
MAVERA BÜLTEN,
Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı’nın hediyesidir.

Yayımlanan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir.
Yayına hazırlık Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı Basın 

Yayın ve Tanıtım Komisyonu tarafından  
gerçekleştirilmiştir.

Üç ayda bir yayımlanır.

Ekim-Kasım-Aralık aylarının faaliyetlerinden oluşan bül-
tenimiz yine dopdolu bir sayı ile karşınızda. Her gün yep-
yeni bir heyecanla istifadenize sunduğumuz faaliyetle-
rimiz gün geçtikçe daha da gelişiyor ve şükrediyoruz ki 
daha fazla insana ulaşma başarısını gösteriyor. 

Gerek yaz tatili ve ara tatillerde gerekse eğitim dönemi-
nin faal olarak başladığı dönemlerde çalışmalarını sür-
düren Mavera ve Karavan Akademi birimlerimiz her yaşa 
hitap edecek eğitimleri bünyesinde barındırmakla birlik-
te dönemsel olarak öğrencilerine uygun ders içerikleri 
üretmeyi de başarıyor. 

Her ay 2000’in üzerinde kayıt almayı başaran akademi 
birimlerimiz ayrıca bu derslerden bazılarını genele açık 
olacak şekilde Youtube kanalımız üzerinden yayınlıyor.

Mavera TV ise pandemi döneminin başından itibaren 
uyguladığı “günde 2 yayın” politikasında sürdürülebilir-
liği sağlayarak bu anlayışla 3. yılında toplam 2 milyon 
izlenme sayısına ulaşmış bulunmaktadır. Diğer STK’larla 
kıyaslandığında yayın çeşitliliği ve içerik üretimi bakı-
mından ayrıcalıklı bir yere sahip olan Mavera TV, güncel 
ve nitelikli yayınlarıyla pek çok insana dokunmayı he-
defliyor.

Bu dönemde, tarihçi-yazar Hüseyin Yürük beyin kat-
kılarıyla gerçekleşen “Günün Tarihi” programlarını ve 
haftalık olarak yayınlanan “Kim Kimdir” programlarını 
izlemenizi tavsiye ediyorum. 

Yine aile konusundaki tüm yayınlarımızı yeni oluşturdu-
ğumuz Genç Yuva TV’ye taşıdığımızı bildirmek istiyorum. 
Haftanın iki günü, Salı ve Cumartesi günleri saat 11.00’de 
Halime Karayel ve Fatma Kevser Sümer moderatörlü-
ğünde iki program yapıyoruz. Katılım sağlamanız aile 
kurumuna dair yaptığımız bu çalışmaların daha da nite-
likli hale gelmesine bir katkı olacaktır.

Faaliyetlerimizden dostlarınızı haberdar etmeniz bizler 
için önemli. Sizlerden ancak yapıcı ve eleştirel yorumlar 
alabilirsek kendimizi geliştirme imkânı bulabiliriz. Ümi-
dimiz o yöndedir ki gösterdiğimiz bu gayretler iyilikler 
hanesine yazılan mütevazi birer çaba olarak kayda ge-
çecektir.
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Kurumsal Haberler
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3K u r u m s a l  H a b e r l e r

Kurumsal Haberler

30 Kasım Salı Saat 20.00’de düzenlediğimiz 
Olağan Mütevelli Heyeti toplantımız Mavera 
Eğitim ve Sağlık Vakfı Merkezinde gerçekleşti. 

Mavera Akademi, Karavan Akademi ve Mavera TV 
özelinde tüm faaliyetlerden bahsedilen toplantıda, 
mütevelli üyelerimizin fikir ve görüşlerine başvu-
ruldu. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kara ve 
Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Koca’nın açılış 
konuşmalarıyla başlayan toplantıda, aylık ve yıllık 
faaliyet planlamalarının yanı sıra çeşitli sivil toplum 
çalışmalarından örnekler sergilendi.

Mütevelli Heyeti Toplantısı
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Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı Mütevelli Heyeti üye-
leri Tanzanya ziyaretinde bulundular. Yönetim Kuru-
lu Başkanı Mustafa Kara, Mütevelli Heyeti Başkanı 
Sn. Mehmet Koca, Mütevelli Heyeti Üyelerimiz Sn. 
Ömer Saraç ve Sn. Yusuf İyilik ile birlikte yapılan zi-
yarette coğrafyanın önemli isimleriyle bir dizi görüş-
me gerçekleştirildi. 9 Kasım 2021 Salı günü Mavera 
Eğitim ve Sağlık Vakfı Mütevelli Heyeti üyelerinin 

Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı Tanzanya Ziyareti
ziyarette bulunduğu Tanzanya Darüsselam Büyükel-
çisi Dr. Mehmet Güllüoğlu, ziyaretleri için vakfımız 
üyelerine memnuniyetlerini ifade etti. 

Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan ve 
Lindi şehri Valisi Zainabu Telack ile çeşitli görüşme-
lerin yapıldığı ziyarette Afrika coğrafyası ve Türki-
ye’ye dair önemli görüşmelerde bulunuldu.
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5K u r u m s a l  H a b e r l e r

Bursiyerlerimizle 
Bir Araya Geldik

25 Aralık 2021 Cumartesi günü 
vakıf merkezimizde bursiyer-
lerimizle kahvaltıda bir araya 

geldik. Yönetim Kurulu Başkanımız 
Sn. Mustafa Kara’’nın açılış konuş-
masıyla başlayan programda, bur-
siyerlerimize vakfımızın geçmişi ve 
bugünü ile ilgili bilgi verdik. Akade-
mik ve kişisel gelişimleriyle alakalı 
sunabileceğimiz destekler hakkında 
görüşlerini dinlediğimiz öğrencile-
rimizle bir sonraki organizasyonda 
tekrar buluşmak üzere vedalaştık.

Anesiad ve Anadolu 
Federasyonu 
Başkanları Vakfımızı 
Ziyaret Ettiler

Anadolu Federasyonu Başka-
nı Turgay Aldemir, Anesiad 
Başkanı Coşkun Alay ve  yö-

netim Kurulu üyesi Mehmet Alpcan 
24 Kasım Çarşamba günü vakfımızı 
ziyaret ettiler.  Sivil toplum, eğitim 
ve gündem değerlendirmelerinin ya-
pıldığı buluşmada Mavera Eğtim ve 
Sağlık Vakfı Mütevelli Heyeti Baş-
kanı Mehmet Koca teşekkürlerini 
iletti.

İMH YİK Üyesi ve 
Genel Sekreteri 
Vakfımızı Ziyaret 
Etti

İMH Yüksek İstişare Kurulu 
Üyesi Sn. Orhan Başkaya ve 
İMH Genel Sekreteri Sn. Meh-

met Bulayır vakfımızı ziyaret ede-
rek Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı 
ve Karzı Hasen Vakfı Mütevelli 
Heyeti Başkanı Sn. Mehmet Koca 
ile Karzı Hasen Vakfımız hakkın-
da istişarede bulundular.
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Bünyesinde gerçekleştirdiği sosyal, kültürel ve 
eğitim faaliyetlerini her yıl olduğu gibi bu senede 
“Mavera Ödülleri” kapsamında taçlandıran Ma-
vera Eğitim ve Sağlık Vakfı, 150 farklı üniversite-
den 1000’e yakın öğrenciden başvuru almıştı. Bu 
başvuruların değerlendirme kurulu tarafından in-
celendiği yarışmada dereceye giren 13 öğrencimize 
seyahat ödülü veriyorduk.

Geçen yıl pandemi kısıtlamaları nedeniyle gerçek-
leştiremediğimiz seyahatimizi bu yıl, “Fıtratın 
Çağrısı: İnsan, Aslına Dön!” ve “İyilik, ‘Ben’de 
Başlar!” konulu deneme yarışmalarının kazanan-
ları ile birlikte Endülüs’e giderek gerçekleştirdik.

İlerleyen sayfalarda geziye katılan gençlerimizin 
seyahate dair kaleme aldıkları yazılar ve fotoğraf-
ları göreceksiniz.

Endülüs’e Son(suz) Bakış
Endülüs büyük bir medeniyetin sesi, ilmin ve sa-
natın serpilişi, büyük doğumların ve büyük acıların 
tanığı! Geçmiş zamanlardan kalma aydınlığın ışıttığı 
kubbede İslam’ın hasretle yoğrulan nuru ve o nurun 
dokunduğu aynalar, aynalarda akslar. Her yansımada 
Endülülüs’ün selamı tarihten gelen, içimizde büyü-
yen.

Firuze YİĞİT
 

Mavera Ödülleri 2021 Endülüs Seyahati 

“Gün doğmadan” diyeceğim gözlerim doluyor.[1] 
Cebelitarık’ın suretini buğulayan sis, bir yorgunluk 
gibi çöküyor kirpiklerimize gün henüz doğmadan. 
Tüm yolculuklarımız gün doğmadan başlamamış 
mıydı, Endülüs’e gelişimiz dahi. Öyleyse niçindi bu 
ağırlık, fetih şuurunun ağırlığı mıydı Tarık bin Zi-
yad’ın omuzlarından yükselerek uzanıp gelen? Bu 
duyuş ve düşüş; dağın eteklerine parça parça bulut-
ların, bir fikrin karmaşık hislere tesadüfüydü. Bunu, 
gönlümü yerle bir eden Endülüs’ün kalbinde anlaya-
caktım.

Sevilla’da ya da benim tercihimle İşbiliye’de – neden-
se İşbiliye fonetik olarak daha mistik geliyor- birinci 
durağımız İber-Amerikan Exposu için inşa edilen Pla-
za de Espana. Burası müdeccen mimarinin örneğini 
gördüğümüz ilk yer olması bakımından önemli bir 
meydan. At nalı kemerler ve geometrik desenler bi-
ze ileride şahit olacağımız mimari yapıların mükem-
melliğini fısıldıyor. Daha sonra rehberimizin deyişiy-
le Giralda minaresine geliyoruz. Endülüs’te ilk defa 
minare göreceğim için çok heyecanlıyım. Müslüman 
coğrafyada yaşamanın alışkanlığıyla gayriihtiyarî 
“ezan okundu mu” diye geçiriyorum içimden, başı-
mı kulenin en tepesine kaldırırken. Hayallerime ket 
vuran çan sesiyle irkiliyorum. Nereden bilebilirdim 
Muvahhidler döneminden kalma bu heybetli minare-
nin üstüne çan konulduğunu. En büyük hayal kırık-
lığımın bu olacağını sanarak kendimi İşbiliye’nin dar 
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7K u r u m s a l  H a b e r l e r

ve çiçekli sokaklarına atıveriyorum. Ortası havuzlu 
mekânlarıyla Alkazar Sarayı, limon ve portakal ko-
kusuyla avluyu donatıyor. Her ne kadar saray Kastil-
ya-Leon kralı Zalim  I. Pedro  için yapılsa da taşlara 
şekil veren el Müslüman olunca, İslam mimarisinin 
en güzel örneklerinden biri olarak görenleri mest 
ediyor. Akşamüzeri, nehir kenarında gözcülük yapan 
Altın Kule’yi selamlayarak şehre veda ediyoruz.

Kurtuba’da İbn Hazm, İbn Rüşd ve Maimonides’in 
heykellerine bakarken Garaudy’nin ‘Endülüs’te İs-
lam & Düşüncenin Başkenti Kurtuba’ kitabı hatırı-
ma geldi. Kurtubayı düşüncenin başkenti yapan salt 
sahip olduğu cevher değildi, o cevherin neşvünema 
bulması için gerekli iklim bizzat yöneticiler tarafın-
dan sağlanıyor ve destekleniyordu. Bunun en bariz 
göstergesi Endülüs Emevi halifesi II. Hakem’in yap-
tırdığı kütüphanede 400.000 kitabın bulunmasıydı.

İlmin aydınlattığı yolu adımlayarak Guadalquivir 
üzerinden Kurtuba Ulucami’ne ulaşıyoruz. I. Abdur-
rahman’ın yapımına 786’da başladığı ve zaman için-
de kapasitesini artırmak amacıyla yapılan eklemeler 
sonucu orijinal halinden oldukça farklılaşan bu eser 
İslam medeniyetinin en büyük üçüncü camisi olma 
özelliğine sahip. Mimari yapısını daha iyi anlayabil-
mek için tam ortasındaki 16.yüzyılda Rönesans üslu-
buyla yapılan Katedralin varlığına perde çekerek baş-
lıyoruz. Sütun üstünde sütun, kemer üstünde kemer; 
kırmızı beyaz renkler çıkıp birbirinden iç içe girer. Ve 
çift katlı kemerler ardında oymalı mermer mihrap; 
loş ışıklar ardında harikulade tezyinat. Gün ışığını 
kesecek şekilde eklenen Katedral, mihrabı teknik 
olarak karanlıkta bıraksa da bu müstesna mihrap, 
mozaikler ve altın yaldızıyla tüm ilgiyi üzerine çeki-

yor. Katedralin beyaz mermerlerinden fışkıran, ışık 
almasın diye kısılan gözler, burada huzura açılıyor 
birer birer…

Mihrabın üzerindeki kufi hattan uzanır yedi kat göğe 
bitki motifleri ve devam eder salınarak merkezden 
mukarnaslar üzerinde yükselen kubbede. İhtişamıyla 
büyülendiğimiz kemer ve sütunların ardında zarafe-
te açılan kapıdır bu ve kubbe ki gök kubbeden daha 
fazlası; yol olur maveraya sessiz sedasız. Varlıkta ise 

bir kilit, mihrabın önünde demirler, birkaç metre be-
risinde. Biz, fotoğraf çekerken turistler gibi, öz varlı-
ğımın nişanesi; secdesiz ve duasız, öyle mahzun gel-
di ki bilemedim o muydu mahzun olan ben mi. Diz 
çöküp bağrında Arş-ı Alaya uzanmayan el de biçare, 
içini dökemeyen dil de. Zamanın durmasını istedi-
ğim nadir vakitlerden biriydi mihraba teslim olurken 
gözlerim, dursun istedim yelkovan, bıraksın akrebin 
peşini, bıraksın meşgaleyi, buradan çıkıp da yapıla-
cak işleri…

Olmadı elbet, ardımda gönül yaram… Gırnataya doğ-
ru yola çıktık. Endülüs’ün göz alabildiğince uzanan 
zeytinliklerinin arasına karışmak istedim, yorulunca-
ya dek koşmak, el değmemiş olana sığınmak ve biri-
nin altında uyuya kalmak. Belki o zaman Kurtuba’nın 
çinilerine uyanırdım ezanla parlayan, belki o zaman 
diriliş nesline kavuşurdum saf tutan… Olmadı elbet, 
bana Kurtuba’dan hicran ve gözyaşı kaldı.

