler bu binada, 
parçalanmış topluluklar ve orkestralar toplanmaya 
başladı. 

Devlet Bayrağı Meydanı 

Devlet Bayrağı Meydanı (Bayil), Bakü, Azerbaycan’da 
şehrin ana meydanında bulunan bayraktır. 162 
metre uzunluğundaki bayrak Guinness Rekorlar 
Kitabı’na “en Uzun Bayrak” olarak geçmiştir. Bu 
rekor sonradan Duşanbe, Tacikistan’da 165 metreyle 
kırılmıştır.  30 Aralık 2007’de Azerbaycan başkanı  
İlham Aliyev tarafından temeli atılmıştır.Proje, ABD 
firması ve Trident sponsorluğunda geliştirilmiş ve 
Azerbaycan’ın Azenko şirketi tarafından yapılmıştır. 
1 eylül 2010 tarihinde “Devlet Bayrağı Meydanı” 
açılmıştır. Başkan Aliyev’in girişimiyle, “Ulusal 
Bayrak Müzesi” açılmış ve 9 Kasım tarihi “Ulusal 
Bayrak Günü” ilan edilmiştir. 

Halıcılık 

Halı denilince ilk akla gelen ülkelerden birisi de 
Azerbaycan. UNeSCO’nun somut olmayan kültürel 
miras listesinde yer alan Azerbaycan halı sanatı, bütün 
dünyada yakından tanınıyor. Azerbaycan halıları 
maddi olarak da büyük değere sahip. Dünyanın dört 
bir tarafına ihraç edilen halılardan, önemli miktarda 
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gelir elde ediliyor. Bu halıları, dünyanın en ünlü 
müzelerinde görmek de mümkün. londra’da Victoria 
ve Albert müzesinden Washington’da Metropolitan 
Müzesi’ne kadar pek çok yerde Azerbaycan halıları 
sergileniyor.

Üzümcülük 

Azerbaycan, üzümcülüğün en eski diyarıdır. İklimsel 
koşullar, burada bu mahsulün farklı çeşitlerini 
yetiştirmek için elverişli koşullar oluşturmaktadır. en 
eski, uzun süre saklanılabilir, şeker oranı yüksek ve 
yüksek verimli çeşitler bizim ülkede yetiştirilmiş ve 
bugün de yetiştirilmektedir. Tanınmış Rus botanikçi 
M. İ. Vavlov’un uzun yıllar süren araştırmalarına 
göre, Tarnskafkasya, özellikle de Azerbaycan 
toprakları, üzüm de dahil olmak üzere bir çok bitki 
türlerinin yayıldığı merkezlerden biri olarak kabul 
edilmektedir. Ünlü gezginler, bilim ve devlet adamları 
Azerbaycan şarabı ile ilgili olarak kendi düşüncelerini 
söylemişlerdir. 1936 yılında Bakü’ye yaptığı ziyareti 
sırasında Azerbaycan şarabını tadan ünlü Rus yazar 
Aleksey Maksimoviç Gorki, hayranlığını gizlemeden 
şu sözleri demiştir: “Kadehinden, saçılan güneş 
ışınları içen halkın şerefine”. 

Azerbaycan Mutfağı 

Azerbaycan mutfağının en önemli özelliği çeşit 
zenginliği ile doğal malzemelerden meydana 
gelmesidir. Bu zenginlik bölgeyi gezmiş çeşitli 
gezginlerin tespitleriyle belgelenmiştir. Bütün yıl 
boyunca taze sebze ve meyvelerin bulunması, 
bunların tek başına ya da başka doğal besinlerle 
birlikte uyumlu bir biçimde kullanılması Azerbaycan 
mutfağının zenginliğini yaratmıştır. Bu zenginlikte, 
çok değişik pişirme teknikleri ile kullandıkları “kap 
kacakların” rolü büyüktür.(Yemek isimleri : Düşbere, 
Kuymak, Sürhüllü, Kutab, Piti, Parça – bozbaş, Haş, 

Dovğa, Tike kebap, lüle kebap, Tava kebabı, Yaprak 
dolması, Patlıcan dolması, Kelem dolması, Turşu 
kavurması, Kızartılmış hayvan içiriği, levengi) Ayrıca, 
Nevruz sofrasında şekerbura, baklava, şor gogal, 
kuruyemiş çeşitleri, Nevruz şekerleri bulunur. İçecek 
olarak da kuru meyvelerden evde hazırlanan (erik, 
kayısı, üzüm, elma, armut vb.) içecekler sunulur.

Milli Bayramlar 
 
Nevruz bayramı (20-21 Mart) 
Bayrak Günü (9 Kasım) 
Dünya Azerbaycanlı Dayanışma  Günü (31 Aralık) 
Milli kurtuluş Günü (15 Haziran) 
Milli Uyanış Günü (17 Kasım)

Azerbaycan! Azerbaycan! 
ey, kahraman evladın şanlı vatanı! 
Senin için can vermeye hepimiz hazırız! 
Senin için kan dökmeye hepimiz kâdiriz! 
Üç renkli bayrağınla mesut yaşa! 
Üç renkli bayrağınla mesut yaşa! 
Binlerce can kurban oldu, 
Sinen harbe meydan oldu! 
Kanunundan geçen asker, 
Herkes (gibi) bir kahraman oldu! 
Sen olasın gülistan, 
Sana her an can kurban! 
Sana binbir sevgi, 
Sinemde tutmuş mekân! 
Namusunu korumaya, 
Bayrağını yükseltmeye, 
Namusunu korumaya, 
Bütün gençler hazırdır! 
Şanlı vatan! Şanlı vatan! 
Azerbaycan! Azerbaycan! 
Azerbaycan! Azerbaycan! 

Sözleri: Ahmed Cevad                                
Bestesi: Üzeyir Hacıbeyov
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zeynep TOPUz esra ARSlAN

Tırtıl Kelebek
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Sessizce dinle esen rüzgârı, kapat dünyalık tüm fırtınaları
Hisset kuşların heyecanını, gözlerinle okşa bir bebeğin tazecik kokusunu
Teninin en ılık yelkeni değsin gökyüzünün alnına,
İplik iplik dökülsün eteklerinden yorgunlukların,
Sarsın ahenk içinde koşuşan dünyanın en güzel yanı kalbini.
Çok uzak değil, değil mi?
Bir pencere kenarında kâinatı saf kadrajıyla seyreden çocuk,
Her şey nasıl da güzel ırmaktan akan su, sümbül çiçeğinin yumuşak yüzü, yaşlı bir ninenin emekli
elleri…
el uzatsam her şey mümkünmüş gibi.
Hislerimle yakalıyorum, yeryüzünün her nimetini Allah diyor kalbim.
Çok uzak değil, değil mi?
en yakın ellerin ne kadar sıcak, ya şuracıkta toy bir genç kız misali çarpan kalbin.
Koşup koşup sana varmak istiyor hayallerim
İçimin mürteci kamplarında, senin sevginle barınıyorum
Yüreğim olmasa yaşanılacak gibi değil…
Az kaldı diyerek gün biriktiriyorum vuslata.
Güneşe selam vererek hamd ediyorum varlığıma
Çok uzak değil, değil mi?
Bak şuradasın gözlerim, nefesim, ferim, sözcüklerim, elmacık kemiklerimde ki utancın rayihası,
tebessümüm, umudum…
Nasıl da can damarımsın…
İnsan karmaşık diyorum, bir noktaya tutularak, döne döne hakikat ateşinde ya tırtıl olur ya kele-
bek.
Beliriyor hayal, sinemin tam merkezinde pervane oluyor nefesim
Uzun bir yolculuğa çıkmış karanlık ve meşakkatli dönemeçlerden çıkageliyor hayat
Şu köşeyi dönsen gerisi hep aydınlık demeliydi annem.
Pırpır uçan kuşlardan teşbihle yüreğimde pırpır olmalıydı.

Şimdi bir karıncanın emeği gibi tırtıl, o dikenli yolda kelebek uçuşuna hazırlanıyor.
Çok uzak değil, değil mi?
Bir dokunsalar sana kavuşacağım.
Yalnız senin gölgende bitmeliydi evhamlarım, kaygılarım, gözyaşlarım
Başımı koyuyorum bir yaz gününden kalma seccademin meltemsi köşesine
Ruhum sana ulaşmak istiyor, ayaklarım utanıyor senin makamına varmaya
Nasıl muzip ve mahcubum Allahım…
Rahmetin ilişiyor ruhumun damarlarına, “Geçti, her sey bitti” diyorsun
Sonsuzca kucaklıyorum, sanki cennetteyim.
Bilmeliydi yaratılan, maddi ve manevi dünyalarının yaralarını da umutlarını da yalnız Allah (c.c)
duyar.
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#KitapTahlili

 “Her âlim bir âlemdir her âlimin kitabı da ayrı bir 
dünyadır…”

Devrinin müşahhas isimlerinden biri olan, el-
muallimü’s-sâlis (1) (üçüncü öğretmen) unvanına 
sahip İbn Miskeveyh’in dünyasına konuk olacağız… 

951 yılında İran’ın Rey şehrinde gözlerini açmış 
olup genç yaşlarında devlet kademelerinde ilmi 
görevlerde bulunmuştur. Büveyhiler Devri’nin 
ünlü düşünürlerindendir. Rüknüddevle’nin veziri 
ebü’l-fazıl İbnü’l-Amid’in isteği üzerine vezirin 
kütüphanecisi ve defterdarı olarak görev yapmıştır. 
Bu süre içerisinde birçok ilmi mütaala etmiş birçok 
araştırma yapmıştır. Kendisi ünlü Türk İslam filozofu 
farabi’nin izinden gitmiş farabi’nin de en seçkin 
öğrencilerinden olan Yahya b. Adiy ve çağın diğer ileri 
gelen filozof ve bilim adamlarından olan İbn-i Sinâ, 
ebu Reyhan el-Beyrûnî ve sûfi bir filozof olan ebu 
Hayyan et-Tevhîdî gibi zevatla aynı dönemde yaşamış 
onlarla müzakerelerde bulunmuştur. Miskeveyh’in 
ahlaka, edebiyata ve tarihe yönelik birçok eseri 
bulunmaktadır. Adududdevle’nin sarayında 
bulunduğu sırada kaleme aldığı Tecarubu’l-Umem 
ve Te’akubu’l-Himem adlı tarih kitabı, çok önemli ve 
ünlü bir eseridir ancak İbn-i Miskeveyh’in tarihçilik 
yönünden ziyade biz onun İslam ahlak felsefesi 
üzerine yaptığı çalışmalardan biri olan Tehzibu’l 
Ahlak adlı eserini sizlere tanıtacağız İnşâAllah… 