Endülüs’te son günümüz. İslam’ın buradaki son 
kalesi: Gırnata, moriskoların son yurdu. Ve İslam 
mimarisinin zirve çizgisindeki saray. Elhamra’yı 
muhakkak bir de gece görmeli. Gündüzden geceye 
neler sığmadı ki… Sarayın günümüzde mevcut olan 
bölümleri I. Yusuf ve V. Muhammed tarafından yap-
tırılmış. Birbiriyle bağlantılı sayısız salonların açıl-
dığı avlular yeşille dinlenirken saraya adını veren 
‘el-hamra(kırmızı)’ sıfatının her türlü tonlamasını 
meşk ediyor gözlerimiz. Nakış ve yontuların kuşat-
tığı duvarlar bu hareketlilikle asla yormuyor bilakis 
o sonsuz beyazlık ruhumuzu dinlendiriyor. Beyazda 
kaybolan renk yelpazesini taçlandıran o naif nakış; 
 Sanıyorum başka bir mekân yoktur ki .”ُه َللا ا َلِإ َبِلاَغ اَل“
Allah adını bu kadar zikretsin. Allah’tan başka galip 
olmadığını tüm dünya milletlerine haykıran bu ef-
sunlu saray, üzerinde görkemi ve inceliği taşırken bir 
yandan da bize ölümü fısıldıyor. Avludaki havuzlara 
yansıyor o muazzam saray. Suya aksediyor kâinat; 
pürüzsüz bir görüntünün dalgalarda süzülüşünü izli-
yoruz. O sırada  Cennet’ül Arif’ten gül kokuları geli-
yor burnumuza. Notalarla buluşması gibi envai çeşit 
rengin, hayat bulması bu nadide çiçeklerin… Küçük 
havuzlarda şakırdayan su ve gül kanadında Elhamra, 
güneşin aydınlığını ödünç verdiği kırmızı çiçekler, 
selama durmuş emaneti bekler! Nice şahitlikleri var-
dı şu saçılan tohumların, şu açılıp kapanan tarihe. Ve 
şahit olsundu kalbimi Endülüs’te bıraktığıma.
          
Endülüs büyük bir medeniyetin sesi, ilmin ve sa-
natın serpilişi, büyük doğumların ve büyük acıların 
tanığı! Geçmiş zamanlardan kalma aydınlığın ışıttığı 
kubbede İslam’ın hasretle yoğrulan nuru ve o nurun 
dokunduğu aynalar, aynalarda akslar. Her yansımada 
Endülülüs’ün selamı tarihten gelen, içimizde büyü-
yen.
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Endülüs’e son bakış ve veda… Bir ekim akşamı, rüz-
gârın hafif esintisiyle kıpırdayan ışıklar Elhamra’nın 
duvarında yeniden doğmaktalar. O doğuşta boyanır 
varlık yokluğun rengine, kapılmadan varlığın vehmi-
ne, ümidi saklı tutup bu topraklar üstüne, biliyorum 
ki bir gün…
 
[1] Sezai Karakoç Rabbine kavuşalı dört gün oluyor.

Firuze Yiğit 
Ankara Hacı Bayram Üniversitesi

Hukuk Fakültesi
Mavera Ödülleri 2021

İyilik, Bende Başlar! 
Yarışması Birincilik Ödülü Sahibi

Endülüs’te Bir Kervan
Üsküdar’dan yola çıkan debdebeli bir kervandık biz. 
Heybelerimizde imanımız vardı, yüreklerimizde ise 
Endülüs hasreti. Besmele çekerek işte böyle yola 
koyulduk biz. Bu meşakkatli yolda azıklarımız ana-
larımızın duasıydı. Susuzluğumuzu gidermek için 
rahvan adımlarla mesafeleri kat ederken Endülüs’ e 
duyduğumuz iştiyak, kervanın dört bir yanını sarıp 
sarmalamıştı. Aradığımız özdü bizim bu coğrafyada. 
Yolumuzu aydınlatan kandil ise sözdü bizim bu ker-
vanda. 

   Dağları, denizleri aşıp Cebelitarık’ta soluklandık. 
Tüm gemileri bu kez biz yaktık cesaretle. Tarık bin 
Ziyad’a ve yoldaşlarına birer Fatiha da bizler bağışla-
dık, “Amin” nidalarıyla. Muhammed İkbal gibi biz de 
Kurtuba Cami’nde tekrar namaz kılacağımız günleri 
heyecanla örülmüş bir şekilde hayal ettik ve bu haya-
lin gerçekleşmesi için Allah’a yalvardık. Kurtuba’da 
ezan sesiyle mest olurken Endülüs’ün havasındaki 
Yemen kokusunu ciğerlerimize kadar çektik. Endü-
lüs’ün şarkılarında Hicaz ahengine rastladık. “ La 
Galibe İllallah” diye haykıran El Hamra Sarayı’nda 
bir kez daha idrak ettik galip olanın sadece Allah ol-
duğunu. Ve edebimizle kabul ettik galip olan Allah 

karşısında insanoğlunun acziyetini. 

   Üsküdar’dan yola çıkan debdebeli bir kervandık 
biz. Çok şey öğrendik Endülüs’ten. Çok şey öğren-
dik kaybettiklerimizi görünce. Heybelerimizde paha 
biçilemeyecek tecrübelerle döndük Endülüs’ten. Gi-
derken birbirine yabancı olan kervan yolcuları, aynı 
ekmeği paylaşarak aynı havayı soluyarak aynı mana 
âleminde yoğrularak dost oldular Endülüs’te. Endü-
lüs’te filizlenen dostluklar… Endülüs’te rastlanan 
farklı kültürden, farklı coğrafyalardan Müslüman-
lar… Endülüs’te akan gözyaşları…  Elhamdülillah. 
   Bu sergüzeştte bizim payımıza, elindekilerin kıy-
metini bilmek ve onları muhafaza etmeyi öğrenmek 
düştü. Memleketimizde duyduğumuz beş vakit ezan 
sesi bir nimetti aslında gerçekten işiten kulaklara. 
Evimizin elli adım ötesindeki cami bir nimetti aslın-
da şevkle o yolları arşınlayanlara. Allah’ın selamını 
vererek girdiğimiz bakkal bir nimetti aslında gönül-
den gönüle uzanan köprüyü imanla inşa edenlere. O 
zaman hep birlikte imanımızla, inancımızla sahip çı-
kalım; fıtratımıza, özümüze, memleketimize, yurdu-
muza, değerlerimize. Sahip çıkalım ki Endülüs gibi 
kaybetmeyelim. 

   Endülüs yolculuğumuzu hülasa etmem gerekirse 
ben haddimi bilerek yerime çekileyim, sözü Muham-
med İkbal’e ve onun çok sevdiğim bir dizesine bıra-
kayım:

“ Ne hayret vericiydi o Müslümanların devri;
Medeniyetleri inanılması güç bir efsane gibiydi.” 
 Müslümanların devri Endülüs’te son bulmuş olabi-
lir. Ancak boğazımız düğümlense de gözlerimiz ya-
şarsa da Endülüs aklımızda ve kalbimizde yer alacak, 
ebediyete kadar.

Bu kervanın yola koyulmasına vesile olan Mavera 
Vakfına hürmetlerimle…

Hanife Rana Tekin 
Çukurova Üniversitesi Rehberlik ve
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Psikolojik Danışmanlık
Mavera Ödülleri 2020

Fıtratın Çağrısı: İnsan, Aslına Dön! Yarışması Mansi-
yon Ödülü Sahibi

Endülüs
“Bilmiyorum, acaba kırına geldiğimiz kasaba şu te-
penin ardında mı? Ya uzak kentler? Ya hatırladığımız 
zaman içimizde hep var olduğunu ispat eden sevgi-
lerle kanımızı heyecanlandıran Horasan, Türkistan, 
Kırım ve Endülüs kentleri. Orada mıdırlar?”

Cahit Zarifoğlu’nun aradığı, evvelinde de “içinde” 
olduğunu söylediği sevgilerle Endülüs kentlerini do-
laşmaya niyet ettik. Şükürler olsun, ufak aksilikler 
yaşasak da pek güzel bir yolculuğun sonuna geldik. 
Bu yolculuğun içimize envaiçeşit fidan ektiğine ina-
nıyorum. Biz, İslam’ın ışıltısını çağın karasında bul-
duk. Atlas Okyanusu ile Akdeniz’i, Avrupa ile Afri-
ka’yı birbirine bağlayan Cebeli Tarık’ta başlayan bir 
hikâyeyi aynı heyecanla yürümeye gayret ettik. Bir 
kölenin, Tarık İbn-i Ziyad’ın 42 yaşında Endülüs’e 
ayak bastığı sulardan geçtik. İçimize fetihler akıt-
tık. Malaga, Ronda, Sevilla, Granada… Güzergâhın 
sonunda, o büyük saraya, bahçelerinde envaiçeşit 
meyvenin ve sebzenin yetiştiği, yine envaiçeşit insanı 
bahçesi içine alıp rengârenk çiçekler içinde saklayan, 
bundan sonra da hayatımızın inişlerinde ve çıkışla-
rında aklımıza, en önemlisi gönlümüze düşeceğine 
inandığım El Hamra’ya ulaştık.

Çıkan iner, kalkan düşer, her yükselişin var bir sonu.
Niçin bunca gurur maldan, mülkten, addan, sandan 
insanoğlu.

Öncelikle, lütfuyla bizi İstanbul’dan, Erzincan’dan, 
Ankara’dan, Kahramanmaraş’tan, Diyarbakır’dan, 
Eskişehir’den; Türkiye’nin dört bir yanından birleş-
tiren, bize Endülüs’ün kapılarını açan Allah’a hamd 
ederim. 

Bu kapıları bize gösteren, ilk andan son ana kadar 
bizden hiçbir desteğini esirgemeyen Mavera Vakfı’na 
teşekkür ederim.

Abdullah Kuzucu
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Mavera Ödülleri 2021
İyilik, Bende Başlar!  Yarışması Mansiyon Ödülü 

Sahibi



Özel Yayınlar
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Özel Yayınlar

Geride bıraktığımız 2021 yılı özelinde basılı yayın 
dünyasını değerlendirdiğimiz yayının konukları Ya-
zar Mekki Yassıkaya ve TYB İstanbul Şubesi Başkanı 
Mahmut Bıyıklı oldu.
Mahmut Bıyıklı (TYB İstanbul Şubesi Başkanı):
2021 yılında çok önemli olaylar oldu. Pandemi son-
rası kültür dünyası hızlı bir şekilde olmasa da kendi 
seyrinde güzel bir istikrarla yeniden açıldı. Kültür fa-
aliyetleri, kültür merkezleri, kültür salonları, kültürle 
hem-hal olan STK’lar, kültür adamları yoğun bir yıl 
geçirdiler. Son aylarda da Aralık ayında özellikle çok 
güzel programlarla, festivallilerle, sempozyumlarla 
kültür dostları karşılaştılar. Bu manada ben 2021 yı-
lını bereketli bir yıl olarak değerlendiriyorum. Ama 
bununla birlikte 2021 yılı bizim için özellikle ede-
biyat severler, edebiyat dünyasındaki insanlar için 
bir ayrılık yılı, bir veda yılı da oldu. Türk edebiyatı-
nın zirve isimlerinden sayın Sezai Karakoç rahmeti 
rahmana kavuştu. Yine Türk akademisinin, felsefe 
dünyasının, fikir dünyasının üstatlarından Teoman 
Duralı bey rahmeti rahmana kavuştu. Yine basını-
mızın güzide isimlerinden, Türk basınına önemli 
hizmetlerde bulunmuş Yılmaz Yalçınar bey rahmeti 
rahmana kavuştu. Dergileriyle yazılarıyla tanıdığımız 
Mustafa Yazgan bey ve bir çok büyüğümüz rahmeti 
rahmana kavuştu. En son da Alahattin Yavaşça, de-
ğerli sanatçımızı hakka uğurladık. Vedalarla dolu bir 
yıldı. Gelen geçiyor, konan göçüyor. Bu dünya ölüm-
lü-kalımlı dünya. Hepimiz dünyada kaldığımız müd-
detçe vazifemizin şuurunda hizmetimizi sürdürmeye 
devam edeceğiz.

Mekki Yassıkaya (Yazar):
Benim tarafımı ilgilendiren şey yayın dünyası. Yayın 
dünyası 2021‘de nasıl bir seyir takip etti? Ona bir 
bakalım. Şimdi önümde benim YAYFED’in yayınla-
mış olduğu bandrol satışları ile alakalı bir liste var. 
2021 yılına baktığımızda kasım ayının sonuna kadar 
414.800 adet bandrol verilmiş. Bunun bir kısmı sesli 
yayınlar içindir. Ama önemli bir kısmı kitap yayınla-
rı içindir. Pandemi olmasına rağmen yayın dünyası 
durmadı. Devam etti. Halen de yayınları yapmaya 
devam ediyor. Fakat burada can sıkıcı olan şey küçük 
yayın evlerinin bu pandemi sürecinde çok etkilenmiş 
olmaları. Aynı zamanda kitap evlerinin de etkilenmiş 
olmaları. Pandeminin etkilemesiyle tekelleşme orta-
ya çıktı. Küçük yayın evleri yazar bulmakta zorlandı-
lar. İyi yazarları da tekelleşen gazeteler ve bankalar 
çekti. Anadolu’daki kitapçılardan çoğu kapandı. Zor 
duruma düştü. Yayıncıları da yayın bulmakta zorlan-
dılar. Bu defa kitaplarını bastırmak isteyen bazı in-
sanlar editör yazısı yapılmadan, editör yazısına bakıl-
madan onlar piyasaya sürülmeye başlandı. Bu da tabi 
ki yayın kalitesini düşürdü. Tabi tekelleşti dediğimiz 
yayın evleri güzel yayınlar yapıyorlar. Önemli eserleri 
de yayın hayatına soktular. Çünkü onların yayınlamış 
olduğu kitapların bir çoğunu bizim ufak yayın evle-
rinin yayınlaması mümkün değil. Bu yönüyle kültür 
hayatına bayağı faydaları oldu. Ama burada sıkıntı 
şurada yani bu küçük yayın evlerinin önemli yazar-
ları var. Onların kitaplarıyla sürüm kazanıyorlar. İşte 
o yazarları da aldılar. En büyük tehlike de bu oldu.

2021 Yılı Yayın ve Kültür Dünyası Özel Yayını
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Ekim ayında ülkedeki iki entiteden Sırpların li-
deri Dodik, Sırp üyeleri adli, idari ve mali devlet 
kurumlarından çekme kararı aldı. 12 Ekim’de 
Dodik, Bosna yargısı, güvenlik ve istihbarat bi-
rimlerinin Sırp Cumhuriyeti’nde faaliyet gös-
termesini yasakladı; kasım ayının sonuna kadar 
bunların yerini sadece Sırplardan oluşan kurum-
ların alacağı belirtildi. Bosna’daki son gelişme-
leri alanında uzman konuklarla değerlendirdik.

DAVUT NURİLER (Araştırmacı-Yazar):
Bosna Hersek hem İslam dünyası için hem Av-
rupa için son derece önemli bir bölgedir. 20. 
asırdan beri daima gündemde olmuş bir bölge. 