“Filozoflar varlık içinde yokluğu seçen kimselerdir” 
der Prof. Dr. Müfit Selim Saruhan. İslam dünyasında 
felsefe yapmak her zaman zor olmuştur, birçok ihtilaf 
meydana gelmiştir. Bizler felsefeyi bilgelik; hikmet 
yolculuğu olarak kabul ettiğimiz zaman onunla 
istediğimiz; murad ettiğimiz bağı kurabiliriz. İnsanlık 
tarihi boyunca birçok mütefekkir şahsiyet dünya 
misafirhanesinden geçmişler ve genel manada 
kullandıkları bir söz olmuştur: “Beş duyu organım 
beni mutlu ediyor onlardan haz alıyorum ama 
sonra bunlar beni mutsuz kılıyor”. Hazreti İbrahim 
âleyhisselâm efendimizin Lâ uhıbbül âfilin demesi 
gibi yani “sonradan batıp gidenleri sevmem” de 
buna en güzel örnektir. Aslında bu kimseler hikmeti 
aramışlardır. Hikmet’in ana kaynağının Vacibu’l 
vücud olan Allah Teala’da olduğunu bulanlar ise 
ebedi mutluluğa mazhar olmuşlardır. 

Hikmet, müminin yitiğidir onu bulduğu yerde alır. 
Mümin İslâm dünyasını kalbinde taşıyan kişi olarak 
bilgiyi ve bilimi edinme noktasında yitiği olan ne varsa 
onu nerede bulursa alır. İşte İbni Miskeveyh de bunu 
yapmıştır. Her düşünce bir önceki düşüncenin sonucu 
olduğu gibi bir sonraki düşüncenin de hazırlayıcısıdır. 
Bu düşünce ile baktığımız zaman Miskeveyh’in 
düşünce dünyasının altyapısında İslam’ın dışında 
Aristo’yu, Pisagoru, Sokrates’i görürüz. Çünkü felsefe 
ilminden yararlanmak isteyen İslam mütefekkirinin 
işi zordur. Bir yanda Yunan dünyasını bir yanda 
İslam Medeniyetini bir arada tutması gerekir. Bunu 

İbn Mİskeveyh’İn Tehzİbu’l Ahlakı
emrah TOPCU Hatice TOPCU
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başarabilenlerden birisi de İbni Miskeveyh’tir. Yine ünlü 
bir İslam mütefekkiri olan el-Kindi şu husus hakkında 
der ki “Kim bize hakikatin kırıntısını getirmişse Biz 
ona şükran borçluyuz” Miskeveyh Aristo’nun ethik 
Nikomak’ını  okumuş ve ilk defa İslam dünyasında 
İslam ahlak düşüncesi üzerinde, İslâm’ın ana hatlarını 
zedelemeden, sistematik bir ahlak eseri yazmıştır o da 
Tehzibu’l Ahlak’tır. “Ahlakı olgunlaştırmak” manasına 
gelen bu eser insanlığa İslâm’ın gür sedasıyla bir ahlak 
çağrısı yapmaktadır…

Yedi bölümden oluşan eser insanın madden ve manen 
ne olduğunu anlatmaya çalışır aslında. İnsan nefsinin 
tanımını yaparak Kurân’ın beyan ettiği Ahsenü takvim’i 
anlatır. Çünkü insan en güzel biçimde yaratılmıştır. 
Nefsi ve nefsin güçleri tanıtır. Nefsin güçlerinden 
doğan faziletler vardır, bunlar: hikmet, iffet, şecaat 
ve adalet olarak dört kısma ayrılır. faziletin zıttı 
rezilettir, çirkinliktir. Bu dört fazilete karşılık “bilgisizlik, 
açgözlülük, korkaklık ve haksızlık” reziletleri gelir. Yine 
Miskeveyh Rasulullah’ın “Orta yolu tutunuz” (2) hadis-i 
şerifine işaret eden orta yol ahlakını anlatır. İfrat ve 
tefritten kaçınmak gerektiğine değinir.

Ahlak fıtrattan gelen ya da eğitimle öğrenilen ahlak 
olarak iki kısımdır. Yazar bu bölümde çocukların dini, 
ahlaki eğitimine değinir, güzel ahlakın çocuk yaşta 
kazanılması gerektiğini beyan eder çünkü “ağaç yaş 
iken eğilir”. Ahlak’ın 7’den 70’e herkes için gerekli 
olduğunu gösterir böylece.

Miskeveyh dünyadaki yegâne amacın mutluluğa 
ulaşmak olduğunu beyan eder. İyilik ve Mutluluk 
nedir? Sorusuna güzel cevaplar verir. Birçok filozof bu 
tanımlamada ona yardımcı olur.

İnsanın fiilleri iyiye de kötüye de meyillidir. zaten bu 
dünya bir imtihan yeridir Allah Teala  “kimin iyi, faziletli, 
salih amel” yapacağını görmek ister. İşte Miskeveyh 
insanı imtihandan geçirecek faziletli amellere 
yönlendirir. İbadetin önemine ve Allah’a yakın olmanın 
ibadetten geçtiğine işaret eder. Sevgi felsefesine de 
değinmeyi unutmaz. Sevgi hakkında çok farklı bakış 
açılarının olduğu bu kitap okunmaya değerdir. Sevginin 
türleri ve sebepleri bu bölümde açıklanır. İlahi sevgi, 
hükümdarın halkına sevgisi, toplumun birbirine sevgisi, 
filozofların sevgisi, salihlerin sevgisi gibi birçok sevgi 
türü mevcuttur. Dostluk anlayışımız nasıl olmalıdır, dost 
sırta konulan bir post mu? Yoksa ahirete kadar sürecek 
bir yolculukta yâr olmak mıdır? Bunu öğreniyoruz…

Nefsin hastalıkları ve reziletlerin tedavi yollarına, nefis 
muhasebesine de değinir. Konuyla ilgili bir eser okumak 
isteyen okuyucularımıza Tasavvuf büyüklerinden ebû 
Abdurrahman Sülemî hazretlerinin “Nefis Kusurları 

ve Tedavileri” manasına gelen “Uyubün Nefs ve 
Müdâvâtühâ” eserini de önermiş bulunalım.

Miskeveyh kitabın sonunda tekraren “orta yol” 
vurgusu yapmakta, hem faziletlerin hem reziletlerin 
en uç noktalarını oluşturan davranışları açıklamaya 
gitmektedir. ebû Hüreyre’den (r.a) rivâyet edildiğine 
göre Peygamber efendimiz –sallallahu aleyhi vesellem- 
şöyle buyurmuştur: “Gerçekten din kolaylıktır. Dinde 
kim kendini zora sokar ise, altında kalır (ezilir ve 
büsbütün ibâdetten kesilir). O halde orta yolu izleyin ve 
ümitvar olun. Günün sabahı, akşamı, biraz da gecesi 
(ibâdet) ile yardım isteyin!” 

Baştanbaşa kâinatın ve bütün varlıkların yaratılışı iki 
ilâhî sır ile donanmıştır:

1. Muhabbetullah,
2. Mârifetullah.

Canlı-cansız her şey bu iki sırrın tecellîsiyle zâhir 
olmuştur. İşte Miskeveyh de aslında mutluluğa 
ulaşmak için bu iki sırra mazhar olmaya çalışmış ve 
okuyucularına da bu konuda öğütler vermiştir.
Bizi sevgiyle buluşturan Tehẕîbü’l-aẕlâẕ’ın başta Gazzâlî 
ve Nasîrüddîn-i Tûsî olmak üzere ahlâk âlimleri 
üzerinde geniş etkisi olmuştur. Özellikle Tûsî’nin Aẕlâẕ-ı 
Nâẕırî’sinin “Tehẕîbü’l-aẕlâẕ” başlıklı ilk bölümü İbn 
Miskeveyh’in eserinin serbest tercümesinden ibaret 
olup sonraki ahlâk kitaplarında da aynı yol izlenmiştir. 
(3)

İslam Ahlak felsefesi’ni en güzel anlatan eserlerden 
biri olan bu eseri ve müellifini dilimiz döndüğünce 
anlatmaya çalıştık. eseri okuduktan sonra daha 
derinlere inmek isteyenlere Kınalızade Ali efendi’nin 
Ahlak-ı Alâî eserini okumalarını tavsiye ederim.

İslâm dünyası el-muallimu’l râbia’yı yani dördüncü 
muallimi bekliyor. O da İnşâallah okuyucularımızdan 
biri olur duasıyla, sevgiyle kalın... 

not: Bu değerli kitabın hem arapça nüshaları hem 
de tercümesi bulunuyor. Kitap tahlili Büyüyen ay 
Yayınları’nın tercümesi esas alınarak yapılmıştır.

Dipnotlar
1)El-muallim’ul- evvel denince aristo, el-muallimü’sâni 
denince de Fârâbi hatırlanır. El-muallim’üssâlis için İbn 
Sina ya da Yanyalı Esad Efendi gibi İslam alimleri de 
akla gelebilir. Bkz. TDV İslâm ansiklopedisi
2)Buhârî, Rikâk 18
3)Mustafa Çağırıcı, “Tehzibu’l ahlak”, Türkiye Diyanet 
Vakfı İslâm ansiklopedisi, c. 40 (İstanbul: TDV Yay., 
2011), 328-330. 
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yağmura, zamana ve sana
yağmuru kalbinden

zamanı gözlerinden öperim..
rüzgara da selam olsun,

haşin zambakları dağ tarlalarında 
yetiştiren rüzgara…

selam olsun,
yağmura, zamana ve sana
kaynaşan bulutlarda akan,

berrak kana.
kadim toprağa dokunan

uysal kuşa
sessiz ve kimsesiz zamanda açan

gece sefasına,
selam olsun..

ve en çok da zamanın saklanmış 
gecelerinde üşüyen

yağmurun incecik saçlarından akan
sana... sana selam olsun..

yağmurun kalbinden
zamanı gözlerinden

seni, hasretinden öperim..