Çünkü çok kültürlülüğün Avrupa’daki Müslü-
manların çoğunlukta olduğu tek ülke olması 
sebebi ile çok özel bir durumu var. Malum Av-
rupa’da özellikle 11 Eylül’den sonra gerek sağ-
cı, milliyetçi-ırkçı eylemlerde ve İslamafobik 
hareketlerde ciddi bir artış var. Bu artış ister is-
temez hem Balkanları hem de Bosna Hersek’i 
çok yakından ilgilendiriyor. Bu münasebetle son 
aylarda asıl yaşadığımız ve dünya gündemine 
giren Bosna Hersek’teki mevcut sıkıntılar, ger-
ginlikler aslında 2018 yılından bu tarafa başladı. 
2018’de yapılan seçimlerin neticesinde kurul-
ması gereken hükümetler çok uzun süre kurula-
madı. Hatta bazıları halen kurulamadı. Ve için-

de bulunduğumuz içinde bulunduğumuz 
2020 yılı Dayton Antlaşması’nın 25. Yıl 
dönümüydü ve Dayton Antlaşması’nın 
revizyonu, yenilenmesi ile ilgili söylemler 
eskiden çok daha fazla gündeme gelmeye 
başlayınca, Bosna Hersek’in içerisinde-
ki milliyetçi-ırkçı eylemleri ile tanınan 
Sırp lider Milorad Dodik ve Hırvat lider 
Dragan Čović Bosna Hersek’i her geçen 
gün daha fala gerginliğin içerisine sok-
ma konusunda adeta birbirleriyle yarışı-
yorlar ve birbirlerine destek oluyorlardı. 
Bu öncelikle uzun bir zamandır Bosna 

Bosna Hersek Özel Programı
Fatma Gülşen Koçak

Moderatör
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Hersek’in NATO’ya dahil olması ile ilgili çalış-
malarla başladı. Ancak Sırp lider Dragan Čović, 
Bosna Hersek’i NATO üyesi yapacak belgeye 
bugün-yarın imza atacağım diyerek oyalayarak 
bugünlere getirdi. İmza attım dedi. İmza atma-
dım diyerek bu gerginliklere her gün yenileri 
eklenmeye başladı. İçinde bulunduğumuz yıl 
Ağustos ayında 12 yıldır bugüne yüksek temsil-
ci olarak görev yapan Avusturyalı diplomat Va-
lentin Inzko görevini Alman hükümetinde uzun 
yıllar Angela Merkel ile çalışmış Kristina Jipite 
devretti. Devretmeden önce Bosna Hersek’in 
içerisinde bir türlü Bosna Hersek Parlamentola-
rından geçmeyen bir kanunu kendi yüksek tem-
silcilik yetkilerine dayanarak Dayton Antlaşma-
sı’nda hazırlanan anayasanın kendisine verdiği 
yetkiye dayanarak Srebrenitsa soykırımını inkar 
etmeyi suç sayan bir kanunu yürürlüğe soktu. 

KAYHAN GÜL (BalkanNews Genel Yayın Yönetmeni):
Rusya’nın özellikle paramiliter gruplarının böl-
gede aktif olduğu. Sırbistan’ın sırp polislerle 
beraber ortak tatbikatlar yaptığını, hatta çok 
kısa bir süre önce Jahorina’da oldu. Medyaya 
da yansıdı. Saraybosna’ya çok yakın bir dağdan 
bahsediyoruz. Her ne kadar Sırp etnisite de ol-
sa buradaki tatbikattı bir grup Rus gazetecinin 
çok yakından takip ettiği basına yansıdı. Zaman 
zaman Rusya’daki özellikle Ukrayna’daki savaşa 
katılan paramiliter grupların hali hazırda Bos-
na’ya geldiği, Sırplarla birlikte iş yaptığı, onlarla 

birlikte eğitimler yaptıkları da zaman zaman 
Bosna basınına yansıyor. Bunu gösteren bir ka-
yıt yok. Kimse bunu çıkıp açık açık söylemedi 
ama bunu basında görüyoruz.

DR. RIFAT GÜRGENDERELİ (Trakya Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi):
Yaklaşık 5 yılda Saraybosna Devlet Üniversitesi 
içerisinde 3 etnisiteyi de barındıran bir üniver-
sitede çalıştım. Uluslararası bir üniversite. Sırp, 
Hırvat, ağırlıklı olarakta Boşnak öğrencilerimiz 
vardı. 2014-2015 eğitim öğretim yılından iti-
baren ben Bosna Hersek’teydim. Mustafa diye 
bir Boşnak akademisyen arkadaşımız var. Ara-
da sohbet ediyoruz. Diyorum ki; Mustafa 92-95 
savaşı, “hocam diyor öyle deme” ne deyim di-
yorum. “Savaş karşılıklı olur, oysa bu bir savaş 
değildi.” yani hakikaten çok büyük sıkıntılar 
var. Bu insanların psikolojisini çok fazla etkile-
miş. Biz Balkan çocuğuyuz. Balkanlar bunu da-
ha iyi bilirler. Genelde insanlar kaybettiklerini, 
savaşları biraz örtmeye, kapatmaya taraftırlar. 
Yine bir dönem Balkan illeri bölüm başkanlığı 
yaptım. Öğrencilerimiz ile birlikte Karabağ üze-
rinden Bosna Hersek’e giriş yaptık. Diyorum ki; 
bu bayrak ne bayrağı. Diyorlar ki; “Republika 
Srpska” Bosna Hersek bayrağının yanında bu 
bayrağın ne işi var diyorum. Burası Sırp bölge-
si diyorlar. Yine Mostar, hepimizin bildiği bölge 
Hırvat bayraklarını görebiliyorsunuz.
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Türk Devletleri Teşkilatı, 3 Ekim 2009’da Nahçı-
van’da imzalanan Nahçıvan Anlaşması ile Azerbay-
can, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye arasında ku-
rulmuş olan uluslararası örgüttür. Türk Konseyi olan 
anılan örgütün adı 2018’de Türk Keneşi oldu son ola-
rak 12 Kasım 2021 tarihinde Türk Devletleri Teşkila-
tı olarak değiştirildi. Teşkilat Türk devletleri arasında 
kapsamlı işbirliğini teşvik etmek amacıyla kuruldu. 
Güncel gelişmeleri alanında uzman konularımızla 
anlamaya çalıştık.

Türk Devletleri Teşkilatı neyi amaçlıyor 
ve bu teşkilatla birlikte hedefler neler-
dir?

Cafer Sadık Özlevent (Rusya Müslümanları Merkezi 
Dini Nezareti Türkiye Temsilcisi):
Türk Devleti Teşkilatı olarak yıllar hatta asırlardır 
ifade edilen çeşitli zamanlarda da gerçekleştirilen ve 
son yüz yılımızda özenilerek beklenen ve de son el-
li yılda arzulanan bu teşkilat, bu birlik, bu beraber-
lik bizi çok sevindirmiştir. Türk Devletleri Teşkilatı 
bugün kabul edildiği ismiyle kulaklarımıza çok hoş 
gelmiş ve bunu tüm Türk alemine hayırlı olsun dilek-
lerimle başlamak isterim. Türk Devletleri içinde ba-
rındırdığı toplulukları ile hayalleri olan, rüyaları olan 
ve bunu gerçekleştirmek için yıllardır bekleyen bir 
topluluktur. 1976-1979 yılları arasındaydı ki İstan-
bul’da bir cemiyetin mensubu olan Tatar bir ağabey 

İstanbul’dan kalkarak Moskova üzerinden Özbekis-
tan’a gitmişti. Orada çeşitli milletlere mensup kar-
deşlerimizle, devlet mensuplarıyla görüşmüştü. Ve 
döndüğünde bize izlenimlerini anlatmıştı. Aradan 
bir buçuk-iki yıl geçtiğinde o kardeşlerimiz biri İs-
tanbul’a geldi ve onunla görüştük. Görüştüğümüzde 
demişti ki; “sizin programınız nedir Türk Devletle-
ri’nin teşkilatlanmasında” yani bu isme 76’lı yıllar da 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği adı altındaki 
ülkede mensup olan millettaşlarımız bunu düşünü-
yor ve hayata geçirmek içinde hayal ediyor ve bunun 
yaşanmasını arzu ediyordu. İşte böylesi bir aşk bu-
gün toplulukları çok farklı bir birliktelik içerisinde 
gerçekleştirmiştir. Dolayısıyla bu ülkelerdeki kar-
deşlerimiz, altı cumhuriyetin tesis ettiği bu teşkilat 
otuzu aşkın Türk boylarının, milletlerinin devletler-
deki oluşmuş olan topluluklarını sevindirmiştir. Ve 
yalnız altı devlette olan değil çeşitli ülkelerdeki Türk 
kardeşlerimiz işte bu teşkilatında mânen mensubu 
olmuşlardır.

Türk kavramından ne anlamamız gereki-
yor?

Hasan Basri Pehlivan (Turan Araştırmaları Derneği 
Genel Başkanı):
Türk milletini gururlandıran ve gerçekten kendisi-
ni mutlu eden bu önemli günler tarihin çok sancı-
lı dönemlerinden itibaren büyük bir inşa gayretiyle 

Türk Devletleri Teşkilatı Özel Programı
Fatma Gülşen Koçak

Moderatör
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bugünlere gelmiş bulunmaktadır. Şimdi neden bir 
Türk devleti ve Türk devletleri teşkilatı ihtiyacı içe-
risindeyiz? Ne yazık ki ülkemizde geçmiş tarihlerde 
bu konuları kendi özgür doğası içerisinde konuşma 
ve tartışma imkanı bulamadık. Çünkü herkes bağlı 
bulunduğu meşrebe, ideolojiye, siyasal görüşe göre 
kavramlara çok uzak anlamlar yükledi. Ve kendimizi 
ya doğru ifade edemedik ya da gerçekten birbirimi-
zi anlamak için gererkli gayreti gösteremedik. Oysa 
milliyet kavramı her şeyden önce Cenab-ı Allah’ın 
takdir-i ilâhisi ile insan topluluklarını bölümleyen 
yaratılışla alakalı bir gerçekliktir. Yüce Allah, Kur’an’ı 
Kerim’de bunu “Biz sizi kavimler halinde yarattık ki 
görüşüp tanışasınız.” diye ifade etmiştir. Biz buradan 
hem görüşüp tanışmayı hem de iyilikle rekabet et-
meyi algılıyoruz ve böyle değerlendiriyoruz. Bu ba-
kımdan milliyet kavramı ne yazık ki uzun yıllar içe-
risinde beynel min el-sağ beynel min el-sol ceryanlar 
tarafından bir hedef tahtasına oturtuldu. Oysa ki mil-
let ve milliyet, Türk milleti Cenab-ı Allah’ın o eşsiz, 
sınırsız  yaratma kudretinin bir eseri olarak insanlık 
tarihi içerisinde hep var olan ve çok şükür ki bütün 
tarih içerisinde bizi hep şerefle, gururla temsil eden 
bir kimlik ve kavram olmuştur. Türk milleti kavra-
mını ifade eden sosyolojinin birçok tanımı var ama 
ben en çok hoşuma giden tanımından bahsetmek is-
tiyorum. O da; Türk kelimesinin töreli toplum, yani 
o töre kelimesinden türemiş bir kavram olduğunu 
inanıyorum. Tarihin en eski devirlerinden beri sahip 
olduğu töre etrafında kenetlenmiş, ki buradaki töre 
kavramını bugün ne yazık ki anlam kaybına uğrayan 
ülkenin belli bölgelerinde hukukun olmadığı yerdeki 
yedek hukuk olarak algılamayalım lütfen. Töre, geç-
mişte Türk devleti ve Türk milleti açısından gerek 
devlet hayatını gerek ferdi hayatı düzenleyen, her-
kesin uymakla kendisini yükümlü hissettiği ve hatta 
hânın yetkilerinin üzerinde olan bir kavramdır. Ben 
Türk milletini işte bu törenin sahibi olan ve bu töre 
etrafında teşkilatlanan toplum olarak değerlendiri-
yorum. Yani aslında bugünkü tabiriyle birlikte Türk 
milleti şeriat sahibi bir toplumdur. Ben böyle inanı-
yorum. Töre de budur. 

İsmail Gaspıralı’nın “dilde, fikirde, işte 
birlik” rüyası gerçekleşmiş midir?
Türk birliğinin önündeki en büyük en-
gellerden biri olan dil birliği sorunu aşı-
labilir mi?

Doç. Dr. Gökçe Yükselen Peler (Öğretim Üyesi, 
Erciyes Üniversitesi):
İsmail Gaspıralı deyince o meşhur sloganlaşmış sö-
zü aklımıza geliyor. Bunun en önemli şeylerinden 
birisi dil birliği. 19. yüzyıldan beri Türk aydınları-
nın gündeminde olan bir konudur dil birliği. Rah-
metli Gaspıralı Tercüman Gazetesi ve Usul-ü Cedid 

okullarında verdiği eğitimle bu yolda çok büyük bir 
aşama kaydetmişti. Büyük Türk dünyasının neredey-
se tamamında ortak bir anlaşma dili ortaya çıkart-
mıştı diyebiliriz. Ancak İsmail Bey bunları yaparken 
o günkü Türklerin çoğunluğunu yönetimi altında 
bulunduran Rus Çarlığı’da boş durmamıştır. Rus 
Çarlığı’nın kendi aydınları, kendi ideologları diye-
lim antitezler geliştirmişlerdi. Bunların en önemlisi 
İlminskiy’dir. Aslında İsmail Bey’in bütün çabası ve 
ortaya çıkarttığı bütün eser İlminskiy metotları de-
diğimiz metotlarla ortadan kaldırılmıştı diyebiliriz. 
İlminskiy, Türklerin konuştukları yerel konuşma şe-
killerinin dil haline getirilmesi, Türkler arasında Rus-
çanın yaygınlaştırılması ve mümkünse Hristiyanlaş-
tırılması gerektiği yönünde bir düşünce tarzı ortaya 
koydu ve Rus devleti bunu sahiplendi. Daha sonra 
çarlığın yıkılması ile görüyoruz ki Sovyetler Birliği 
işin Hristiyanlaştırma kısmı değil ama dili parçalama 
kısmını tevarüz ettiğini görüyoruz. Ve Rus Çarlığın-
dan çok daha başarılı bir şekilde bu İlminskiy metot-
larını uygulayarak aslında ortak bir yazı dili etrafında 
birleşmiş olan Türkleri dil bakımından param parça 
ettiler. Ve günümüzdeki durum ortaya çıktı. Ancak 
şu dil birliği meselesinde şunu açıkça ortaya koymak 
lazım; bugün Türklerin, büyük bir coğrafya yani bi-
raz sloganik bir laf ama “Adriyatik’ten Çin Seddi’ne, 
Kuzey Buz Denizi’nden Hint denizine kadar uzanan” 
muazzam bir coğrafya. Ve dünyada bunun bir benze-
ri yok. Yani bu kadar geniş bir coğrafyada her halde 
yerli halklar tarafından konuşulan bir başka dil yok. 
Haliyle coğrafi uzaklıklardan kaynaklı olarak insan-
ların dillerinde farklılıklar vardır. Esas farklılıkların 
temelini bu oluşturuyor. 

Dil birliği meselesini iki boyutta ele almak lazım. Bu-
nun bir konuşma dili boyutu var. Bir de aydınların 
kullandığı dil boyutu var. Aslında Gaspıralı çıkardı-
ğı gazetesiyle büyük oranda aydınları hedef almıştı. 
Usul-ü Cedid okullarında da halkı gündemine almış-
tı. Ve her iki koldan da başarılı bir şekilde ilerliyordu. 
Şimdi bu iki ayrı kolu düşündüğünüz zaman bizim 
önümüze iki ayrı soru çıkıyor; 

1) Gündelik konuşmada birbirlerini an-
lamada zorlanan Türkler
2) Aydın tabakanın arasındaki ayrılık

İki konu farklı şekillerde ele alınmalı. Ve iki konu da 
aynı derecede öneme sahiptir. Ama belki aydınların 
dili öncelik meselesidir. Çünkü coğrafi uzaklık dik-
kate alındığı zaman her ne kadar günümü dünyası 
için global bir köy denilse de sık sık bir araya gelenler 
aydın kesimdir. Bu aydın kesimin dil birliği mesele-
sinde aslında Sovyetler Birliğinin dağıldığı günden 
bugüne kadar çok büyük aşama kaydedildiğini görü-
yoruz. 
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Toplumların gelişmesine katkı sağlayan, ruh dünya-
larını harekete geçiren büyük fikir adamları ve mü-
tefekkirler her zaman olmuştur. Ülkemizde de son 
yüzyılın içinde büyük fikirlerin mayası olmuş, önem-
li isimlerden birisi şair, yazar ve mütefekkir Sezai 
Karakoç geçtiğimiz günlerde asıl mekânı olan ahiret 
yurduna intikal etti.

Kendisini kadim dostları ve gönüldaşlarıyla birlikte 
andık.

Üstatla ne zaman tanıştınız ve ilk görüş-
menizde sizde bıraktığı etkiler nelerdi?

Prof. Dr. Turan Koç (Akademisyen-Yazar) :
Öncelikle Allah’tan kendisine ve bütün geçmişleri-
mize gani gani rahmet diliyorum. Mekanı cennet ol-
sun. Bütün yaptığı iyiliklerin karşılığını orada bol bol 
bulur inşallah. Biz de bir gün buluşacağız kendisiyle. 
Yahya Kemal’in dediği gibi; “tekrar mülâkî oluruz 
bezm-i ezelde evvel giden ihvâna selâm olsun eren-
ler.” Selamlarımız Sezai abiye ve bütün sevdiklerimi-
ze bu şekilde hiç eksilmeyecek. Onu hasretle, dua ile 
anıyoruz efendim. Sezai abi ile benim ilk tanışmam 
1968 yıllarıydı yanılmıyorsam, 69 da olabilir. Bir güz 
mevsimi Kayseri’de, Kayseriliyim. Dört teker üzerin-
de bazen eski kağıt, kitap toplayanlar olur. Öyle dört 

tekeri dönüyor, koşturup giden bir arabanın üzerinde 
bir kitap gördüm. Üzerinde arı resimleri olan, biraz 
sararmış kahverengiye çalan bir renkle basılmış bir 
kitap. Üzerinde “Hızırla Kırk Saat” yazıyor. Sezai Ka-
rakoç diyor. O zaman lise ikinci sınıf öğrencisiydim. 
Bu kitabı aldım. Adı çarpmıştı beni. Eve geldiğim-
de okumaya başladım. Öyle şeyler söylüyor ki halen 
o günden kalma, “İlyas yumuşak sesli kardeşim” ,  
“Camide saf arasından geçtim beni kimse duymadı, 
görmedi.” gibi bunlar o günden, o şiirden kalma kü-
çük küçük hatıralarım hafızamda notlar. Kitap beni 
çarpmıştı. İkinci gün kitabı bitirdim. Birazda çalka-
landım doğrusu. Yani şöyle bir sarsıyor insanı. Bunu 
şeye bağlamak gererkir; o günlerde bayağı okuyo-
rum, okuduğumu sanıyorum ama öyle bir dil, öyle 
bir söylem, sesleniş desem ki ilk defa karşılaştım. 
Buna rağmen yabancılık çekmedim. Bizim Osmanlı 
döneminde böyle çok orijinal şiirlere “vahşi” diyor-
lar. Şiir yumuşak bir sesi var ama o anlamda vahşi, 
ürkütücü anlamda almıyorum. Hiç görülmemiş, el 
değmemiş bir dil ve söyleyiş anlamında alırsak böyle 
bir şiirle karşılaştığımı sanıyorum. Sonra zaman za-
man baktım. Derken zaman geçti Ankara’ya geldim. 

Edebiyat dergisi yazarları başta Nuri Pakdil abiye de 
rahmet diliyorum. Erdem Bayazıt abi, Mehmet Akif 
İnan ağabeyler, İsmail Kıllıoğlu, Osman Sarı, Şükrü 

Sezai Karakoç Özel Yayını
Fatma Gülşen Koçak

Moderatör
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Karatepe gibi arkadaşlarla, ağabeylerle tanıştım. Tabi 
onlarla tanışmam çok bereketli de oldu. Arkasından 
hemen bu ağabeylerin konuşmaları arasında gün 
geçmiyor ki, hatta saat geçmiyor ki “Sezai abi şöy-
le diyor, Sezai abi şu şiirinde şöyle diyor, yeni şiiri 
çıkmış şöyle diyor, Dirilişte böyle diyor” derken yani 
benim Kayseri’de Hızırla Kırk Saat’te tanışmam ya-
ni kırk saat orasını birinci saat olarak alacak olursak 
Kayseri’yi ikinci saati Ankara’da başlamış oldum. 
Öyle sanıyorum ki 72 yıllarında, 73’te olabilir. Sezai 
abi ile yüz yüze görüşme bahtiyarlığına erdim. Çok 
heyecanlandım. Sezai abi ile ondan sonra sürekli bir-
likte olduk ama onunla birlikte bir kahve de Cemal 
Süreyya’yı, ilk defa İsmet Özel’i de orada birlikte gör-
me şansım oldu. Çok verimli ve güzel sohbetlerdi. 

Üstat Sezai Karakoç sizin için ne ifade 
ediyor, en son konuşanlardan, en son ya-
nında olanlardan birisi olarak neler söy-
lemek istersiniz?

Temel Hazıroğlu (Yazar) :
Herkese selamlar ve üstadımıza rahmet diliyorum. 
Allah mekanını cennet etsin. Bize bıraktığı manevi 
mirası, fikriyatını, düşüncesini de bir aydın sorum-
luluğuyla üstlenmeyi nasip etsin diyorum. Ben Se-
zai Bey’i ilk defa Kabataş Lisesi’nde okurken Diriliş 
Dergisine rastlamıştım. Fakat epey bir süre kopuk-
luk oldu. Daha sonra ancak 80’ler de görebildim. Bu 
zaman zarfı içerisinde tabi Necip Fazıl’la da ilgimiz 
vardı. Onun etkisi daha fazlaydı. Özellikle İstanbul 
Teknik Üniversite’sinde okurken zaten çok sınırlı ar-
kadaş grubumuz vardı. Fakat 80’lerin sonundan iti-
baren daha yoğun bir temasımız oldu. İnsan onun 
yanına gidince bağımlılıkta oluşturuyor. Onun sus-
maları bile bazen çok önemli şeyler ifade ediyordu 
bizim için. Bazen sohbeti derin ve akıcı olurdu, bazen 
de sükutlar olurdu. Her biri bize bir anlam katıyordu. 
Daha sonra Fındıkzade’ye taşındıktan sonra bu süreç 
daha yoğun bir şekilde devam etti. Hem birinci parti 
döneminde, 90 yılında hem de ikinci parti dönemin-
ce 2003 yılında da o ilişkiler biraz daha gelişti. Bu 
korona dönemince Turan hocamın dediği gibi ben de 
biraz ittihatlı davranarak ara vermiştim. 5-6 ay hiç 
gidemedik. Telefonla görüşüyorduk. O süreçte zaten 
biliyorsunuz bir sokağa çıkma yasağı ve karantina 
süreci de vardı. Bir parça ortam müsait olunca bu ko-
rona virüs salgını arkasından ben de yavaş yavaş ay-
da bir uğramaya çalışıyordum. Son 3-4 senedir üstat 
zaten çok dışarıya da açılmıyordu. Daha önce Fındık-
zade’de Haseki’de yapmış olduğu konuşmalara ara 

vermişti. Ben en son 1 ay önce uğramıştım. Cuma 
günü de bir telefon etmiştim. Genellikle haftada bir 
telefon edip halini hatırını soruyordum. “Biraz iyi-
yim fakat işte normal yaşlılık” şeklinde bir ifadesi 
oldu. Yani yaşlılık hastalıkları vardı. Ben de pazartesi 
bir uğramaya niyetlendim. Pazartesi gittim. Bir arka-
daş vardı yanında. O sürekli yanında olan bir arkada-
şımız. Oturduk, çay içtik, konuştuk. Sonra dışarıdan 
bir arkadaş geldi. O bir saat sonra gitti. Ben de ya-
rım saat uğrayıp gitmeyi düşünüyordum. Üstat bir 
parça rahatsız ve uykusuzdu. Yeni bir eve taşınmıştı. 
Bir sene olmuştu. Bu eve bir alışma süreci oldu. Ben 
de yarım saat diyordum ama bu durum olunca biraz 
daha sohbet etme ihtiyacı oldu. Bir şeyler yeme ihti-
yacı. İştahı da pek yoktu üstadın. Bir 10 gün önce de 
kalbi ile ilgili küçük bir sıkıntı geçirmişti. Bir doktor 
arkadaşımızın nezaretinde, kontrolündeydi. O gece 
genel gidişatı konuştuk. Her zaman nazik üslubuyla 
bize bazı hatırlatmalarda bulundu. Sezai Bey’in bir 
şair tarafı var. Şiirleri bugün dilden dile, elden ele do-
lanıyor. Bir de onun bir fikriyat, düşünce tarafı var. 
Düşünce tarafında kendi önceliğini her zaman bize 
söylerdi. Dışarıya dönük toplantılarda da söylerdi. 
Zaman zaman onun şair tarafını öne çıkararak dü-
şünce tarafını tabi belki kasti değil ama ihmal eden 
bir algı olduğunda da ben çoğu zaman duydum bunu 
kendi kulaklarımla “benim asıl özelliğim fikri tara-
fım, düşünce tarafımdır. Dolayısıyla şairlik benim 
ilave bir özelliğimdir. Beni değerlendirmek, anlamak 
isteyenler bu fikriyat tarafından anlamaları gerekir.” 
Şeklinde bir hatırlatmalarda bulunuyordu. Aslında 
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bunu en son bir bayram konuşması var, orada bu Di-
riliş hareketini tarif ederken yine ona vurgu yapacak 
tarzda “Diriliş aslında bir harekettir. İslam âleminin, 
İslam milletinin diriliş hareketidir. Kendine geliş ha-
reketidir. Yarın ne olacak bilinmez. Ben belli bir yaşa 
kemâle erdim. O yüzden bu diriliş hareketine sahip 
çıkın. Bunu büyütün ve geliştirin. O zaman göre-
ceksiniz bütün kapılar açılacak. Bütün insanlar size 
ilgi gösterecek.” Yani yine fikrine sahip çıkıp, onun 
ekseninde mücadele edilirse mesafe alınabileceğini 
söyledi. Ben hep Sezai Bey’in bu fikriyat tarafındaki 
vurgusunun altını çizmeye çalışıyorum. 

Üstadın gençlere bıraktığı gençlik ideali 
nelerdi?

Mahmut Bıyıklı (TYB İstanbul Şubesi Başkanı): 
Üstadın hayatında da hatıralarında da geçen ve Fethi 
Gemuhluoğlu’nun şeyhi olan Mustafa Özeren beye-
fendi ile karşılaşmasında Mustafa efendinin söylediği 
bir söz var; Malup görünse de kesin galiptir diyoruz 
Sezai Karakoç için. Bugün baktığımızda birçok fikrin-
de, birçok ufuk açıcı konuşmasında, ömrünü adadığı 
davasında haklı çıktığını görüyoruz. Galip olduğunu 
görüyoruz. Üstat Mustafa efendinin “kesin galiptir” 
kısmındaki kesin kısmını çok keskin bulduğunu ha-
tıratında yazıyor. Ama gerçekten Mustafa efendinin 
söylediği gibi üstat galip çıktı. Malup görünse de 
fikirlerinde, yol açıcılığında, uyarılarında hep haklı 
çıktı. Üstadın yakın dönem, dünya ve ülke günde-
mine dair açıklamalarına baktığımızda, bildirilerini 

okuduğumuzda gerek Suriye meselesinde gerek Bağ-
dat’ın bombalanması, işgal edilmesi meselesinde, 
gerekse mevcut hali hazırda yaşadığımız sıkıntılarla 
ilgili uyarılarında hep haklı çıktığını ve o bildirileri 
yayınladığı günlerde anlaşılmasa bile sonrasında an-
laşıldığını görüyoruz. Israrla her konuşmasında İslam 
birliği ile ilgili vurgularında da bu çağda olmasa bile, 
ilk 50 yılda olmasa bile 100 yıl sonra olsa bile haklı 
çıkacağını, başka yolun olmadığını da göreceğiz. Ta-
rih üstadı haklı çıkarmaya devam edecek. Üstadın en 
büyük ideallerinden birisi malumunuz olduğu üzere 
bir diriliş nesli ideali var ve bütün davasını, davası-
nın hareketini, geleceğini onlara miras olarak bıra-
kıyor. Ve ben cenazesinde o gençlerin yoğun ilgisine 
baktığımızda, onları gördüğümüzde üstadın gençlere 
ulaştığını, gençlerin onu anladığını, anlamaya çalıştı-
ğını görmüş oluyoruz. Bu anlamda üstadın Mehmet 
Akif Ersoy’u anlattığı çok muhteşem bir kitabı var. 
Akif ile ilgili yazılmış en güzel kitap diyebiliriz. O 
kitabın son cümlesinde Akif’e sesleniyor, diyor ki; 
sen boşuna yaşamadın, boşuna savaşmadın, boşuna 
yazmadın, boşuna ölmedin” biz de gençlerin ilgisini, 
gençlerin üstada olan vefasını, bağlılığını, sadakatini, 
onun izinden gitme azmini görünce aynı hissiyatla 
Sezai Karakoç’a boşuna yaşamadın, boşuna savaşma-
dın, boşuna ölmedin diyoruz.
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Elif Esra Erdil
Uzman Klinik Psikolog 

26.10.2021

Çocuklarda 
Depresyon – 
Depresyon Nedenleri 
Ve Tedavisi

Çocukluk çağında bakım ve-
renler tarafından çocuğun 
duygusal ve fiziksel gerek-

sinimlerinin karşılanmaması ço-
cukluk ve erişkinlik döneminde 
ortaya çıkabilecek psikopatoloji-
ler için bir risk etkenidir. Çocuk-
luk dönemi depresyonunun uzun 
yıllar boyunca reddedildiğini be-
lirten Erdil, çocuklukta görülen 
depresyonun yetişkinlerden farklı 
olduğunu ifade etti. Dikkat eksik-
liği, hiperaktivite gibi sonuçların 
depresyonun sonucunda ortaya 
çıkabilen semptomlar olduğunu 
ifade eden Erdil, çocuklukta mas-
keli depresyon kavramına değin-
di. Depresyon görülen çocuklarda 
farklı savunma mekanizmaları 
olabileceğine değinen Erdil, ha-
reketin yahut zıt duygu durumu-
nun bunlardan bazıları olduğunu 
ekledi. Erken yaşta teşhis ve mü-
dahale edilebilen depresyonun 
çocuğun anlam dünyasına büyük 
destek olacağını ifade eden Erdil, 
meseleye sadece biyolojik açıdan 
yaklaşmanın eksik kalacağını ifa-
de etti. 

Gülten Balcı
Eğitimci-Yazar

21.12.2021

Erken Çocuklukta 
Din Eğitimi Mi?