Hilal Ceren TOPRAK

Hatice ebrar SAl

Yağmura, Zamana ve Sana
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İ
stiridye, içerisine giren yabancı bir cismi inci 
haline getirirmiş. Güzel olduğu, az ve zor 
bulunduğu için kıymetli, ticari değerinin dışında, 
varlık âleminde kendini koruma mekanizması ile 

bu kadar zarif ve muazzam bir şeyi meydana getirişi, 
değerini ifade ettiği düşünülen miktarlardan çok daha 
kıymetli kılıyor onu. Biz insanlarda istiridye misali; 
bizden olmayan bir şeyle karşılaşınca onu; akıl, 
vicdan, azim, güç, merhamet gibi duygularla sarıp 
sarmalamayı başarırsak inci misali, kahramanlıklar 
yazıyor, içimizde kahraman büyütüyoruz. 
Kahramanlarımız ve kahramanlıklarımız hayatın her 
köşesinden ziyasıyla şavkıyor. Hayatın hengamesinin 
içinde; sıcacık, içten ve habersiz gülen çocuktan, daha 
nice seneleri devirecek güçte, ağzının tadını yerine 
getiren, bir kâse sütlacı ballandıra ballandıra anlatan 
amcaya kadar, çok kahramanımız var. Hayatla, 
senelerle savaşan kahramanlarımız. Dünyanın en 
değerli bahçelerini yetiştiren öğretmenlerimiz, ilim 
öğrenmeyi her ne olursa olsun bırakmayan öğrenci, 
evine helal rızık götürmek için alın teri döken emekçi, 
geleceği kalemiyle yönlendiren yazar, hayata bir 
bebek dünyaya getiren; canını, kanını, ömrünü 
veren anne, taş atana gül atmayı başarabilen koca 
yürekli iyi insanlar ve yaşam savaşında mücadele 
ederek, nefes almayı başarabilen her bir insan, bir 
kahraman. Sonra yaşadığımız bugünlerde, çokça 
kahraman ve kahramanlıklarla karşılaşıyoruz. “Yeni 
Tip Corona Virüs” ismini verdikleri virüsün, sebep 
olduğu bu salgınla dünya savaşıyor. Savaş varsa 
kahramanda var, düşmanda var elbet. Bir yönüyle 
virüs ve bu salgın dönemini, insanların ihtiyaçları 
nedeniyle maddi bir kazanca dönüştürmeye çalışan 
insanda en azılı düşmanlarımızdan. Sonra mecburen 
yapılan market ziyaretlerinde bir araya geldiği 
insanlara, kendine bulaşmış olan; kini, nefreti, öfkeyi, 
sosyal mesafeyi korumaya çalışırken aşırı giden ve 
insanlara bu kötü duyguları bulaştıran insanlarda 
düşmanımız, biz ayarı tutturamıyoruz tabi bir de 
sosyal mesafeyi hiç kâle almayan düşmanlarımız 
var. Teşhisi koyulduğu halde hastaneden kaçanlar, 
sahada can pazarında olan insanları düşünmeyerek, 
evde sıkılan ve bundan şikâyet eden insanları da 
düşman sınıfında saymadan geçemeyeceğim. Bu 

süreçteki kahramanlarımız ise; bu virüs gelişiyle 
kahramanları görünür kılsa da, bizim bu kavgalı 
hayatlarımızı dize getirmiş olduğu için kendisini de 
bir yönüyle kahraman olarak görüyorum. Hayatın 
süregelmesi adına; çeşitli sektörlerden insanın, 
psikolojik, biyolojik, sosyolojik, açıdan tam anlamıyla 
sağlıkla var olması için bu can pazarına katılan 
tüm vatandaşlarımız, tarihimizdeki kahramanların 
yanında değerli yerlerini aldılar. Sosyal mesafeyi 
koruyarak, yardıma muhtaç insanlara bu zor günde 
yanlarında olduklarını hissettirerek yardım ulaştıran, 
23 Nisan Ulusal egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda 
çocuklarında yüzünü güldürmeyi, yüreklerinde 
umut çiçeklerini açtırmayı unutmayan, sivil toplum 
kuruluşlarımızda kahramanlarımız arasında. Tabi; 
#evdekal çağrısına uyarak salgının yayılımını sekteye 
uğratmaya katkı sağlayan kahramanlarımızı da 
unutmayalım. Kahramanların, kahramanlık destanları 
yazdığı bu derece sancılı günlerde kendimce, panik 
yapmadan teslimiyetin verdiği huzurla atlatabilmek 
için Allah’a karşı duyduğum, inanç ve bağlılığı, 
getirdiği yüce tebliğ ile inşa eden Hz. Muhammed 
(s.a.v) ve sahabelerini ve huzur, güven içinde 
yaşadığım vatanımın ayakta durmasını sağlayan 
şehitlerimiz de kahramanların kahramanıdır. 
Varlığımızın nadide incileri olan kahramanlarımızı, 
zihnimizdeki vefa pamuklarında korumak, üstümüze 
düşeni yapmak için bahaneler üretmeden yapmak 
da bizim sorumluluğumuz. Bu inciler ki; rengi sedef 
değil, siyah değil, aydınlıktır. Bir şey daha paylaşmak 
istiyorum sizinle, hayat; durmak bilmeyen bir akarsu, 
ben ise susuzluğunu gidermek için bir avuç su içeyim 
derken, akarsuya kapılan şaşkın, yazdıklarımda 
bir çığlık. Bu çığlığa kulak vermiş olan siz yazımı 
okuyanlarda benim kahramanlarımsınız. Siz de 
güçlü dalgalardan geçilmeyen zihin denizimde, zar 
zor keşfedebildiğim, zor şartlarla gün yüzüne çıkmış 
istiridyemin, karnında sakladığı pembe incilersiniz. 

Unutmayın; inci deniz ve okyanusun derinliklerinde 

Unutmayın; inci, zorlukda, sabırda, vefada ve hep 
güçlünün elinde... 

Varlığın İncileri 

Miray SOYSAl

55



Recep Garip (Şair- Yazar –Ressam – 22 Dönem 
Adana Milletvekili)

Şair, yazar ve ressam Recep Garip; 1956 Tarsus’un 
Sanlıca köyünde doğar. İlköğrenimini köyünde, 
orta öğrenimini Adana İmam Hatip lisesi, 
Yükseköğrenimini ise İstanbul Yüksek İslam 
enstitüsü’nde tamamlar. en iyi dostların kitaplar 
olduğunu söyleyen Garip; 1982 -1994 yıllarında 
öğretmenlik - yöneticilik, 1994-2002 yılları arasında 
İstanbul Ümraniye ve eminönü Belediyelerinde Kültür 
ve Sosyal İşler Müdürlüğünü yürütür. 3 Kasım 2002 
Milletvekili Genel Seçimlerinde Adana İlinden 22. 
Dönem Milletvekili olarak seçilir ve Parlamento’da 5 
yıl görev yapar.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında, vakıf ve derneklerde 
Başkan ve Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlenir. 
Adana Birlik Vakfı kurucularındandır. İstanbul 
Uluslararası Kardeşlik Derneği (iBS) Genel Sekreterliği 
(2009-2011) , Dil ve edebiyat Derneği’nin eğitim ve 
Kültür Genel Başkan Yardımcılığı,  Dil ve edebiyat 
Dergisi (2008-2011)  Genel Yayın Yönetmenliğini 
yürütür. Tiyemder, Yimder Yönetim Kurulu Üyeliği ve 
Kültür Başkanlığında da görev alır.

Kültürel faaliyetleri bunlarla da sınırlı kalmaz. Yazar, 
Alemara, Büyük Akın, Çınar, Pulsuz, Yeni Sıla ve Ay 
Vakti dergilerini dostlarıyla birlikte yayınlar.  Çeşitli 
radyolarda kültür ve sanat programları ile özel bir ajans 
için 30 günlük ramazan programını TV. İçin hazırlayıp 
sunar. Aynı zamanda sanatın bir diğer alanı olan 
müzik alanında Müzik yapımcılığı danışmanlıklarını 
yürütür. Birçok şairin şiirini özel bir TV kanalı için 
seslendirir. Ulusal ve yerel gazetelerde yazılar yazar. 
Kültür ve Sanat ağırlıklı seminer ve konferanslar 
verir, vermeyi sürdürmektedir.  Yayınlanmış 25 kitabı 
bulunan Recep Garip, şair ve yazarlığının yanı sıra 
30 yılı aşkın süredir yağlı boya resim çalışmaları ile 
uğraşıyor.  29 Ulusal, 1 Uluslararası olmak üzere, 30 
kişisel resim sergisi açtı.

Türk Dili, Karınca, Mavera, İkindi Yazıları, Kültür 
Dünyası, İslami edebiyat, Düş Çınarı, Hüner, Yedi 
İklim, Susku, Yedi Harf, Hece, Kız Kulesi, Ay Vakti, 
Dil ve edebiyat, Buruciye, Şiar dergilerinde deneme 
ve şiirleri yayınlanmıştır. Halen, Ay Vakti, Şehir 
ve Kültür ve Sebilürreşad mecmuasında yazıyor 
ve Sebilürreşad Yayın Kurulu ve Yazarlar Meclisi 
Başkanlığını yürütüyor. Vahdet gazetesinde kültür 
sanat yazıları yazdı.  TRT 2 için “Yaşayan Hazineler” 
programının sunuculuğunu da sürdürüyor. Yazarımız, 

Recep Garip Cevaplandırdı 

#Röportaj
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evli ve birbirinden değerli 4 çocuğun babası ve üç 
torunun dedesidir.

Gençlik yıllarınızda bulunduğunuz gönüllülük faali-
yetleri var mıydı? Varsa nelerdi?

  Adana İmam Hatip lisesinde okuduğum 1970’li 
yıllarda Ulu Cami İmam Hatibi babamın da yakın 
dostu ve arkadaşı olan Muiddin Taş Hoca efendiydi. 
Ne vakit bizleri görse nezaketle tebessüm ederek 
iltifatlar eder, çaya davette bulunurdu.