Erken çocuklukta dönemin-
de din eğitimi açısından 
nelere dikkat etmemiz ge-

rektiğinin püf noktalarını aktaran 
Gülten Balcı, çocuklarımızın 2-11 
yaş arasında verilecek eğitimin 
temel, dini ve ahlaki değerlerimiz 
olması gerektiğinin altını çizdi.
Çocuğun eğitiminin annenin eş 
seçiminden başladığını, hamilelik 
sürecindeki psikolojik durumuy-
la devam ettiğini dillendiren Bal-
cı, çocuk doğduktan sonra genel 
itibariyle zaten sizin yaptığınız 
her şeyi kopyalayacağı için anne 
babanın özellikle çocuk 4 yaşı-
na gelene kadar tüm değerlerin 
örnekliğini bizatihi kendilerinin 
yapması gerektiğini belirtti. 4-6 
yaş arasındaki dönemlerde çocuk 
aklındaki sorulara daha somut 
cevaplar verilmesi gerektiğini 
aktaran Balcı, çocuğun aklına ge-
len soruları korkarak cevaplamak 
yerine sakin olmamız gerektiğini 
ifade etti.

Habibe Yılmaz
Eğitimci

07.12.2021

Okulun Aile Hali: 
Öğretmen - Öğrenci 
İlişkisi

Öğretmen ve öğrenci ilişkisi-
nin nasıl olması, öğretme-
nin öğrencisine nasıl yak-

laşması gerektiği konuları üzerinde 
duran Habibe Yılmaz, öğretmen-
liğin kutsal bir meslek olduğunu 
söylerken kutsallığın ise peygam-
berlerin bu mesleği icra ettiği ve 
bu mesleği üstlenen herkes aslında 
peygamber varisi olmuş olduğunun 
altını çizdi.
İnsanın ahlakını eğitmeden bey-
nini eğitmek, zihin dünyasını 
zenginleştirmeden sadece mad-
deye dayalı bir eğitim sisteminin 
topluma bela kazandırdığını ak-
taran Yılmaz, tek kanatlı kuşun 
uçamayacağı gibi eğitimde de 
sadece madde üzerine bir müfre-
dat gözetip maneviyatı göz ardı 
edersek bu kuşun uçamadığı gibi 
öğrencilerimizin de eğitimini tam 
manasıyla tamamlayamayacağını 
ifade etti. 
Öğretmenlerin ileride dünyayı 
değiştirecek insanlarını yetiştirdi-
ğinin bilincinde olmasının öğren-
cilerine olan bakışını tamamen 
değiştireceğini vurgulayan Yıl-
maz, öğretmenlerin öğrencilerine 
bakarken “şartlarının hayalleri-
ni değiştirmemesi, hayallerinin 
şartlarını değiştirmesi” özelinde 
bir bilinç aşımaları gerektiğini 
ifade etti.

Ebeveyn ve Çocuk Diyalogları 
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Merve Armağan Boğatekin
Uzman Psikolog

05.10.2021

Okullarda Zorbalık 
ve Ebeveynlerin 
Rolü

Okullarımızda görülebilen 
şiddet ve zorbalık aslında 
batıda 1970’li yıllardan bu 

yana çözüm aranan toplumsal bir 
sorun olarak ele alınmaktadır. Tür-
kiye’de yaşamlarına devam etmek 
durumunda kalan azınlık grupla-
rın, özellikle Suriyeli mülteciler 
bazında durumlarını değerlendi-
ren Boğatekin, bu azınlık grup-
lara yönelik başlarda çok fedakâr 
bir yaklaşım olduğunu fakat daha 
sonrasında bu yaklaşımın daha 
ırkçı ve önyargılı bir tutuma yeri-
ni bıraktığını aktardı. Yetişkinle-
rin azınlık gruplara karşı önyargılı 
tutum ve düşüncelerinin çocuk-
ları kolayca etkileyebildiğini ifade 
eden Armağan, çocukların okul 
ortamında bu önyargılı yaklaşımı 
azınlık gruplara yöneltebildiğini ve 
bu gruplara karşı zorbalıkların gö-
rülebildiğini ifade etti. Zihnimizin 
‘’o kimselerden uzak dur, tehlikeli 
olabilir’’ gibi belli gruplara karşı 
kalıp yargıları oluşturmasının ya-
şamımızı koruma amaçlı olduğu-
nu aktaran Armağan, bu ilkel se-
viyedeki kendimizi koruma güdü-
sünden çıkarak ‘’ben insanları bu 
şekilde genelleyemem’’ eleştirisini 
yaparak bu ve benzeri düşünceleri 
yıkabiliyor olmamızın öneminden 
bahsetti. 

Merve Nur Çınar
Uzman Psikolojik Danışman

30.11 .2021

Dedikodu 
Psikolojisi

Toplumumuzda herkesin 
şikayetçi olduğu ancak ge-
nel olarak da yapılmaktan 

vazgeçilmeyen bir davranış olan 
dedikodunun ahlaki, etik ve dini 
yargılardan bağımsız bir şekilde 
değerlendirerek dedikodu psiko-
lojisi üzerine Merve Nur Çınar ile 
bir program gerçekleştirdik.  Bir 
davranışı ortadan kaldırmak için 
o davranışa neden olan dinamik-
leri önce tespit etmemiz gerekti-
ğini savunan Çınar, bu nedenleri, 
psikolojik güdüleri kaldırdığımız-
da bu davranışları bir nebze de ol-
sa engelleyebileceğimizi ifade etti.
Bunun en önemli nedenlerinden 
birinin insanın kendisi hakkında 
konuşmak yerine başkalarını ko-
nuşup insanın kendisini güvene 
aldığını aktaran Çınar, insanın 
kendi içine dönmekten ve yan-
lışlarını görmekten korktuğu için 
insanın benliğinin bir kısmını 
arkaya atmanın insan adına daha 
kolay ve konforlu olduğunu bunu 
yaparak aslında insan bazı yaşan-
mışlıklarını gölgesine attığını dil-
lendirdi. 

Sümeyye Akkoyun Uyan 
Klinik Psikolog

19.10.2021

Çocuklarda Sağlıklı 
Cinsel Gelişim Ve 
Anne Baba Tutumları

İnsan yaşamında, kişiliğin ve 
cinsel kimliğin gelişmesinde 
en önemli dönem çocukluk 

çağıdır. Cinsel gelişim doğum ile 
birlikte başlar ve yaşamın tüm sü-
reçleri boyunca gelişmeye devam 
eder. Çocukluk dönemi cinsel ge-
lişim sürecinde cinsiyet kimliği 
konusunu ele alan Uyan, cinsel 
kimliğin biyolojik, bireysel, çev-
resel, bilişsel ve kültürel boyutlar 
gibi pek çok boyutunun olduğu-
nu ifade etti. Genel olarak 3 temel 
aşamada cinsel kimliği ele alabi-
leceğimizi aktaran Uyan, bunların 
bireyin doğuştan getirdiği biyo-
lojik varoluşa uyum, kültürel ta-
nımlara göre değişebilen cinsiyet 
rol davranışları ve cinsel yönelim 
olduğunu aktardı. Geleneksel aile 
yaklaşımlarının heteroseksüel ge-
lişimi desteklediğine dair araştır-
maların bulunduğunu ifade eden 
Uyan, aile bireylerinin kendi içeri-
sinde bağlılık geliştirdiği, sağlıklı 
bir eşleşmenin mevcut olduğu, 
beraber bir masa etrafında yemek 
yiyen, birlikte aktiviteleri olan, 
birliğin, beraberliğin ve duygu 
alışverişinin olduğu bir ortamda 
heteroseksüel gelişimin destek-
lendiğini aktardı. 
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Büşra İşcan Kuzucu, Tuba Öz, 
Zeynep Arslan  

05.11 .2021

Aile İçi İlişkilerde 
Sınırlar

Kainata baktığımızda çevre-
mizde var olan şeylerin bir 
sınırı olduğunu görürüz. 

Yerin gök ile, suyun kara ile çizi-
len bir sınırı vardır. Sınırlar bizle-
re neyin nerede bitip neyin nerede 
başlayacağını haber verir.  Dünya-
ya gelen bir çocuğun etrafını ta-
nıma sürecinde sınırlara ihtiyacı 
vardır. Bu sınırlar fiziki sınırlar 
olduğu gibi sosyal hayatta, kişi-
ler arası ilişkilerdeki sınırları da 
kapsar. Çocuğun davranışlarının 
düzenlenebilmesi ve sorumluluk 
duygusunun geliştirilmesinde 
sınırların ehemmiyeti olduğunu 
aktaran Kuzucu, Sınırların çocuk-
ta güvenlik hissinin oluşması için 
önemli olduğunu aktaran Arslan, 
sınırların kişiler arası ilişkilerde 
mesafe gibi algılanabildiğini fakat 
sağlıklı ilişkiler için sınırlara ihti-
yacımız olduğunu aktardı. Birçok 
şeyi deneyimleyerek öğrenmenin 
can yakıcı olabildiğini, bunun her 
zaman mümkün olamayacağını 
aktaran Öz, bir yetişkinin çocuğa 
bu anlamda rehberlik etmesinin 
iyi ve yaralı olacağını aktardı. 

Prof. Dr. Ertuğrul Yaman
Eğitimci-Yazar

07.10.2021

Konuşma Sanatı 

Konuşma becerisi ile konuş-
ma sanatı arasındaki farkı 
ele aldığımız yayınımızda 

konuğumuz Prof. Dr. Ertuğrul Ya-
man öncelikle konuşmanın insa-
na özgülüğünü ele aldı. Konuşma 
bir iletişim aracı olsa da doğru bir 
üslup kullanılmadığında insanları 
iletişimsizliğe de sürükleyebildi-
ğini vurgulayan Yaman, konuş-
mak kadar susmanın da bilinmesi 
gerektiğini ifade etti. Konuğumuz 
gönül dilinin tüm dillerin üzerin-
de olduğunu söyleyerek doğru ve 
sağlıklı bir iletişim için sevgi ve 
saygının önemini vurguladı. Di-
jital ortamlardaki üslup iletişim 
sorunlarına da değinen Yaman, 
özellikle gençlere ufuk açıcı tavsi-
yelerde bulundu. Çocukların ko-
nuşma dillerini ailede öğrendik-
leri gibi üsluplarını da aileden al-
dıklarını vurgulayan konuğumuz, 
aile içi iletişime de dikkat çekti. 

Zühal Tanrıverdi
Aile Danışmanı Psikolog

14.12.2021

Aile İçi Sınırlar

Aile müessesi çok kadim bir 
müessese olmakla beraber 
insaoğlunun belki de üze-

rine en çok düşündüğü meseleler-
den biridir. Aile müessesiyle ilgili 
ailede gerçekleşen çatışmalar ve 
bunların yönetimini, çözümünü 
Zühal Tanrıverdi ile konuştuk.
Aileden bahsedebilmek için ön-
ceden çiftlerden bahsetmek ge-
rekiyor ve bununla alakalı bir çok 
sevdiği bir sözü aktaran Tanrıver-
di, çift olmak iki ayrı kimyasalın 
bir araya gelerek tepkimeye gir-
mesi demek olduğunu ifade et-
ti. Tanrıverdi, bu iki birbirinden 
farklı insanın birleşmesinden 
gerçekleşen tepkimeler sevgi, 
aşk, muhabbet meydana getirir-
ken, nefret, tahammülsüzlük gibi 
durumları da meydana getirebil-
diğinin altını çizdi.
Evlilik içerindeki çatışmaların en 
temel nedenlerinden biri ayrılma, 
boşanma gibi kelimelerin sürekli 
dillendirilip sakız haline gelme-
si olduğunu aktaran Tanrıverdi, 
iletişimsizliğin, çiftlerin birbirini 
anlamama üzerine adeta anlaşma 
yapmış olması ve kıskançlığın ev-
liliğin en büyük düşmanlarından 
olduğunu ifade etti.
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Nuray Baştan Aydın
Klinik Psikolog 

28.10.2021

Çocuklar Anne 
Babalarına Neler 
Öğretir? 

Ebeveyn - çocuk ilişkisinde öğ-
retici tarafın anne babalar ol-
duğu düşünülür. Ancak çocuk-

lar da saf fıtratları ile anne babalarına 
hayata dair çok şey öğretebilirler. 
İşte bu bakış açısına odaklandığımız 
yayınımızda Nuray Baştan Aydın, 
öncelikle evlilik ve ebeveynlik için 
sahip olunması gereken olgunluk ve 
sorumluluk duygusundan bahsetti. 
Ardından çocukların uykudan, bes-
lenmeye, merak duygusundan, mer-
hamete kadar yetişkinler için nasıl 
örnek olduklarını anlattı. Konuğu-
muz anne babaları, çocukların do-
ğuştan sahip oldukları bu saf fıtratı 
bozmamaları için de uyardı. Çocuk-
lara ket vurmadan kural koymanın 
yollarını anlatan Aydın, anne baba 
arasında tutarlı davranışların önemi-
ni izah etti. 

Ebru İnan Kırmızıgül

14.10.2021

Kadın Sağlığına 
Dair Bilinmesi 
Gerekenler 

7’den 77’ye tüm kadınların ya-
şam kalitesini etkileyen kadın 
sağlığı üzerine önemli uyarı ve 

tavsiyeler sunduğumuz yayınımız-
da konuğumuz Ebru İnan Kırmızı-
gül öncelikle kız çocuklarının sağlık 
konusunda doğru bilgilendirilmesi 
ve bilinçlendirilmesi gerektiğini 
vurguladı. Sağlıklı yaşam alışkan-
lıkları ile kadın sağlığı arasındaki 
ilişkiyi izah eden Kırmızıgül, özel-
likle kilo kontrolü üzerinde durdu. 
Konuğumuz rutin kontrol ve test-
lerin önemini de anlattı ve meme 
kanserinin erken teşhisi için dikkat 
edilmesi gerekenleri izah etti. Kır-
mızıgül, hamilelik öncesi, sırası ve 
sonrasında sağlık açısından yapıl-
ması gerekenlere de değindi. 

Rabia Yavuz
Klinik Psikolog Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim Görevlisi

21.10.2021

Çağın psikolojik 
salgını: Depresyon 

Özellikle pandeminin etki-
siyle depresyonun artış 
gösterdiği haberi sıklıkla 

ekranlarda yer alıyor. Ancak dep-
resyonla ilgili doğru bildiğimiz 
pek çok yanlış var. İşte depres-
yonla ilgili doğru bilgileri sunmak 
için yaptığımız yayında, konuğu-
muz Rabia Yavuz depresyonun 
ciddi bir klinik tablo olduğunu, 
moral bozukluğu, üzgün olma, 
yorgun olma gibi normal hallerle 
karıştırılmaması gerektiğini vur-
guladı. Bebeklikten yaşlılığa her 
yaşta karşılaşılabilen depresyonda 
erken teşhisin önemli olduğunu 
belirten Yavuz, aksi takdirde dep-
resyonun kronik bir hal alabilece-
ğini söyledi. Yavuz depresyonun 
yaygın belirtilerini ve günlük ha-
yata etkilerini izah ederek, uzman 
yardımı almanın önemini vurgu-
ladı. Konuğumuz ayrıca psikolojik 
iyilik halini korumak için tavsiye-
ler sundu. 

En Güvenli Liman
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Aynur Yaşar
Ankara İl Müftü Yardımcısı 

04.11 .2021

Şükretmenin 
Manevi Gücü

Şükran duygusu ve şükretmek 
son dönemde seküler yaşam 
biçimine ait öğretilerde de sık-

lıkla vurgulamaya başladı. Sohbe-
timizde biz de ilk olarak psikolojik 
etkileri itibariyle önemi anlaşılan 
şükür halinin İslâm dininde nasıl 
yer aldığını konuştuk. Konuğumuz 
Aynur Yaşar, sair inanışlarda şükür 
duygusunun dünyevi ve fani var-
lıklara yönetildiği için insanın yine 
bir mutsuzluk ve boşluk duygusuna 
düştüğünü; İslam dininde ise şü-
kür duygusunun her şeyi yaratan, 
ezelî ve ebedî olan, mutlak güç ve 
merhamet sahibi olan bir yaratıcıya 
yönetildiğini ve bu şekilde insanın 
tam bir güven duygusu ile mutma-
in olduğunu ifade etti. Yaşar ayrıca 
modern çağın tüketim kültürünün 
insanda yol açtığı doyumsuzluğa 
dikkat çekti. Rahmân suresinin te-
fekkür ve şükre yönelik mesajlarını 
anlatan Yaşar, insanların doğayla 
daha fazla muhatap olmaları gerek-
tiğini ve böylece daha fazla tefekkür 
edebileceklerini vurguladı. Aile için-
de israftan kaçınma, kanaat ve şükür 
ifadelerinin önemini de izah eden 
konuğumuz, şükür duygusunun da 
aile içinde geliştiğine dikkat çekti.

Doç. Dr. Sefer Darıcı 
Aile Danışmanı ve MEB Kalite ve 
İzleme Daire Başkanı 

18.11 .2021

Teknolojinin Aileye 
Etkisi

Hayat artık medya merkezli 
olarak akıyor. Dijital tek-
nolojiler her alanda öne 

çıkıyor. Peki, dijital medyanın etki-
lerinin farkında mıyız? Bu sorunun 
peşinden gittiğimiz yayınımızda 
konuğumuz Doç. Dr. Sefer Darıcı, 
öncelikle internet ve sosyal kulla-
nımının ülkemizde yüksek oranlar-
da olduğunun altını çizdi. Bunun 
olumsuz etkilere de kapı araladığını 
vurgulayan Darıcı, medyayı bilinç-
li kullanmak gerektiğini vurguladı. 
Darıcı, medyanın çocuklar üzerinde 
aileden daha etkin hale geldiğini 
belirtti ve ailelerin buna karşı ço-
cuklarıyla daha fazla ve kaliteli za-
man geçirmeleri gerektiğini söyledi. 
Aileler için medya okuryazarlığının 
çok önemli olduğunu söyleyen Da-
rıcı ayrıca ABD menşeli ve küresel 
tekeller haline gelmiş olan şirket-
lere alternatif olarak yerli dijital 
ürünlerimizin olması gerektiğini de 
ifade etti. Darıcı sosyal medyadaki 
bilgi kirliliğine dikkat çekti ve doğ-
ru bilgiye erişimin önemini anlattı. 
Konuğumuz yeni bir dijital teknoloji 
olan metaverse ile ilgili bilgiler de 
aktardı.

En Güvenli Liman / Maaile

Arif Çiftçi
Türkiye Yeşilay Cemiyeti 
Genel Merkez Eğitim Sorumlusu 

30.10.2021

Ergenlik 
Döneminde Sigara 
Bağımlığı Ve Tedavi 
Yöntemleri

Ergenlik döneminde ebe-
veynlerin başa çıkmaya 
çalıştıkları konulardan biri 

de bağımlılıklar. “Ergenlik Döne-
minde Sigara Bağımlılığı ve Te-
davi Yöntemleri”ni Yeşilay eğitim 
sorumlusu Arif Çiftçi ile konuş-
tuk. Çiftçi, dünya üzerinde en çok 
kullanılan, kullanıma bağlı en çok 
ölümün olduğu bağımlılığın siga-
ra bağımlılığı olduğunu söyledi. 
Sigaraya başlama yaşının giderek 
düştüğünü ifade eden Çiftçi; “Si-
garaya başlama yaşı giderek düşü-
yor ve bu gelecek nesil için büyük 
risk oluşturuyor. Özellikle ergen-
lik dönemindeki gençler arasında 
özendirmenin de etkisiyle sigara 
kullanımı oldukça yaygın. Sigara 
içen kişiler ‘Ben az içiyorum’ gi-
bi risk faktörünü önemsizleştiren 
birtakım düşünceler içine girip 
durumu hafife alıyorlar. Halbuki 
hasta olmadan bundan kurtul-
maları gerekiyor. Çünkü içmeye 
başladıkları andan itibaren tahri-
bat başlıyor. Kullanıcılara hasta-
lıklarının farkına varmalarını ve 
tedavisi mümkün olan bu hasta-
lık durumunu tedavi ettirmek için 
kurumumuza ya da alo 171 de 
kayıtlı olan polikliniklere başvur-
malarını öneriyorum.” şeklinde 
konuştu.
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 Bahadır Cevizci
Araştırmacı

04.11 .2021

Aile Sağlığını 
Korumada Gıda 
Kombinasyonları

Aidin Salih’in yetiştirdiği 
öğrencilerden biri olan 
Bahadır Cevizci, Maai-

le’ye konuk oldu. Cevizci top-
lumun büyük bir kısmını ilgi-
lendiren sağlık konusunu doğru 
beslenmeyi ve gıda kombinas-
yonlarını konuştuk.

Cevizci, Hekim Aidin Salih uzun 
yıllar süren hekimlik tecrübesi 
ile, insanların gıdalarla olan iliş-
kilerini inceleme fırsatı buldu-
ğunu, bu birikimin neticesinde 
“Gerçek Tıp” ekolüne has kan 
grubu listeleri ve gıda kombinas-
yonu listesi gibi kaynaklar ortaya 
çıktığını, Hekim Aidin Salih eser-
lerinde ve klinik görüşmelerinde 
hangi gıdaların birbiriyle tüketi-
lebileceğini detaylı şekilde açıkla-
dığını ifade etti. 

Doç. Dr. Özkan Sapsağlam
Akademisyen-Eğitim

26.11 .2021

Çocuklarda Bilinçli 
Medya Kullanımı 
Ve Ebeveynlerin 
Aracılık Rolü

Maaile’ye konuk olan Yıl-
dız Teknik Üniversitesi 
Okul Öncesi Ana Bilim 

Dalı Öğretim Üyesi Özkan Sap-
sağlam ile “Çocuklarda Biilinçli 
Medya Kullanımı”nı konuştuk. 
Aile kurumunun, yapısı ve işlev-
leri bakımından alternatifi olma-
yan bir kurum olduğunu ifade 
eden Özkan, “Toplumlar için ai-
le kurumunu vazgeçilmez kılan; 
sahip olduğu koruyucu, önleyici, 
destekleyici ve eğitici gücüdür.” 
dedi. 
Son yıllarda yaşanan hızlı top-
lumsal değişme ile birlikte aile 
kurumunun güçlendirilmesi için 
birtakım destek ve yardım me-
kanizmaları önem kazandığını 
söyleyen Özkan, “Bu doğrultuda 
gündelik hayatın vazgeçilmez bir 
parçası hâline gelen medya, ihti-
yaçlar doğrultusunda kullanıldı-
ğında birçok kolaylaştırıcı işleve 
sahiptir. Aile ve birey medyanın 
gündelik hayatta gördüğü temel 
işlevleri esas alarak kendisi için 
uygun tercihleri yapmalıdır.” de-
di.

Maaile
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Dr. Gülenay Pınarbaşı
Yazar

21.10.2021

Dijital Mistizim 
Mümkün Mü?

Kökeni 5000 yıl öncesine 
uzanan astroloji alanında 
yapılan çalışmalarda bilim 

ile bilimsel olmayanın orta nokta-
sına konumlandırılmakta ve dini 
alt kültür, kültürel moda, sözde 
bilim gibi tamamlama çabaları 
ile beraber kuramsal olarak Yeni 
Dini Hareketler’in alt basamağı 
New Age (yeniçağ) inanç ve uy-
gulamaları içinde kabul edilmek-
tedir. Dr. Gülenay Pınarbaşı ile 
eski çağlara ait olan astroloji, mo-
dernitenin ortaya koyduğu sekü-
ler ve güvensiz bir alana yönelik 
refleksle insanın anlam arayışına 
cevap görünümünde olan spiritü-
el ağı, dijital mistizmi konuştuk. 
Gülenay: “Dünyanın en eski din 
ve medeniyetlerinde olduğu gibi 
ülkemizde de şekillendiren İslami 
düşünce ve kültür havzasında ast-
roloji kavramı astronomi ile bir-
likte kullanılmıştır. Asırlar içinde 
İslam’ın ve diğer dinlerin kozmo-
lojik görüşü ile astroloji harman-
lanmıştır. Şu anda sosyal ağlarda 
yeni alt kültürler inşa ediliyor. 
Herkes kendi zevkine, ailesinden 
getirdiği yaşam biçimlerine göre 
kendi ilgileri ve alakaları ile bağ-
lantılı bir ağa bağlanıyor. Bu son 
derece anlaşılır. 

Dr. İsa Kaya 
FSMVÜ Dekan Yardımcısı

25.12.2021 18.12.2021

Dijital Çağ 
Çocuklarında Oyun 
ve Oyunlaştırma 

FSMÜ Dekan Yardımcısı Dr. 
İsa Kaya ile dijital çağda 
oyun ve oyunlaştırmayı ko-

nuştuk. 

Oyunlaştırmanın, son on yıl içeri-
sinde popülerleşmiş ve uzmanlar 
tarafından “Oyundaki düşünce 
biçiminin ve oyun kurallarının, 
kullanıcıların ilgisini çekmek ve 
sorun çözmek amacıyla kullanıl-
ması” şeklinde tanımlanan bir 
kavram olduğuna dikkat çeken 
Kaya, “kısaca, oyun mekaniğini 
oyun dışı alanlara yerleştirmek 
gibi görülebilir. Bu durum, kar-
şımıza ekonomi, reklam, sanayi 
ve eğitim gibi alanlarda çıkabilir. 
Dijital medya ve çocuk olarak 
bizi yakından ilgilendiren konu, 
elbette eğitim.” dedi ve ekledi: 
İşte bu noktada eğitim ve oyun-
laştırma birbirine bağlanıyor. Bu 
bağlantı; rozet verme, puanlama, 
lider panosu hazırlama, ödüllen-
dirme, hatta kupa verme şeklinde 
tasarlanan yapının, sınıf ortamı-
na aktarılmasıyla sağlanabiliyor. 
Bu sayede, öğrenciler kendile-
riyle yarışıp birbirlerine yardım 
edebiliyorlar. Dikkatli bir şekilde 
düzenlenen oyunlaştırma süreci, 
derse yönelik ilgiyi artırabilir. de-
di.

 Mehmet Polatoğlu
Yazar - Psikolojik Danışman

Ebeveynlerin 
Mükemmel Olma 
Kaygısı 

Son zamanlarda oldukça dik-
kat çeken konulardan biri 
olan mükemmel ebeveynlik 

olgusunu psikolojik danışman 
Mehmet Polatoğlu ile konuştuk. 

Polatoğlu “Mükemmeliyetçi ol-
mak ebeveynin stresini en üst se-
viyeye taşımakla kalmaz, aynı za-
manda çocuğuna da zarar veriyor 
olabilir. Eğer mükemmeliyetçi bir 
ebeveynseniz, bazı beklentilerini-
zi değiştirerek, kendinizi ve çocu-
ğunuzu bu aşırı stresten ve yeter-
sizlik hissinden koruyabilirsiniz.” 
dedi ve sözlerine şöyle devam 
etti: Bazı mükemmeliyetçi ebe-
veynler, hayatlarının her alanında 
mükemmeliyetçidir. Yaptıkları 
her şeyde başarılı olurlar, aksi 
takdirde denemeye zahmet bile 
etmezler. Hedeflerine ulaşmak 
için, büyük fedakarlıklar yaparlar 
ve çoğu zaman, bu kişiler başarılı 
insanlardır. Ancak, asla ‘yeterince 
iyi’ hissetmezler.” ifadelerine yer 
verdi. 



Ü
Ç

 A
Y

L
IK

 F
A

A
L

İY
E

T
 B

Ü
L
T

E
N

İ
E

Ğ
İT

İM
 V

E
 S

A
Ğ

L
IK

 V
A

K
F

I
M

A
V

E
R

A

27M a a i l e

20.11 .2021 07.10.2021 11 .10.2021

Araştırmacı, Yazar Eğitimci-Yazar Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürü

Mehmet Dilbaz Meryem Uçar Mustafa Öztürk

Rumeli’deki Türk 
İslam Medeniyeti

Çocukların Aliya’sı Hayat Boyu 
Öğrenme

Araştırmacı, yazar, Mehmet 
Dilbaz, Maaile’ye konuk 
oldu. Dilbaz’la yüzyıllar 

boyunca Türk yurdu olan Rume-
li’yi ve kalan Türk yadigarlarını 
konuştuk.

“Anayurt Rumeli” ifadesini kul-
lanan Dilbaz, “Osmanlı kuruluş 
döneminde her zaman batıya 
seferler düzenlemiştir. İlk hedef 
daima batı olmuştur. Türklerin 
en uzun kaldığı coğrafyalardan 
birinin Rumeli olduğuna deği-
nen Dilbaz, Dünya coğrafyasında 
Osmanlıya ‘Cihan Devleti’ denil-
mesinin nedeni 36 padişah, 219 
sadrazam ve 129 şeyhülislamın 
idare etmesinde çok uluslu çok 
dinli toplumları bir arada barış, 
huzur ve adalet içerisinde asır-
larca idare etmeyi bilmiş bir dev-
let olmasıdır. Sadece Balkanları 
529 yıl yönetmiştir. Osmanlının 
hüküm sürdüğü topraklarda şu 
an 50’ye yakın devlet var. Farklı 
ırkları, farklı dinleri, farklı dilleri, 
farklı kültürleri ve medeniyetleri 
bir arada tutmayı başarıp onlara 
adalet temelli bir politika güdüp 
birbirlerine düşmeden yaşayabil-
melerini sağlayan başka bir dev-
let yok.” ifadelerine yer verdi.

Eski Yugoslavya döneminde 
Müslüman Boşnakların di-
ni ve milli bilincini uyan-

dırmak için mücadele eden ve bu 
uğurda iki kez hapse atılan ba-
ğımsız Bosna Hersek’in ilk Cum-
hurbaşkanı Aliya İzetbegoviç’i 
yazar Meryem Uçar’la konuştuk.
 
 Aliya İzzetbegoviç’in gerçek ya-
şam öyküsünü aslına sadık kala-
rak kaleme alan Meryem Uçar, 
yazdığı eserde baş kahraman 
olan Aliya, çocuklara, gençlere 
ve genel okur kitlesine, rol mo-
del olarak sunuluyor. Aliya’nın 
küçük yaşlarında kurmaya başla-
dığı dünyayı değiştirme hayalleri 
ile başladığını ifade eden Uçar, 
dünyayı değiştirmenin yanında 
Aliya’nın çalıştığını çabaladığını 
hiçbir başarının tesadüfi olmadı-
ğını söyledi. “Onun kahramanlı-
ğı, adını taşıdığı dedesinden ona 
geçmiştir. Bilge Lider, Bosna’nın 
kaderini değiştirdi. Yıllar içinde 
gördüğü zulümler, adaletsizlikler 
Aliya’yı idealinden döndürmedi. 
Kendisi gibi düşünen Bosna’nın 
yiğit evlatlarıyla harekete geçti. 
Dünyayı değiştiremese de halkıy-
la birlikte verdiği büyük savaş so-
nunda Bosna Hersek’in kaderini 
değiştirdi.” ifadelerini kullandı.