Sonra caminin yanı başında o vakitler öğrenci 
yurdu olarak kullanılan Ramazanoğlu Külliyesi diye 
bildiğimiz sonraları Şadırvan diye belirginleşen eğitim 
merkezimize uğramıştık. (Günlerin İzi eserimizde 
Şadırvan günlüklerinden epeyce bahsedilmiştir.) 
Okullar Pazarına da babam beni götürmüştü. Bu iki 
yerin bendeki hususiyeti derin, bundan dolayı evvela 
buradan bahsettim. Üçüncü boyut ki diğerlerinden 
daha derin, soylu, etkili ve manevi temellendirme 
diye gördüğüm Rahmetli ilim, irfan sahibi Mehmet 
Baysal Hocamın mümeyyizliğinde Kuran ve Arapça 
okuduğum Tepebağ Kuran Kursudur. Kimlik ve 
kişiliğimin en önemli mayalanma  makamıdır.  
Merhum Baysal Hocamla ünsiyetimin anahtarı da yine 
Ahmet Garip Hoca Babamdır. Kuşkusuz buraya ilave 
edeceğim İmam Hatipli olmanın getirdiği sorumluluk 
bilincidir. Bunları uzun uzadıya bahsetmek icap etse 
de kısa dokunuşlar yeterli olacaktır.

STK anlamında ise evvela Kuru Köprüde Ülkü Ocakları, 
ahiren MTTB  ve Akıncılar  Derneğine devam edişim 
önemlidir. Türkiye’de ve dünyada yaşanan olayların 
perde arkasını, tefekküre açılan kapıları buralarda 
idrak ettim. Benim yaş gurubumun şuurlanmasında 
bu türden teşekküllerin hakkı büyüktür. Her birinden 
öğrendiğim ana tema yabancılaşmaya, batılılaşmaya 
karşı bir şuurlanmadır. MTTB ve Akıncılarla olan 
beraberliğim İslami Hareketin, ümmet bilincinin, 
münevver bir kimliğe sahip olma mecburiyetini 
yüklemiştir. Bu Rabbimin bana fazlı ve keremidir. 
Seminerler, konferanslar, kitap okuma mecburiyetinin 
dava adamı olmakta en önemli unsurlardan birinin 
olduğu idrakine ulaştırmıştır. Kavganın, mücadelenin 
kitabi olma-düşünce eksenli yol ve yöntemi buralarda 
verilmiştir. liseli yıllarımdan itibaren seminerler, 
sohbetler yapma imkânları bulmamın da temeli 
okumaktan geçmektedir. 

Örneğin, Üstat Necip fazıl Kısakürek, Mustafa 
Yazgan, Şule Yüksel Şenler, Abdullah Kars (Tiyatro 
oyunlarıyla) gibi öncülerle tanışma, konferanslarını 
dinleyip kitaplarını okuma hep MTTB ve Akıncıların 
programlarında başladı ve nasip oldu. Bir bilinç-
şuur aşısı bizlere liseli yıllarımızda yapılmış oldu.  
Görüldüğü üzere kitabevleri, konferanslar, dergilere 
abone olmaların sağladığı kazanımlar gün gün artarak 
bir milli düşünce, milli edebiyat, milli fikir evreninde 
yol almamızı sağlıyor. Gencin, çocukların önündeki 
eylem sahibi büyüklerin gidip geldikleri mekânların, 

uğraş alanlarının ne kadar kıymetli olduğunu ifade 
etmeliyim. ebeveynler evlatları için onların küçük 
yaşlarında belleğine yerleştirmeleri gereken en 
önemli unsurlardan biri evlerdeki sohbetlerdir. 
evlerin bir köşesindeki kütüphanedir. Gidip geldikleri 
mekânlardır. Kitap fuarları, sergiler, tiyatro ve sinema 
etkinlikleri bu anlamıyla önemlidir Kültürel mücadele 
en etkin mücadeledir. emeği üzerimizde olan her bir 
Ağabeyimize, kitaplarıyla büyüdüğümüz ilim, irfan 
sahiplerine müteşekkirim. ebed yurduna intikal eden 
büyüklerimizi de rahmetle anıyorum.

Sanatın ve sanatçının önündeki engeller nelerdir?

Sanat, en genel anlamıyla yaratıcılığın ve hayal 
gücünün oluşturduğu atmosfer, üretim ve sunumdur. 
Sanat sözcüğü genelde görsel sanatlar için kullanılsa 
da bedii sanatların bütünü için kullanmak daha 
doğrudur. Genel bir bakış açısıyla sıfatlarımızın 
durumuna işaret eden bir açılımdan söz etmek 
sözlerimizi daha da anlamlı hale dönüştürecektir. 
Sanatın ve sanatkârın büyük sanat ve sanatkâra 
doğru yolculuğunu işaret etmeli ki neyi, neden ve 
niçin yaptığımızın da idrakinde olabilelim.
Allah (cc)’ın ebedi ve ezeli olan tüm sıfatları zati 
ve Sübûti olmak üzere ikiye ayrılır. Allah (cc) zatına 
özel olan, yaratıklardan herhangi birine verilmesi 
mümkün olmayan sıfatlardır. Bunlar “Vücud, Kıdem, 
Beka, Vahdaniyet, Muhalefetün lil – Havadis, Kıyam 
Binefsihi” olmak üzere altı tanedir.

Allah (cc)’un sıfatları kesinlikle yaratıkların sıfatlarına 
asla benzemez. Sübûti sıfatlar grubunda da “Hayat, 
İlim, Semi, Basar, İrade, Kudret, Kelam ve Tekvin” 
sıfatları yer alır.

Allah (cc)’ın sübûti sıfatlarından biri olan ‘’Tekvin’’ 
(yaratma sıfatı)nın sırlarla dolu olduğunu, insanın 
sürekli olarak keşif halinde olması gerektiğini bizlere 
öğretiyor. Yaratma sıfatına örnekle buradan geçiş 
yapalım;

Secde suresi 7. ayeti kerime şöyle; “O ki, yarattığı 
her şeyi güzel yaptı. İnsanı yaratmaya da çamurdan 
başladı.”

Sanatkâr, tekvin sıfatından payına düşeni idrakle 
araştırmalıdır. Büyük yaratıcının verdiği haberlerden 
haberdar olmakla kendini bulan-bilen sanat erbabı 
üretme peşindedir. Bir bakıma yaratılmış olanlarda 
gizli duran sanatın peşindedir. Yoktan var etme 
peşinde değildir -ki buna hiç bir mevcudatın gücü 
yetmez- yaratılmış olandan payını alma peşindedir. 
Maddelerden, nesnelerden yeni bir mamul üretme 
peşinde koşan sanatkâr, bir bakıma ürettiğine ruh 
üfleyerek can vermiş gibi olur. Sanat; tekvin sıfatından 
payımıza düşeni araştırıp bulmak ve sahiplenmektir. 
Sanat asla modaya teslim edilemez. Modaya, güncele 
uyan-aldanan sanat yerlerde sürünür, pespayeliklerle 
günü perişan eder. “Romancılıkta en önemli şey kendi 
yolunda yürümektir” diyor Yaşar Kemal.
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 Din insan içindir, ulûhiyetlik yalnızca Allah’a 
mahsustur. Yaratılmışların, mahlûkatın istikameti 
için ilk insandan son Peygamber Hz Muhammed 
Aleyhisselâma kadar gelen peygamberlere vahiyler 
gönderilmiştir. Allah her şeyi bilendir. Dolayısıyla 
vahiy bilgilendirmeye açık olarak gönderilmiştir. 
İnsan bilmediklerini aramaya, bulmaya muhtaçtır. 

Peki, öyleyse sanatın ve sanatçının önündeki 
engeller nelerdir?

eğitimin yetersizliği, gelecek vadeden evlatlarımızın 
vaktinde keşfedilmemesi, imkânsızlıklar nedeniyle 
sanata imkân bulamamak, ailelerdeki eğitim 
zafiyeti, sanatla uğraşanların toplumda yeterince 
ödüllendirilmemesi, devletin sanatı ve sanatkârları 
yeterince desteklememesi, üretilen eserlerin satın 
alınmaması, kültürsüzlük ve eğitimsizlik gibi 
hususlar sayılabilir.

Küçük yaşta keşfedilen bireylerin atölyelerdeki 
eğitimlerinin teşvik görmesi önemlidir. Okul 
öncesinden başlayarak okullardaki eğitim ve öğretim 
esnasında bireyin keşfedilmesi gereklidir. Sanatkâr 
kolay yetişmez. İmkânlar dâhilinde sanatını icra 
edebilir sanatkâr. Devlet ya da teşvik usulüyle 
ödüllenmeyi hak eden sanatkârların (bedii sanatların 
bütünü için geçerlidir bu) sanatlarını icradan başka 
bir meşguliyetleri asla olmamalıdır.

Sanat ve sanatkâr iltifat görmezse gelişemez. Değeri 
alkışlarsanız kıymeti artar. Sanat kıymet gördükçe 
değer kazanır.

Necip Fazıl bir neslin kahramanıdır demek ne kadar 
yerinde bir ifade olur?

Her dönemin kendine ait hususiyetleri vardır. Tarihe 
bakarken, geçmişi değerlendirirken, yıllara özetlerken 
bu kural kuşkusuz önemlidir. Kendi dönemlerinde 
olayların ve hadiselerin hem görünen hem de 
görünmeyen yönleri çok daha anlaşılır durumdadır. 
Bu nedenle aydınların-münevverlerin ve halkın 
yönelişi, tavrı, karşı duruşu, tabi oluşu bu eksende 
kabul görür.