İstanbul İl Milli Eğitim Mü-
dürlüğü, Hayat Boyu Öğren-
me Şube Müdürü Mustafa 

ÖZTÜK, Maaile’ye konuk oldu. 
Öztürk’le toplumun büyük bir 
kısmını ilgilendiren hayat boyu 
öğrenmeyi ve yetişkin eğitimleri-
ni konuştuk.

Hayat Boyu Öğrenme’yi “Kişisel, 
toplumsal, sosyal ve istihdam ile 
ilişkili bir yaklaşımla bireyin; bil-
gi, beceri, ilgi ve yeterliliklerini 
geliştirmek amacıyla hayatı bo-
yunca katıldığı her türlü öğren-
me etkinliğidir.” diye  tanımlayan 
Öztürk, hayat boyu öğrenmenin 
hedeflerini: ”Bireylerin; değişen 
teknoloji karşısında sürekli ola-
rak ‘istihdam edilebilir’ konumda 
tutulması, sadece ülkesindeki de-
ğil dünyadaki toplumsal gelişme-
lere ve değişime uyum sağlama-
larına yardımcı olmak, ekonomik 
ve sosyal yaşama aktif katılımla-
rını kolaylaştırmak, yaşamlarını 
daha etkin bir biçimde düzene 
koyma ve denetleme yetenekleri-
ni geliştirmek, sosyal açıdan dış-
lanmalarını engellemek.” olarak 
değerlendirdi. 
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Prof. Dr. Serdal Seven
FSMVÜ Öğretim Üyesi 

11 . 12.2021

Çocuklarla İletişimde 
Ebeveyn Duyarlılığı 
ve Güvenli Bağlanma 

FSMV Öğretim üyesi Prof. 
Dr. Serdal Seven Maaile’ye 
konuk oldu. Seven’le “Ço-

cuklarla İletişimde Ebeveyn Du-
yarlılığı ve Güvenli Bağlanmayı” 
konuştuk. 

Psikolojik gelişim bakımından ya-
şamın ilk yıllarının en kritik bir 
dönem olduğunu belirten Seven, 
“Bu yıllarda ilgi ve bakım veren ki-
şinin duyarlığı, çocuğun ihtiyaçla-
rına uygun ve zamanında karşılık 
verebilmesi, güvenli bağlanmanın 
gelişimi ve optimal duygu dü-
zenleme becerisinin kazanılması 
için önemlidir.” dedi. Bu nedenle, 
Batı ülkelerinde anne duyarlığını 
arttırmayı amaçlayan çeşitli er-
ken dönem destek ve müdahale 
programları geliştirildiğini ifade 
eden Seven “Bu programlar sade-
ce çocukların sosyal ve duygusal 
gelişimlerini değil, toplumun ve 
ülkenin refahını da dolaylı olarak 
etkileyen, öz kaynakları ve sosyal 
kapitalini güçlendiren temel araç-
lardır.” ifadelerine yer verdi. 

Said Ercan
Uluslararası Sosyal Medya Derneği Başkanı 

06.11 .2021 14.10.2021

Sanal Devrim 
Projesi Metaverse 
Nedir?” 

Uluslararası Sosyal Med-
ya Derneği Başkanı Said 
Ercan, Maaile’ye konuk 

oldu. Ercan’la son zamanlarda 
oldukça dikkat çeken “Sanal Dev-
rim: Mataverse Projesi” ni konuş-
tuk.

Sanal gerçeklik teknolojisinin ge-
liştirilmiş hali olarak görülen Me-
taverse’in, kurgusal evren olarak 
da tarif edildiğini ifade eden Er-
can, “Metaverse” kelimesi, “me-
ta” (ötesinde anlam) ve “evren” 
kelimelerinin birleşimiyle meyda-
na geldiğini söyledi. 

Ercan, “Facebook’tan bir tercih 
yapılması isteniyor. ABD devle-
tinin projelerinde mi yer alacak 
yoksa küresel projelerin yanında 
mı olacak? Facebook bu tercihi 
yapmış değil. 6 saatlik bir kesin-
tinin ardından bazı anlaşmaların 
yapıldığını düşünüyorum. Meta-
verse, dünyasında oynanan oyun-
lar birlikte oynanacak. İnsanlar 
o dünyada kazanç elde ederler. 
Metaverse dünyasında ölüm yok. 
Babasını kaybeden bir çocuğun 
Metaverse dünyasında babasının 
varlığı devam edecek. Esasında bu 
dünyada hep aradıkları ölümsüz-
lüğe de çare aramaya çalışacaklar. 
İlginç bir zaman dilimine girece-
ğiz.” dedi. 

Suhube Göker
Eğitimci-Yazar

Çocuklarda Din 
Eğitim Usulleri 

Dünyanın hızlı bir şekilde 
dijitale evrildiği bir çağda 
çocuklara din konusunu 

öğretmek de farklı usul ve yön-
temler geliştirmemize yol açtı. 
İlahiyatçı yazar, Suhube Göker’le 
“Çocuklarda Din Eğitim Usulle-
ri”ni konuştuk. Göker, ailenin, 
bireyin kimlik ve kişiliğinin oluş-
ması ve gelişmesinde önemli role 
sahip olduğunu bireyde dinî duy-
gu ve düşüncenin ortaya çıkması 
ve şekillenmesinde de önemli role 
sahip olduğunu ifade etti.

Göker, esas olarak ebeveynlerin, 
çocuklarına din eğitimi verme ko-
nusunda kendilerini yeterli görüp 
görmediklerinin önemli olduğu-
nu belirten Göker, “Aile, bireyde 
dinî duygu ve düşüncenin ortaya 
çıkmasında ve gelişmesinde en 
önemli faktördür. Din eğitimi ço-
cukta dinî duygu ve düşüncenin 
gelişmesine katkı saylayabileceği 
gibi, aksi yönde verilecek yanlış 
bir eğitim çocukta dinî duygu-
nun körelmesine ve yanlış yöne 
sapmasına neden olabilir. Bu bağ-
lamda anne-babanın, çocuğa karşı 
en önemli görevlerinden biri de 
çocukta var olan dinî duygunun 
ortaya çıkarılması ve geliştirilme-
si konusunda rehberlik etmektir.” 
dedi. 
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Hayat Memat Meseleleri

Dr. Alper Ay

6.12.2021

Divan Edebiyatı ve 
Din Dili

Tokat Gaziosmanpaşa Üni-
versitesi Öğretim Üyesi 
Dr. Alper Ay’ın katıldığı 

programda öncelikle Divan Ede-
biyatı’nın isimlendirilmesi, temel 
kaynakları ve günümüzde bu ede-
bi geleneğe yaklaşımlar ele alındı.
Divan Edebiyatı’nda işlenen ko-
nular, mazmunlar ve dil ve üslup 
özellikleri konusunda bilgiler ve-
ren Dr. Alper Ay, divan edebiyatı-
nın zannedildiği gibi hayattan ko-
puk bir edebiyat olmadığı aksine 
hayatın her bir detayıyla ilgilenip 
onu estetik bir seviyeye yükseltti-
ğinden söz etti.
Oryantalist bir bakış açısı ile ba-
kıldığında Divan Edebiyatı’ndan 
yeteri kadar istifade edilemeyece-
ğini vurgulayan Dr. Alper Ay, Di-
van Edebiyatı’nın aslında İslam’ı 
bir anlama biçimi olduğuna dik-
kat çekerek doğrudan ya da dolay-
lı olarak şiirlerde Kuran ve Hadis 
metinlerine atıfta bulunduğunu 
aktardı. Ay, “bu açıdan bakıldı-
ğında Türk toplumunun dinini şi-
irden öğrendiğini. İrfani geleneği 
şiir üzerine inşa ettiğini, şiir ile 
algılanan din hem zihinlere hem 
de kalplere tesir ettiğini vurgula-
yarak bu sayede yüzyıllar boyunca 
İslam’ın en yetkin ve estetik bir 
şekilde kendine hayat imkânı bul-
duğunu ifade etti.

Ercan Yıldırım

11 . 10.2021

Dünyanın Beş Krizi

Yazar Ercan Yıldırım’ın in 
katıldığı programda kü-
resel bir köy haline gelen 

dünyanın ana sorunlarına odak-
lanıldı. Yazarın çeşitli gazete ve 
dergilerde yazdığı makalelerden 
hareketle mevcut durum tahlil 
edilmeye çalışıldı.
Ercan Yıldırım’a göre esasında 
tüm krizler birbirinin hem ne-
denini hem neticesini oluşturur-
ken kapitalist dünya sisteminin 
mutlak güç vasfını oluşturan, ih-
tiyaçları giderme, çatışmaları or-
ganize etme, sürekli yenileyerek 
aynı kalma gibi yetenekleri içten 
içe aşınıyor. Çünkü krizler maddi 
imkanlarla sindirilse, bastırılsa, 
saptırılsa da Batı aklının kurdu-
ğu dijital tekno-medeniyet anlam 
üretemiyor. Kapitalizmi vazgeçil-
mez kılan manalandırma kapasi-
tesiydi, o eşik aşıldı. 

Dünyanın siyasi, iktisadi ve çevre-
sel krizlerle yüzleştiği bir dönem-
de insanı savunmanın ve onun 
haklarını muhafaza etmenin son 
derece zorlaştığına dikkat çeken 
Ercan Yıldırım enformatik şiddet 
ve dezenformasyonun her şeyi da-
ha fazla zorlaştırdığını vurguladı.

Gökhan Akçiçek

25.10.2021

Edebiyatın Çocuk 
Dili

Gökhan Akçiçek, yayım-
ladığı çocuk kitaplarının 
hepsinde çocukların dün-

yasında yaşayan ve onları saf bir 
dille selamlayan ender bir kalbe 
sahip olan bir yazar olarak prog-
ramımızın konuğu oldu.
Öncelikle çocuk edebiyatı ve ço-
cuklar için edebiyat tanımlama-
ları üzerinde durulan programda 
Gökhan Akçiçek’in kendi okur-ya-
zarlık hikâyesi bağlamındaki tec-
rübeleri değerlendirildi. 
Dünden bugüne çocuklar için ya-
zılmış şiir, hikaye ve denemelerin 
çocukların muhayyilesine katkı 
sağladığı, nitelikli ürünlerin kalı-
cı olduğunu vurgulayan Akçiçek, 
kendisinin de bu duyarlılıkla ürün 
vermeye çalıştığını söyledi.
Gökhan Akçiçek, Türkiye’de son 
yıllarda çocuk edebiyatı bakımın-
dan oldukça fazla ürün verilmekte 
ancak nitelik bakımından sorun-
ların olduğunu ifade etti bunun 
nedeni olarak da ticari kaygılara 
işaret etti.
Gökhan Akçiçek, tüm dünya ço-
cuklarına seslenen bir yazar. As-
lında herkesin içinde bir çocuk 
vardır. Gökhan Akçiçek şiirleri, 
sadece çocukları değil yetişkinle-
ri de büyüleyen apayrı bir anlam 
dünyasına sahiptir. 

Öğretim Üyesi Yazar Şair - Yazar
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Hayat Memat Meseleleri

Mehmet Kahraman

13.12.2021

Kurmaca Neyi 
Kurar?

Şair-Yazar Serkan Şafak’ın 
konuk olduğu programda 
şiirin insan için önemi, di-

le kattığı zenginlikler ele alındı. 
Şiirsiz kalan hayatın içinde boca-
layan insanlığın hâl-i pürmelali 
üzerine konuşuldu.
Tanzimattan bugüne bir paradig-
ma değişiminden söz eden Ser-
kan Şafak, Türk şiirinin bu para-
digma değişiminden nasibini al-
dığını hem muhteva hem de şekil 
bakımından Türk şiirinin önemli 
değişimler yaşadığını ifade etti.
Kendi serüveninden hareketle 
şiir ile kurduğu bağı ve bu bağın 
kurulmasında öne çıkan isim ve 
eserlerden bahseden Serkan Şa-
fak özellikle 90’lı yıllardaki fikri 
hareketlilik ve ifade biçimlerini 
yorumladı.
Her dönemin bir ruhu olduğunu 
ancak Müslümanların ilkeleri ko-
nusunda dönemsel hareket etme-
meleri gerektiğinin altını çizen 
Serkan Şafak, şiirin bu anlamda 
merkezde olması gerektiğine işa-
ret ederek şiire bakarak hiza ala-
bileceğimizi vurguladı.

Ömer Korkmaz

27.12.2021

Derdi Söze 
Yüklemek

Şair-Yazar Anadolu Mektebi 
Şiir Editörü Ömer Kork-
maz’ın katıldığı programda 

kendisinin okur-yazarlık dene-
yimi, edebiyat ve özellikle şiirle 
yollarını birleştiren önemli eser 
ve isimler üzerine sohbet edildi.
Türk edebiyatının öncelikle şifahi 
kültüre dayandığını ve aslında ha-
la oradan beslendiğine vurgu ya-
pan Ömer Korkmaz, “Her ne ka-
dar modern dönemde bir kırılma 
yaşasak da Türk şiiri aslında gele-
nekle bağını hiç koparmamıştır, 
bu bağlamda Türk şiirinin halk, 
divan ve modern şiir anlayışları-
nın anlamlı bir terkibi olarak hala 
canlı ve diri bir müktesebattır.” 
ifadelerini kullandı.
Türkiye’de şiirin nabzının hala 
dergilerde attığını çok başarılı ve 
becerikli genç şairlerin olduğu-
nu söyleyen Korkmaz, editöryal 
tecrübeden geçmenin önemine 
dikkat çekerek genç şairlerin daha 
sabırlı olmalarını ve kendilerine 
yapılan tavsiyeleri dikkate almala-
rı gerektiğini ifade etti.

Öykücü-Yazar Şair
Prof. Dr. İdris Nebi Uysal

15.11 .2021

Karamanoğlu Mehmetbey 
Üniversitesinde Öğretim 
Üyesi İdris Nebi Uysal Ka-

raman İli Ağızları, Yunus Emre 
Divanı (Karaman Nüshası), Üss-i 
İnkılap, Yunus Emre Divanı’ndan 
Seçmeler, XX. Yüzyıl Başlarında 
Çağatay Türkçesiyle Yazılmış Bir 
Tıp Metni Tabibçılık adında te-
lif, tercüme ve seçki niteliğinde 
eserleri; Türkçe, Osmanlı Türk-
çesi, Yunus Emre, yer adları, dil 
ilişkileri, şehir ve dil konularında 
çalışmalarını sürdürmektedir.

Programda Yunus Emre’nin Türk-
çe ve düşünce dünyamız açısın-
dan önemi merkeze alınarak 2021 
Yunus Emre Yılı etkinlikleri ko-
nuşuldu. Yunus Emre konusunda 
yapılan araştırmaların dünden bu-
güne serencamını, önemli çalış-
maları ve eksiklikleri dile getiren 
İdris Nebi Uysal, Yunus Emre’nin 
hayatı, eserleri ve edebi şahsiyeti 
konusunda daha net bilgilere ula-
şıldığını divanının birçok nüsha-
sının artık araştırmacıların önün-
de olduğunu söyledi. 