Üstat Necip fazıl Kısakürek bir neslin kahramanıdır 
betimlemesi doğru olmakla birlikte eksik kalır. Necip 
fazıl’ın yaşamış olduğu dönemler cumhuriyetin 
kuruluşundan itibaren tanık olduğu-yakın tarihi 
dönemlerdir. Tarihi kırılmaların, tarihi şahsiyetlerin, 
edebiyat akımlarının, kültür etkinliklerinin, devasa 
kalemlerin, nasıl evirildiklerini, nasıl kırılmalar 
yaşadıklarını, nasıl tersyüz edildiklerini ya da 
nasıl aldatılıp-iğfal edilip farklı anlayış, kavrayış 
içerisinden farklı bakışlarla, birbirleri ile çatıştıklarını 
görmek mümkün.  Tek parti dönemlerinden  
başlayarak konuları ele almak icap eder. 1900’lü 
yıllardan itibaren sürüp gelen kavruluş, kopuş ve 
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yıkılış dönemleri koca bir dünya devletinin kıtalardan 
koparılmasının çeşitli nedenleri elbette vardır. Basit 
sıradan nedenlerle tarihin gerçekleri okunamaz. Bu 
nedenle Türkiye ekseninde konuya baktığımız zaman, 
dönemin yazarlarının, edebiyatçılarının, kalem 
sahiplerinin de kendi içerisinde kırılmalar yaşadığını, 
evirildiğini, dönüştüğünü, dönüştürüldüğünü, 
zorlandığını ve yerli - milli durma ile batılılaşma 
arasında gelgitler yaşadıklarını söylemek gereklidir. 
Dayatmalar, zorlamalar, sürgünler göz ardı edilmeden 
meselenin görünen ve görünmeyen yönlerine 
bakmak gerekmektedir.  Tek parti dönemlerinde 
ezanın Türkçe okutulması, Arapçanın-Kuranın 
yasaklanması, alfabenin değiştirilmesi ile birlikte 
büyük medeniyet beşiğimizin köprülerinin yıkıldığını 
ve dil ile birlikte tamamıyla hatların koparıldığı bir 
dönemi yaşadığımız göz ardı edilemez. Dünyada 
böylesi bir kırılmayı-yok edilmeyi hiçbir devlet, millet, 
topluluk Türklerden başka yaşamamıştır. Böyle bir 
süreçte münevverlerin de ikiye, üçe ayrıldığını görmek 
mümkün, bir tarafıyla yenilikçi-batıcı, diğer tarafı ile 
milliyetçi mukaddesatçı, milli anlayışları ön planda 
tutan münevverlerinde kendi içerisinde kırılmalar 
yaşadığı bilinmelidir.  İşte Necip fazıl Kısakürek, 
Anadolu’nun konuşan dili, dinleyen kulağı, yürüyen 
ayağı, haykıran imanıdır.

Böyle bir süreçte Üstat Necip fazıl Kısakürek, yalnızca 
1930’lu yıllardan başlayarak 50’li 60’lı 70’li 80’li yıllara 
kadar gelen süreçlerin tamamında taklit edilmiştir. 
Takip edilmiş, örnek alınmış, arkasından gidilmiş bir 
ideolog olarak düşüncesi, sanatı, şiiri, edebiyatı ve 
aksiyonerliğiyle toplum üzerinde büyük alkış almış, 
büyük ilgi görmüştür. Siyasiler tarafından da her 
türlü muameleye tabi tutulmuştur. Allah demenin 
yasak olduğu dönemlerde toplumun önüne çıkmış en 
gür sada ile Allah birdir demiştir. Bu nedenle sadece 
bir neslin kahramanı değil, kendi yaşamış olduğu 
yıllardan başlayarak ve bugüne doğru gelindiği 
zaman bile bütün bir toplumun, her birisinin üzerinde 
etkisinin olduğunu, kalem sahiplerinin her birisine 
şöyle ya da böyle dokunduğunu da unutmamalıyız. 
Bu nedenledir ki; nesillerin-kuşakların kahramanıdır 
Necip fazıl Kısakürek.
Özelde gençliği kucaklayarak;
“Sen bir devsin yük ağırdır devin
Kalk ayağa dimdik doğrul ve sevin” demiştir.

80’ler kuşağının kahramanları ile günümüz gençler-
inin kahramanlarını karşılaştırdığınızda bir edebi-
yatçı ve milletvekili olarak ne gibi farklılıklar görüyor-
sunuz?

Biz kendimize hep 78 kuşağı olarak ifade ettik. 78 
kuşağı ifadesi 68’e muhalif durduğu kadar Türkiye’de 
ve dünyadaki siyasal hareketlilikler dahası İslami 
Hareket açısından baktığımızda zirve bir dönemin 
yaşandığı yıllardır. Hem Türkiye hem de dünyadaki 
hareketlilik açısından 78 kuşağı ifadesini daha doğru 
bulmaktayız. O yıllarda İslami hareket açısından 
baktığımızda 78 kuşağının lideri Profesör Doktor 

Necmettin erbakan’ın liderliği tartışılmazımızdır. 

İslami hareket açısından Afganistan, Çeçenistan, 
Bosna, eritre, Mora, Afrika Cezayir, Mısır kuşkusuz 
benzeri ülkelerdeki hareketlilikler önemlidir. filistin - 
Mescidi Aksa intifada yürüyüşleri, anma toplantıları, 
mitingleri Türkiye ve dünya açısından son derece 
kıymetlidir. Türkiye’de o vakitler Ayasofya açılsın, 
Türkistan’a Özgürlük mitingleri de ayrı bir fasıl olarak 
göz ardı edilemez. Seksenli yıllarda Cevher Dudayev, 
Aliya İzzetbegoviç vardı, Necmettin erbakan vardı. 
Daha önceden sürüp gelen Seyyid Kutup, Hasan el 
Benna, Sait Havva, Şeyh Şamil, Malcom X, Muhammed 
Ali vardı. Bizim için Yahya Kemal, Mehmet Akif, 
Necip fazıl, Cemil Meriç, Sezai Karakoç gibi tefekkür 
sahipleri vaz geçilmezlerimizdi. Nuri Pakdil gibi, Cahit 
zarifoğlu, erdem Bayazıt, Akif İnan gibi.

Bizler 80 öncesi dönemlerdeki aldığımız derslerle, 
sohbetlerle, konferans ve ilim-hikmet sahipleri 
ile irtibatlarımız, kültür sanat edebiyat ustalarıyla 
beraberliğimiz tabii olarak kitabı tarafta olmamızı 
sağladı. Dolayısıyla bizler vazgeçilmez dava 
adamlarıydık. Dostlarımızdan asla vaz geçmezdik, 
vaz geçmedik. Dava anlayışımızdan asla 
ödün vermezdik, asla vermedik. Çıkar ilişkileri, 
nemelazımcı bir anlayış, vurdumduymaz tavırlar 
asla bizlere yakışmazdı. Bu nedenledir ki dünyadaki 
bozuk düzenlere karşı bir tavrımız, mücadelemiz 
vardı. lider anlayışımız da, dava adamlığımız da 
bu doğrultudaydı. Amel sahibiydik. İnandıklarımızı 
yaşama gayretindeydik. Seksen öncesi yıllarda 
Üniversite gençliği olarak Mehmet Akif, Necip fazıl, 
Sezai Karakoç nasıl vazgeçilmezlerimiz ise Mahmut 
Sami Ramazanoğlu’da, Mehmet zahit Kodku’da, 
Mahmut efendi’de, Prof. Dr. esat Coşan, Musa 
Topbaş, Osman Topbaş Hoca efendilerde bizim 
vazgeçilmezlerimizdi. İlim ve irfan mekteplerine-
mensuplarına mutlaka sahip çıkmalısın ey genç 
adam.

Bu pencereden baktığımda bugünün gençleri nerelere 
gidip geliyorlar? Kimleri örnek alıyorlar? İlim, irfan, 
hikmet, sanat ve edebiyat ustalarından kimlerle haşir 
neşir durumdalar? Şiiri, sanatı, edebiyatı kimden, 
ahlakı, usulü, tarzı, tavrı, üslubu kimden öğreniyoruz? 
Bunların cevapları oldukça kıymetlidir. Geleneğin iptal 
edilmesi düşünülemez. Kuran ve sünnet hayatımızın 
ölçüsüdür. Dava adamlığımızın, idealistliğimizin, 
kıyamımızın, asaletimizin, duruşumuzun, sevdamızın 
anahtarı da, şehri de budur.

Arayanlar bulur denilmiştir. Arayışlar varsa değerler 
bulunur ve bilinir. Ustalar, Üstatlar, Hikmet sahipleri 
biz buradayız diye avaz avaz bağırmazlar. Sizler 
arayıp onları bulmalısınız. Gidip geldiğiniz, terbiye 
gördüğünüz meclisler mutlaka olmalıdır. Cahit 
zarifoğlu Ağabeyle ilk tanıştığımızda Ankara’da 
Mavera dergisinde beni mutfağa göndermiş “hadi 
bize çay doldur getir de sohbetimiz zengin olsun” 
demişlerdi. Ben de itirazsız derhal mutfaktan 
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bardakları doldurup ikram etmiştim. Akabinde 
de şöyle söylemişlerdi; “dervişliğin yolu da, şiirin, 
edebiyatçı olmanın yolu da biz de mutfaktan geçer 
azizim.”

Bir kişinin öğrencilik yıllarını İstanbul’da geçirmesi 
kişiye neler kazandırabilir?

İstanbul başlı başına okunması gereken koca bir 
külliyat-kütüphane-uygarlık-tarih-sanat-edebiyat-
şiir-estetik şehri demektir. Medeniyetin, aşkın, şiirin 
şehridir İstanbul. Şairler, edebiyatçılar, ressamlar, 
müzisyenler, ilimle, irfanla uğraşanlar İstanbul’a dair 
eserler ortaya koymuşlardır. Dünyada en çok eser 
üretilen şehirdir İstanbul. İstanbul’u, resmedilmiş, 
fotoğraflanmış, bestelenmiş, güftelenmiş olarak 
düşünebilirsiniz. Romanlarıyla, hikâyeleriyle, 
şiirleriyle, farklı farklı hazırlanmış yerli yabancı 
yazarların eserleriyle koca bir kütüphane olarak 
hayal edebilirsiniz. Hemen hemen her kalem sahibi 
İstanbul için sayısız yazılar, hikâyeler, denemeler, 
şiirler, eserler ortaya koymuştur. Asırlar boyu, çağlar 
boyu, geçmiş medeniyetler boyu bu böyle sürüp 
gelmiştir. Bundan sonra da aynı ağırlığıyla çağlara 
seslenmeyi sürdürecektir. İstanbul’un her bir karesi 
bir tarih, her bir noktası ayrı bir âlem, her bir semti ayrı 
bir kıymet olan yeryüzünde başka bir şehir bulmak 
öyle kolay değil. Ressamı ayrı görür, şairi ayrı sever, 
müzisyenleri ayrı bestelerle seslenir. Yürüdükçe sizi 
besler, oturdukça sizi doyurur, uyudukça size ninniler 
söyleyen bir şehirdir İstanbul

 Bin dokuz yüz yetmiş altılı yıllarda İstanbul’a 
geldiğimde ben İstanbul’u tanıyordum, biliyordum. 
Rüyalarımda gördüğüm şehirdi. Üniversiteyi kazanıp 
geldiğimde Hocalarımız bizlere şöyle söylerlerdi; 
“Anadolu’dan İstanbul’a okumaya gelenler diğer 
şehirlerde okuyanlardan çok farklı zenginliklere 
sahiptirler. Şehrin kendisi kültür, tarih, estetik ve şiirle, 
sanatla, hayatla iç içedir, dopdoludur. Ne ararsan onu 
bulursun. Diğer şehirlerde aradığını bulma imkânı 
pek azdır. Bu nedenledir ki İstanbul’da Üniversiteyi 
kazanan öğrenciler en az iki-üç üniversite bitirmiş 
gibidir” derlerdi.  Ne kadar doğru sözlermiş bunlar.  
Okulun haricinde İstanbul’da olmak ayrı bir kıymet 
ve değerdir. İstanbul sırlar şehridir. Aradığınızda 
samimiyetiniz mukabilinde karşılıklar görürsünüz, 
alırsınız. Kazandığınız okul biter, ilim meclislerine 
gidiyorsanız ilminizi artırırsınız bu da bir üniversite 
gibidir. etti iki. Üçüncüsü kültür sanat olaylarını takip 
edebilir, konferanslara, etkinliklere katılabilir, sinema 
ve tiyatrolara, kitap fuarlarına gidebilme imkânlarıyla 
sizleri besler ve büyütür. Kendinizi yetiştirebileceğiniz 
her türlü imkânı bulabilirsiniz derlerdi.

Şimdi düşünüyorum da bizler için o vakitler gerçekten 
de öyleydi. Aradığımızın peşinden gittik ve almamız 
gereken kültürel mirastan payımıza düşeni almaya 
gayret ettik. Kurslara, dışarıdan yetiştirme –takviye 
derslerine de devam ettik.

Bu güne dair neler söylenebilir peki?

Genç insan, geleceği olan insandır. Umutları, 
planları olan insandır. Hayalleri bulunan insandır. 
Dolayısıyla hayallerini gerçekleştirebilmek için ideal 
sahibi olmak icap eder. Çünkü hayallere ancak 
idealistler ulaşabilir. Bizim dönemimizde Üstat Necip 
fazıl, Cemil Meriç, Sezi Karakoç, Ahmet Kabaklı, 
Kadir Mısıroğlu, Mehmet Şevket eygi, emin Saraç, 
Muzaffer Özak gibi ustalar, üstatlar, şahsiyetler 
vardı ve yaşıyorlardı. Dergileri mevcuttu. Bizler bu ve 
benzeri şahsiyetlerden faydalanabilmenin yollarını 
arayıp bulduk. Derslerine, sohbetlerine, halkalarına 
devam ettik. Bu günün gençleri de bugünün 
ustalarını, üstatlarını, sanatkârlarını, edebiyatçılarını 
arayıp bulmak mecburiyetindedirler. eğer gelecekte 
topluma, insanlığa söyleyecek sözüm var diyorsanız; 
sırları keşfetmeyi ihmal etmemelisiniz. Sırların 
keşfi için yolda olmalısınız. emek ve gayret 
göstermeli, üşenmemelisiniz, yorulma nedir, bıkma 
nedir bilmemelisiniz. Asla hedeflerinizden vaz 
geçmemelisiniz.

İşte bunlar sizleri yetiştirir. Az uyursanız, az yerseniz, 
az eğlenirseniz, az gezerseniz, az konuşur çok 
dinlerseniz, sanatta, edebiyatta, fikirde, düşüncede, 
ilimde, irfanda sizlerin olur. Mustafa Kutlu’nun 
ifadesiyle “Ya tahammül Ya sefer” diyeceksiniz. 
Az sabırda çok keramet vardır denilmiş, “fesabrun 
cemil, sabır güzeldir” buyurulmuştur.

Sizce safahattan çıkartılması gereken en önemli 
ders nedir?

Sorunun cevabını vermeden yedi kitaptan oluşan 
Safahat’a genel hatlarıyla bir değerlendirme yapalım. 
Ardından da sorunun cevabını verelim.

Safahat, on mısralık bir manzume ile başlar. 
Manzumede öne çıkan bir kaç noktaya işaret edelim;
fatih Camii; Camii’nin şairde oluşturduğu duygular 
ve babasıyla, camiyle ilgili çocukluk anıları anlatılır. 
Çocukluk hatıraları asla ölmez ve unutulmaz.

Hasta; Okulda vereme yakalanan bir çocuğu ve 
hastalığının tedavi edilemeyişini dile getiren şair 
okuldan uzaklaştırılış manzum hikâyeyle sürer.

feryat ya da Tevhit şiiri; şairin hafızasında çizdiği 
oyun ve sahnelerde fakir, sakat, mahkûm, esir 
kimselerin sorunlarına çareler arar. Toplumun içinde 
bulunduğu durumlara dair haberlerdir bunlar.

 Küfe ‘de ise; Bir babayla Hasan’ın hikâyesi 
gözümüze çarpar. Baba küfenin altında can verse de 
çaresiz Hasan hikâyesi manzum olarak okuyucuyu 
hüzünlendirir. Çünkü çaresiz babanın ağır yükü oğula 
da sirayet eder.

Hasır; Yatalak ve kimsesiz bir hasta kadının 
hikâyesini okuduğumuzda yanı başımızda bulanan 
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komşumuz aklımıza gelir. Kapısını çalıp hal hatır 
etmeyi düşündürür. Öyle olunmalıdır da.

Meyhane; Meyhanede yaşanan trajik bir olayın 
anlatıldığı hikâyedir. Meyhaneleri her okuyucu 
bilmese de az çok tahmin edebilir.

Bayram; Bir bayram sabahında ev halkının mutluluğu 
şiirde yansıtılırken bunu hisseden küçük yetim bir 
kızcağızın salıncakta sallanma arzusu dile getirilir.
Selma; Mehmet Akif’in kız kardeşinin dört yaşında 
ölen kızını ve bu ölümle geride kalan acıyı konu alan 
şiirdir. Şairin hüznüne tanıklık edilir bu şiirde.

Seyfi Baba; Yoksul bir insanın şahsında toplumsal 
fakirliği ve geri kalmışlığı anlatır. Oldukça dikkat 
çekici olan bu kurgu yaşadığımız sokağın, mahallenin 
gerçeğine işaret eder. en etkili bölümlerden bir 
tanesidir Seyfi Baba.

Meşrutiyet ve sonrası; ii. Abdülhamit Han dönemine 
işaret eden bir şiirdir. Dönemi kendi içindeki 
gerçeklerle tamıtamına doğru kavramak mümkündür. 
Kocasını tutuklamak isteyenlere direnmeye çalışan 
bir kadının şahsında insanların gördükleri baskı ve 
yaşadıkları çaresizlikler anlatılır. Şair, ii. Abdülhamit 
Hana yazdıkları için pişmanlığını daha sonraları 
belirtecektir. İnsan hayatı iniş ve çıkışlarla doludur. 
Yanlışlar ve doğrular eylem sahibi olduğunuza işaret 
eder.

Hürriyet; Meşrutiyetin ilan ediliş hikâyesini bu 
şiirde bulur okuyucu. Meşrutiyetin ilanı ile başlayan 
batılılaşma sürecinde kırılan, incinen, karşı duran, 
kim ve kimler varsa evlerinden alınıp götürülür. ii 
Abdülhamit Han dönemine bir muhalif duruş hürriyet 
mücadelesi olarak sergilenir.

Sorguya cevap; Sahici gerçeklik, hakikat vaktin 
sahibindedir. Kuşku yok.

Koca karı ile Ömer, idarecilere yöneticiliğin nasıl 
olması gerektiğini anlatan bir hikâyeyi konu edinen 
şiirdir. Peygamberimiz Hz Muhammed (as)sonrası 
İkinci Halife Hazreti Ömer devrinde geçmiş bir olay 
Peygamberimizin amcası Abbas’ın ağzından anlatılır.
Mahalle Kahvesi ise, Dünden bugüne kıraathanelerin-
kahvehanelerin durumu gözlerimizin önüne 
serilmektedir. Şairin bakışıyla aile hayatını parçalayan 
kahvehanelerin insanları, toplumları tembelliğe sevk 
eden bir unsur olarak gördüğü şiiridir.

Normal şartlarda Safahat’ın bölümlerinde bir ayrım 
yapmıyorum. lakin gençlikle ilgili bölümler, Asımın 
Nesli beklentisi, Çanakkale Şiiri, İstiklal Marşımız 
ve Seyfi Baba üzerinde mütalaalar yapılması 
elzemdir. Mutlaka üzerinde yoğunlaşmalıdır. İlmin, 
tekniğin önemi, yabancılaşmaya karşı duruş kadar 
cehaletle savaşa dikkat çeken bölümler özenle tahlil 
edilmelidir. Büyük Cihan Devleti Osmanlının dağılma 
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sosyolojisini anlatan dünya çapında bir şiir divanı, 
romanı, hikâyesi, denemesi denilebilir Safahat’a.

Bu pencereden bakıldığında koca sınırsız toprakların 
işgal edilişlerini, kan revan bırakılışlarını, Rumeli’den, 
Batı Trakya’ya, Hindistan’dan Afrika’ya, Ortadoğu’dan 
Türkistan’a, Yemen’den, Mekke’den, Medine’den, 
Kudüs’ten Anadolu’ya yeniden okumalar yapmak, 
yeniden tarihin sahih sayfalarından, kaynaklarından 
bilgileri toplamak gerektiğini haber veriyor. Tuna’nın 
boydan boya kan aktığını İstanbul Boğazının kana 
dönüştüğü unutulmamalıdır.

Safahat Okumaları denildiğinde bunlarsız yeterince 
Safahat’ın anlaşılmayacağı bilinmelidir.

Sebilürreşad’da yazıyor olmak size nasıl bir duygu 
katıyor?

1908 yılında Sıratımüstakim olarak yayın hayatına 
başlayan bazı nedenlerle 1912 yılında Sebilürreşad 
olarak yayınına devam eden dergimizin şimdi 113.
yılındayız. Sebilürreşad Mecmuasının yeni dönemi 
olarak kabul ettiğimiz 2016 yılından bu yana Yayın 
Yönetmeni fatih Bayhan, Yayın Kurulu ve Yazarlar 
Meclisi Başkanı Recep Garip’tir. ebul’ula Mardin, eşref 
edip, Mehmet Akif ersoy ve arkadaşlarının yayınladığı 
tarihi yükü ağır olan bir mecmuada yazar olmak, 
yayınlıyor olmak, sorumluluk üstlenmek demektir. 
113 yıl evvel iç disiplini neyse, hangi amaç ve gayeler 
için çırpınıyorlarsa şimdi de aynı amaç ve gayeler için 
çırpınıyoruz. endişelerimiz, acılarımız, kaygılarımız 
aynı.  Ümmetin birliğine, berberliğine dünya insanlığı 
muhtaçtır. 27 Ağustos 1908 yılında “Din, felsefe, 

edebiyat, hukuk ve ulumdan bahis haftalık gazete 
şeklinde düşünülmüşken şu ilaveyle yola devam eder; 
“Siyasetten ve bilhassa gerek siyasi ve gerek içtimai 
ve medeni ahval ve şuuni İslamiyyeden bahseder.” 
Böyle bir gazetede Ahmet Naim Babanzade,  Mithat 
Cemal Kuntay, Yusuf Akçuraoğlu, Ömer ferit Kam, 
Tahirulmevlevi Olgun, Ahmet Hilmi Hocazade, Ahmet 
Hamdi Akseki gibi meşhur ilim ve kalem sahipleri 
Sebilürreşad mecmuasının yazarlarıdır. Öyle olunca 
yükümüzün ağırlığını, sorumluluğumuzun sınırsız 
topraklarımızda yaşayan kardeşlerimize ulaşmak, 
haber verip, haber almak olduğu da unutulmamalıdır. 
O günün şartlarında Mehmet Akif ve Arkadaşları 
mecmuayı Buhara’dan Semerkant’a, Hindistan’dan 
Mısır’a, Yemenden filistin’e, Afrika’dan Türkistan’a 
kadar uzanan, dağılan ses olan ses alan bir 
mecmuaydı. Bugün de aynı ödevle yetmiş dünya 
ülkesine ulaşıyor olduğumuz bilinmelidir. Mehmet 
Akif ve eşref edip’le masaya oturduğumuzu 
düşünerek dosyalarımızı hazırlıyoruz. Onların 
evet diyeceklerine evet, hayır diyeceklerine hayır 
diyoruz. Sorumluluğumuzun çok ağır olduğunun 
idrakindeyiz. Ciddi bir ekip çalışmasıyla bu devrede 
yükü omuzlamış durumdayız. Bir yanımızda 
Mehmet Poyraz diğer yanımızda Nizamettin Duran 
ve dergimizde her ay yazılarıyla gayret-hassasiyet 
ve sorumluluk bilinciyle yazan yazarlarımız var. Her 
bir kalem sahibine, katkılarda bulunan, emek veren 
kardeşlerime de teşekkür ediyorum. Derginin yükü-
tarihin yüklediği bir emaneti taşıyor olma bilincini 
bütün kalemlerimiz bir şekilde hissediyor. Cevat 
Akkanat kültür sanat sayfasında yeni kalemleri 
kazanda kaynatmayı sürdürüyor.
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Bu zamana kadar yaptığınız sanatsal faaliyetlerden 
bahseder misiniz?

Kültür, sanat faaliyetlerinin anahtarı şiirdir. Bir şiir 
yazarsınız hayatınız değişir. Bu cümle ne kadar 
doğrudur peki? Şöyle diyelim;  evet bir şiir yazarsınız 
ve yazdığınızın idrakine gıdım gıdım yaklaştıkça, 
şiirin sarmalında sallandıkça siz artık şiirsiz 
yapamam dediğinizde şiir sizi teslim almış olur. Bu 
ilk merhaledir. Asıl mesele, şiiri sizin teslim almanız 
olacaktır. Böylelikle şiir işçisi olmalısınız. Şiire emek 
vermelisiniz ki şiir, şiir olsun. Şiirin tutsağı olsa olsa 
mecnundur. Hesabı kitabı sorulmaz. lakin şairin 
ödevi bu değildir. Şairin ödevi; toplumun önünde, 
insanlığın huzurunda olduğunu bilerek hareket 
etmeye, kelimelerini öyle seçmeye, kelimelerden 
kurduğu iklimlere, anlayışlara, estetik- zarafet 
elbiseleri giydirmeye mecburdur.

evvela şiir vardı onu söylemek için sözü buraya 
getirmiş oldum. Ciddi okumalar yaptım. İlkokuldan 
bu yana okumaktan asla uzaklaşmadım. Şiirdeki 
hikmete ulaşmak için, dile hükmetmek kadar 
ilimden-bilgiden-irfandan yana sürekli kendinizi 
geliştirmelisiniz. Öyle olunca şiiriniz yaşar ve sizi de 
yaşatır.

İkincisi, liseli yıllarımda başlayan edebiyat 
dergiciliğimden de asla uzaklaşmadım. Hayatımın 
merkezine dergiciliği yerleştirdim. Dergilerdeki 
aksiyon-hareketlilik sizin farklı kabiliyetlerinizin 
ortaya çıkmasına da neden olur. İyi bir planlayıcı, 
organizatör, muhkem bir kabiliyetle yönlendirme, 
yönetme, yazım türlerinde kalemin önündeki engelleri 
giderme gibi hasletler öne çıkar. Buna fırsatlar verir 
dergicilik. Çevrenizi örer, ödevler verir yükünüzü 
azaltırken sorumluluğunuzu da artırmış olursunuz. 
Alemara, Çınar, Pulsuz, Yeni Sıla, Yeni Ufuk, Mavi 
Gül, Ay Vakti, Dil ve edebiyat, Sebilürreşad gibi 
dergiler ömrünüze yön vermeye başlar. Siz dergileri 
yayınlarken-okuyucuya ulaştırırken geleceğinize dair 
işaret taşlarını da, yol arkadaşlarınızı da, sırdaşlarınızı 
da belirlemiş olursunuz.

Üçüncüsü, yerel gazetelerde yazmak ve mahalli 
gazeteler çıkarmak.

Dördüncüsü, şehre bir vakit radyo kurulması icap 
ettiğinde o radyoyu sizin kurmanız icap eder 
ve kurarsınız. Heyetinizi toplayıp onlarla yayına 
başlarsınız ve radyo topluma ulaştığında fark 
ettirmeden radyodan ayrılıp edebiyatın, şiirin, 
denemelerin, konferansların içinde gönenirsiniz.

Beşincisi, STK’larla olan ünsiyetiniz liseli yıllarda 
başlamıştır. Oralardaki toplantılara katılır, 
seminerler vermeye başlarsınız. Yükleriniz giderek 
çoğalır. Kürsülerde, meydanlarda, kalabalıklara 
konuşursunuz. Tiyatro sahnelerinde oyun oynar, 
radyo programlarının bir başka alanında kalabalıklara 
konuşarak uygularsınız. Daha sonraları şehre yeniden 

döndüğünüzde öğretmenlik-yöneticilikler yaparsınız. 
Burası, MTTB, Akıncılar, MGV, Hakyol, Birlik Vakfı vs. 
olur.

Altıncısı, MGV Başkanlığı yaptığımız zamanlarda 
şehirlere konferanslara gidip gelmeye başlamıştık 
bile. Siyasi çizgimiz çok netti. Milli Görüş hareketinin 
bir mensubuyduk.

Yedincisi, Öğretmenlik ve yöneticiliklerin yanında 
sivil inisiyatif alabilecek becerimizin ilkokulda 
başlayan kitap okumalarla geliştiğini ifade 
etmeliyim. Cesaretimizin, inandıklarımızla beslendiği 
muhakkaktır. Adana İmam Hatip lisesi öğrencisiyken 
kazandıklarımızın üzerine İstanbul Yüksek İslam 
enstitüsünü kazandıktan sonra pekiştirdik. O vakitler 
Büyük Doğu’yla, Diriliş’le, edebiyat’la, Mavera’yla 
tanıştım. İdealistliğimiz ailemizin verdiği mayaydı. 
Rahmetli Babam Ahmet Garip Hocanın ve rahmetli 
Ayşe Annemin mahfuz mayasıydık. Dürüstlük, 
samimiyet, dava adamlığı, doğruluk, vefa, istikamet, 
itikat ve amel gibi hususiyetleri ben ailemden temel 
olarak almıştım.

Sekizincisi, Ressamlığımızın keşfiyle sürüp gelen 
sergiler, resim çalışmalarımız, söyleşilerimiz 
ömrümüzü ören kozalarımızdandır.

Dokuzuncusu, İstanbul Ümraniye ve eminönü 
Belediyelerine Kültür ve Sosyal işler Müdürlüklerini 
uzun yıllar yürüttüm. Sosyal, kültürel faaliyetleri 
bizzat uygulama imkânları buldum. Sekiz Kültür 
Merkezi (o vakitler kütüphane adı verilmişti) açtım. 
Cahit zarifoğlu, Cemil Meriç, Hoca Ahmet Yesevi gibi.. 
Ümraniye’de yeni yerleşim alanlarındaki bütün cadde 
ve sokak isimlerini Rabbimin lütfuyla vermek nasip 
oldu. Türk edebiyatının, tarihi şahsiyetlerin caddelere, 
sokaklara isimlerini yazdık binlerce şükürler olsun.

Ve Onuncuyla noktalayalım; Ümraniye’deki 
görevimden istifa ederek Milletvekilliğine aday 
oldum. Beş yıl TBMM’de görev yaptım. Şu ana kadar 
yirmi beş kitabımız yayınlandı. Pandemi- korona 19 
sürecinde birikmiş dosyalara girerek onları tasnif 
etme imkânını buldum. Böylece yeni yayınlanacak 
on beş-yirmi civarında eserimiz kendi dosyalarında 
yayınlanma kaderlerini bekliyorlar 
elhasıl ömür var oldukça yazmaya, konuşmaya, 
eserler üretmeye devam edeceğiz Rabbimizin izni ve 
keremiyle.

Bu duygularla Yeni Dünya Vakfı Başkanı Mahmut 
Göksu Bey Kardeşimden itibaren emek veren her bir 
dost ve kardeşlerime, dergi için gayret eden genç 
kalemlere şükranlarımı sunuyorum. Söyleşiye vesile 
olanlara da ayrıca müteşekkirim.

Röportaj: Uğur Can DeMİR
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Şimdi ne yer ne de gök taşır içimdekini
Şu belimi büken yokluğun hissini

Yarım bırakılmış bir mısranın tam ortasındayım
Tutunduğum kelimeler yorgun

Ayaklarımın altında sessiz bir uçurum
Karanlık yutmuş ne var ne yoksa

Kurtuluşun kapısı kapalı
Anahtarı senken ismin her yerde yasaklı

Ben söylemem
Yine de sen duy dilimdekini

Korkuyorum
Çek üzerimden yabancı gibi bakan gözlerini

Yeni yeni kelimelerim var benim
Duy ve tamamla cümlemi.

Tutunabilmem için
Dindir yağmurları

İkna et güneşi, açsın
Bir gök kuşağının altına sığınayım

Yerdeki toprağa söyle
Bana öyle bakmasın

Özlemim çoktandır ona
Kucaklasın beni

İnanayım bir kez daha Yaradana

Bir haber ver bilinmeyenden
Ver ki dayansın yazgım 
Boyun eğsin acizliğime

Parça parça olmuşları artık atsın

Durma öyle uzak 
Kımılda

Yüzüne değmese de benden olan
Canından bir iz bırak ardında 

Yol olsun, nefes olsun yok saydığına
Haram kılınmışsa bana nefesin

en azından 
Günümden geceyi çalma 

Bir kuşun kanadına doğarken sabah 
Göğümden maviyi alma 

Yoruldum bir hayli 
Şimdi umudumun perdelerini çekerim 

Ve hatta 
Varolmamış sayıp gömerim

Bir şarkı açılsın ama eskilerden
Yetim bıraktıklarıma teselli vereyim

ellerimden kayıyor işte tutunduğum son dalım
Durma öyle uzak

Kımılda
Hiç değilse beni

Bir damla göz yaşıyla uğurla

Seher TePe

Benim Göğüm
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Kaç zaman oldu bilmiyorum...
Güvercin başlı aydınlık sokaklar

Su içti sabahlarımdan, 
Sonra

Dağılmış odalarda topaç çeviremedim diye
Yalın ayak, en ağlamaklı seslerimi geçtim.

Şehirler yıkılırken
Taşların düştüğü suların

Berraklığını kaçırdım,
Kaçırdım ve döktüm sevginin bittiği yerlere, 

“Su eskir mi?” dedim bir yandan, 
Bir yandan da

geçemediğim sularımda boğuldum.
Bir nar düştü

eski zamanın gölgesinden
Hala diri ve atılgandı, 

Kırmızı renkli;
Çiçeği burnunda bir dünya gibiydi, 

Ha çatlayacak ha çatlayacaktı.
Kaç zaman oldu bilmiyorum

Dayım kundurasını kumla doldurdu ve:
“Bakın, denizleri burdan çıkardım” dedi. 

Şapkası yan yatmış, bir cilve peşindeyken,
Kaç zaman oldu bilmiyorum. 

ekrem BATAK

Bayram KARAAğAÇ

Su Eskir Mi? 
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Yetim Bavul

Merve  zORBA

Hatice ebrar SAl
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G
ece parıltısıyla odanın penceresine 
vuruyordu. Yaşanmış zorluklar asılı kalmıştı 
gecenin yıldızlarında. Bir çocuk, kerpiç 
duvarlı üzeri kireç boyalı bir köy evinde dalıp 
gitmişti uykuya. zaman zaman yağmur 

sesleri bu öyküye eşlik ediyordu. Dağlar, hayalleri 
getirir; dumanları bırakırdı evin tüten bacasına. 
Öyle ki, burada memleket gökyüzüne kurulmuştu. 
O gökyüzünde bir çocuk, yetim kalmıştı ki en güzel 
zamanlarında. Bir kuru lokma gibiydi hayalleri o 
zaman. Kuru olsa da yutkunmak zorunda olduğu 
bir lokmaydı. zaman zaman ne kadar kuru olsa da 
bir hayalin içinden bir diğerine geçilirdi ve o hayaller 
içinde bir çocuğun okul hayali vardı. İçinde umut 
olan bir hayaldi. Hayat belki burada gülecekti. 
Babasını kaybetmenin o korkunç çaresizliği olsa 
da o daha küçüktü. Onlara kol kanat olacak baba 
yerinde gördükleri bir abi vardı. Öyle bir abi ki yıllar 
sonra anıldıkça yüreklere hüzün bırakacak. Bir abinin 
varlığı, küçük bir çocuğun hayalinde kuru bir ağacın 
tek yeşil tomurcuğu gibiydi. Bu tomurcuk ki, bir dönüş 
yolunda en keskin yerinden kırıldı. Senin o küçük 
ellerinden tutacak insan gurbet yolundan dönerken 
uyuyakalmıştı o derin uykuya. Bir arabadan üç hayat; 
bir anne, bir baba ve bir bebek. Kaybolan üç hayat, bir 
çocuk için ağır bir yük oldu. O tek kalan tomurcuğun 
dalını kar kırmıştı. Ah! Bir çocuk nasıl da büyür ikinci 
kez?  Bir ana nasıl da güçlü ve sabırlı olacaktı? Artık 
yüzleşilen bir gerçek vardı o ananın yüreğinde. Bu 
gerçek, yetimlerle kala kalmışlığın getirdiği çetin 
mücadeleden başkası değildi. Kendi acısını yüreğine 
taş eyleyip var olan bir ana. Ve bir ananın yüreğinden 
çocuğuna kalan çaresizlikten başka bir şey değildi. 

Bir anneye yoksulluğun çaresizliği nasıl bırakılır ki?

Günler en karanlık gecesiyle geçerken okuma azmine 
karşı bir annenin çaresizlik ile mücadelesiydi. O çocuk 
ki ortaokula devam edemeyecekti. Anası çaresizlik 
içinde vermişti kararı, ortaokula gidemeyecekti. 
Bir telaş ve bir umut bir çocuğa nasıl yüklenir ki? 
Umut çocuğun küçücük gövdesine güç olurken bir 
telaş ki bir karar verdirdi. Bir gün, o ana kokusunu 
geride bırakıp on yaşlarında evden kaçıp çay ağzına 
varmıştı. Telaş artık yerini cesarete bırakmıştı. 

Oradan geçen bir arabayla şehir merkezine ulaştı. 
Çocuksun elde bir pantolon bir gömlek, içi boş bir 
cep ve Çoruh gibi kayaları delip sürükleyen bir azim. 
Bir akrabanın ocağına vardı derdini anlattı. Anasız 
hayatında, babadan gelen el ustalığıyla, çırak olup 
çalıştı. Ne kadar küçük olsa da dünyası elde ettiği 
kazanç ile ortaokula kaydını yaptırdı. İçinde ki o 
karmaşık duygular, özlem gibi bir boşluk oluşturdu. 
Kalp bir çocuk için fazla mı hızlı atıyordu ne? 
   
Bir baba özlemi vardı asla gelemese de, bir abi vardı 
asla unutamadığı işte bir de içini yakıp yıkan yokluk. 
Yokluk ki anasına hasret bırakmıştı. zaman zaman 
içinde bir ay dolmuştu. Günler geçtikçe ardı sıra diğer 
günleri zorlaştırdı. Bir gömlek bir pantolon ile ne 
kadar sürer ki? Burada Çoruh akar Karadeniz’i bulur 
da anasız babasız bir çocuk nasıl bulacaktı yolunu? 

zaman üstüne bir ay daha eklerken her şey gittikçe 
çetinleşti. O yüksek dağlardan güneş değil de bir 
sabah geri dönüş doğdu yollara. Bir bavul saklı bir 
çocuğun içinde; okul sıralarında giymeyi hayal ettiği 
bir önlük, kitap, defter bir de diploma ile anasına 
döneceği gün ve aksine o eski model minibüse binen 
bir çocuk vardı. O gün dönen oldu yokluğa boyun 
eğen çocuk özlemle anasına kavuştu. O yoklukta 
dönemeyen ise bavuldu. Her şeyi geride bırakıp yola 
düştüğü vakit Çoruh’a akıp Karadeniz de boğuldu. 
Gün günü; dağ dağı aşırdı. Bir evlat anasının her 
sözünü kıymet bildi, mektep belledi. Kardeşlerine 
anasına bir yuva olmak için küçük yaşta çalışmaya 
başladı. Sultan ananın sıcaklığı ve duası bugün baba 
mesleğini severek yapan bir usta içindir. Sultan 
ananın güzünde hayat denen okulda hala talebe olan 
bir oğul ve her şeye rağmen bugün çocuklarına bir 
baba olan yetim bir çocuk kaldı. 

Bavul mu? O gün yetim kalsa da bugün üç evladın 
yüreğinde babalarında kalan en kadim mirastı. 
Çünkü o bavul artık bir diplomadan, önlükten daha 
fazlasıydı. zorluklarıyla güzellikleriyle bir yaşam 
mücadelesiydi. Bu mücadele ki her vefasızlığa karşı 
hayat mektebinin en değerli bilgileriyle üç evladın yol 
ışığıydı. 
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‘‘Yeni bir dünya için çalışıyoruz’’