Yunus Emre 
Araştırmalarının 
Dünü ve Bugünü

Öğretim Üyesi 
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Sait Mermer

22.11 .2021

İslam Düşüncesinin 
Tarih Yapıcı Rolü

Sait Mermer’in konuk olduğu 
programda öncelikle İslam 
düşünce geleneğinin temel 

dinamikleri üzerinde duruldu. 
Düşüncemizin karakterinin alın-
da tarihe bakış açımızla ilgili 
olduğuna değinen Sait Mermer 
“Kendini bilen tarihini bilir. Ta-
rih, varlığa dikilen elbisedir. Her 
insan ve toplum, ‘zaman’ iğnesi-
nin ucuna taktığı ‘mekân’ ipiyle 
varlığa bir tarih kumaşı örer. Var-
lığın oluşu bitmez, insan da varlı-
ğa libas dikmekten geri durmaz. 
Kumaşın rengi insanın kendi ren-
gidir. İnsan, zaman ve mekânda 
kendi rengiyle hareketli kılar ta-
rihi. Tarihi olan insanın tarih fel-
sefesine ihtiyacı var mıdır? Tarihi 
var zaten. Tarih felsefesi yeniden 
tarih yazmak değildir. Esasta tari-
hi aktarma biçimidir. Kaybolmuş 
tarih yoktur. Tarih kendini sakla-
maz. Tarih bir harekettir; sabit bir 
şey değildir ki çuvala koyup sak-
layasın.” ifadelerini kullandı.

Şafak Çelik

20.12.2021

Şiirin Tozu

Şair Şafak Çelik’in katıldığı 
programda kendisinin Şiirin 
Tozu isimli eseri ekseninde 

sohbet edildi. Türk şiirinin dün-
den bugüne serencamı ele alındı. 
Yunus Emre’nin Türk dili ve ede-
biyatı açısından önemine vurgu 
yapan Şafak Çelik Türk şiirinin 
mayasının onun tarafından atıldı-
ğını ifade etti.
Halk ve Divan şiiri aynı denize 
dökülen iki ayrı ırmak gibi bizim 
muhayyilemizi ve tefekkür dün-
yamızı beslemiştir. Modernleşme 
sürecinde Türk şiirinde görülen 
değişimler ve arayışlar konusuna 
değinen Şafak Çelik, özellikle Ga-
rip akımı ve sonrasında İkinci Ye-
ni’nin Türk Şiirine yeni bir form 
ve muhteva kazandırdığını ifade 
etti. 
Varoluşçu felsefenin tazyiki ile 
farklı tarzlar geliştiren şairlerin 
Türk şiirinde önemli açılımlar 
sağladığına dikkat çeken Çelik, 
günümüz genç şairleri ve der-
gilerdeki şiirin niteliğine ilişkin 
kendi gözlem ve tecrübelerini 
paylaştı.
Kendi hayatında önemli isim ve 
eserleri ve edebiyatla yollarını ke-
siştiren hadiseler hakkında konu-
şan Şafak Çelik, şiir konusunda 
gençlere tavsiyelerde bulundu.

Yazar Şair-Yazar
 Şeyma Subaşı

29.11 .2021

Edebiyatın Neşesi

Şeyma Subaşı’nın Muhayyel, 
Okur, Türk Dili, Türk Ede-
biyatı, Dergâh, Yedi İklim, 

Hece, Hece Öykü, Sabitfikir, Ma-
halle Mektebi, İtibar, Post Öykü, 
Çocuk Edebiyatı Tercüme Ofisi 
gibi dergilerde yazıları yer aldı. 
Subaşı’nın ilk kitabı Taylar Güzel 
Kaval Çalar, İz Yayıncılık etiketiy-
le okurla buluştu.
Programda öncelikle Şeyma Su-
başı’nın okuryazarlık serüveni 
üzerinde duruldu. Butimar der-
gisinin edebi yolculuğu, dergi 
çevresinde gelişen dostluklar ve 
editöryal süreçler hakkında bilgi-
ler veren Subaşı, gençlerin edebi-
yatla kurdukları temasın niteliği 
hakkında kendi tecrübelerini ak-
tardı.
Kendisini edebi bakımdan besle-
yen önemli isimlerden söz eden 
Şeyma Subaşı, edebiyat yolculu-
ğunda ustalardan istifade etme-
nin önemine dikkat çekti. Edebi-
yat dergisi çıkarmak aynı zaman-
da insanlarla doğru bir iletişim 
kurmayı da gerektiriyor ifadele-
rini kullanan Subaşı, ilk kitabı 
Taylar Güzel Kaval Çalar’ın çıkış 
hikayesini paylaştı.

Yazar
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Yusuf Tosun Zeynep Arkan

4.10.2021 8.11 .2021

Bir Kültür 
Meselemiz Var mı? Sosyal Medya ve Şiir

Anadolu Yazarlar Birliği 
Genel Başkanı ve Yazar 
Yusuf Tosun’un katıldığı 

programda Bir Kültür Meselemiz 
Var Mı? sorusundan hareketle 
dünden bugüne kültür hayatı-
mızdaki durum ele alındı.
Yusuf Tosun kalabalıklar arasında 
hızla yalnızlaşan günümüz in-
sanının en büyük açmazlarında 
birinin kültürsüzlük olduğuna 
dikkat çekerek küresel sistemin 
beraberinde getirdiği olumsuz 
bir netice ile yüzleştiğimizi ifade 
etti. Tosun’a göre bireyler artık 
sanal dünyanın sözde ‘sonsuz’ 
ama gerçekte ‘daraltılmış’ sı-
nırları içinde var olan ruhunu 
kaybediyor. Bu yara gittikçe de-
rinleşiyor ve devası olmayan bir 
illete dönüşmek üzere. Bir devle-
tin büyüklüğü sadece ekonomik 
göstergelerinden değil, kültür-sa-
nat-edebiyat değerlerinin yaşan-
masından, yerleşmesinden belli 
olur. Çünkü kültür de eğitim de, 
sanat da bir beka mücadelesidir. 
Kültür-sanat-edebiyatınız varsa 
yasarsınız, değilse yok olmaya 
mahkûmsunuz. Şayet kültür-sa-
nat-edebiyatınız sağlam temeller 
üzerinde ise hiçbir güç sizinle baş 
edemez.

İlk şiiri Taşınmak, Ocak 
2004’te Dergâh dergisinde 
yayımlanan Şair- Zeynep Ar-

kan; şiir, yazı ve şiir eleştirilerini 
Heves, Kökler, Kırknar, Avantgar-
dé, Karagöz, Hacı Şair, Mahalle 
Mektebi, Somplaka, Tezgâh Fan-
zin, Davud’un İnsanları, Aşkar, 
Hece, Dergâh, Buzdokuz gibi 
dergilerde yayımladı. İlk kitabı 
İkrar 2006’da ikinci kitabı Orada 
Merhamet Varmış 2015’te yayım-
landı. İkinci kitabıyla ESKADER 
Şiir Ödülü’nü, 2020’de de Necip 
Fazıl İlk Eserler Ödülü’nü aldı. 
Eserleri: İkrar (şiir, 2006), Orada 
Merhamet Varmış (şiir, 2015), 
Söyleşerek Şiire Varmak (söyleşi, 
2018).
Zeynep Arkan’ın katıldığı prog-
ramda Sosyal Medya ve Şiir iliş-
kisi tüm boyutlarıyla ele alındı. 
Arkan, post modern dönemde 
insanın bambaşka bir varlık hali-
ne geldiğini kendisi, çevresi ve ta-
biatla kurduğu ilişki bakımından 
yeni bir atmosferde yaşadığını 
ifade etti. Görünmenin üstünlü-
ğünün her bakımdan hayatımı-
zı kuşatmış olduğundan, dil ve 
edebiyatın da bundan nasibini 
aldığından bahseden Şair Zeynep 
Arkan bu süreci daha iyi anlamak 
mecburiyetinde olduğumuzu 
vurguladı. 

Anadolu Yazarlar Birliği Başkanı Yazar
Ferda Bütün ve Arkadaşları

13.08.2021

Sadako - Takayukı 
Ishıı

Kâğıttan Bin Turna Kuşu
 
“Dünyanın her yerindeki 

tüm çocukların
ve yetişkinlerin okuması gereken 
bir kitap.”
 
Hiroşima’ya atom bombası atıldı-
ğında henüz iki yaşında olan
Sadako Sasaki, yara bile almadan 
kurtulmuştu!
Ancak on yıl sonra… Etkisi altın-
da kaldığı radyasyonun yarattığı 
lösemi hastalığı sonucunda haya-
ta gözlerini yumdu.
Sadako asla vazgeçmedi ve uzun, 
zorlu geçen aylar boyunca yaşa-
ma tutunmak için savaştı. Kâğıt-
tan bin turna kuşu katlamayı ba-
şarırsa, dileğinin kabul olacağına 
ve iyileşeceğine inanıyordu.
Onun kâğıttan bin turna kuşu 
katlama kararlılığı ve hastalığı-
na karşı verdiği cesur mücadele, 
sınıf arkadaşlarına ilham oldu. 
Ölümünden sonra, atom bomba-
sının kurbanı olan Sadako’yu ve 
diğer çocukları hatırlamak adına 
Çocuk Barış Anıtı’nı inşa ede-
bilmek için ulusal bir kampanya 
başlattılar. 
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Ferda Bütün ve ArkadaşlarıFerda Bütün ve Arkadaşları

29.10.202108.10.2021

Bilgi Ahlaktan 
Ayrıldığında -
Taha Abdurrahman

Ahir Zaman 
İlmihali – 
Prof. Dr. Hayri 
Kırbaşoğlu Yapıcı-eleştirel yaklaşımıy-

la ümit verici ve yenilikçi 
düşünceye başlangıç yapan 

Taha Abdurrahman, entelektüel 
bütünlüğüyle kayda değer bir kül-
liyat ortaya koymuştur. Bilgi Ah-
laktan Ayrıldığında, Taha Abdur-
rahman’la yapılmış söyleşilerden 
oluşuyor. Kitap düşünürün, dü-
şünce, modernlik, gelenek, ahlak, 
modern okumalar, felsefi miras, 
ifade hürriyeti gibi çağdaş tartış-
malar konusundaki olağanüstü 
birikimini yansıtıyor. Tam da bun-
dan ötürü Taha Abdurrahman’ın 
temel tezlerinin ve kavramlarının 
değişik bağlamlarda nasıl anlaşıl-
dığı ve yorumlandığı konusunda 
da okura fikir veriyor. Söyleşinin 
verimini gözler önüne seren Bilgi 
Ahlaktan Ayrıldığında, Taha Ab-
durrahman’ın düşüncesiyle yeni 
tanışanlar için olduğu kadar bu 
konuda derinleşmek isteyenler 
için de anahtar niteliğinde. Taha 
Abdurrahman’ın düşüncelerinin 
gelişim seyrini gözler önüne se-
ren bu söyleşiler, sadece çağdaş 
İslâm düşüncesiyle değil kültürle, 
düşünce tarihiyle, felsefe gelene-
ği ile ilgilenenlerin de dikkatini 
çekecek derinlikte tartışmalar ba-
rındırıyor.

Siz insanlar için [tarih sah-
nesine] çıkarılmış en hayırlı 
ümmetsiniz, iyiliği (ma’ruf) 

emreder kötülüğü (munker) ya-
saklar/engeller, Allah’a iman 
edersiniz. (3/ Âlu İmrân, 110) 
Ne var ki İslam dünyası şu anda 
böyle bir rolü yerine getirebilecek 
durumda değildir, zira bunun için 
gerekli donanıma sahip değildir. 
Burada söz konusu olan “do-
nanım” sadece madde planında 
“kalkınmışlık-gelişmişlik”ten iba-
ret değildir, bilakis asıl donanım 
eksikliği hiç düşünmediğimiz bir 
alanla, yani “Müslümanlığımız” 
ile ilgilidir. Bu noktada “ İslam 
dünyası İslam’dan uzaklaştığı için 
geri kalmıştır, tekrar İslam’a dö-
nerse bütün problemler çözülür.” 
şeklindeki yüzeysel ve yaygın yak-
laşımdan bir farkımızın olup ol-
madığı akla gelebilir. İki söylem 
arasındaki zahiri benzerliğe rağ-
men, özde çok derin bir fark bu-
lunduğunu hemen ifade edelim. 

Ferda Bütün ve Arkadaşları

31.12.2021

Bilginin Gücü - 
M. Said Çekmegil

İslami, ilmi, insani, fıtri olan 
bütün inanış ve benimsemele-
rin özdeş olduğunun yeniden 

dile getirildiği bu eser, İlahi Vah-
yin kavramlara verdiği tanımlar-
dan hareket etmektedir. Kur’an-ı 
Kerim yedi yüz elliden fazla ilim 
türevinden kelime, sayısız düşün-
me anlamı içeren kavramı kulla-
narak, insanoğlunun entelektüel 
yönüne hitap etmektedir. Batı, 
son iki yüz yıldan bu yana, dün-
yanın siyasal egemenliğini kaptığı 
için, kendi ürettiği fen ve tekno-
lojiyi, sanki ilmin son kertesiymiş 
gibi yutturmaya çalışmaktadır. 
Hangi iddiayı ortaya atarsa atsın, 
önüne bir “bilimsel” kelimesi ek-
leyerek, güya üste çıkmaya çalış-
maktadır. Bilimselliği böylesine 
harcı âlem biçimde kullandığınız 
zaman artık “Bilimsel Sosyalizm, 
Bilimsel Kemalizm” gibi söylem-
ler, sanki meşruiyet kazanacaktır. 
Böylesine önemli meselelere yak-
laşan bu eseri sağduyulu bütün 
okuyuculara ısrarla tavsiye ederiz.

Okuduklarımdan Satır Araları
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Okuduklarımdan Satır Araları

Ferda Bütün ve Arkadaşları

30.07.2021

Gelin Bu Dünyayı 
Değiştirelim - 
Ebu’l Ala Mevdudi

Sonu görülmeyen zifiri ka-
ranlık dünyayı baştanbaşa 
sarmaktadır. Sarhoş kahka-

haları, zevk çığlıkları, aç gözlü 
insanların arzuları; sefalet içinde 
yaşayan milyonlarca acı, ızdırap, 
kahır, hayal kırıklığı, ümitsizliği, 
dert ve iniltileriyle beraber etrafa 
yayılmaktadır.

Bu dünya hiç değiştirilemez mi?

Dehşette eşi görülmemiş savaşlar 
ile sarsılan insanlık, zalim dünya 
süperlerinin peşi sıra sendele-
mekte, onların zulüm ve cinayet-
lerini çaresiz seyretmektedir.

Nasıl bir dünyada yaşıyoruz? Bu 
dünyada Müslüman olarak bizim 
durumumuz nedir? Kokuşmuş 
ve değersiz Batı medeniyetinin 
kültürel köleliğini kabule doğru 
giden güya bağımsız Müslüman 
toplulukların bu hareketlerini 
durdurabilir miyiz? Bu çağda bir 
İslam İnkılabı mümkün müdür? 
Süreci, metodu ve tekniği nedir? 
Hangi zayıflık ve güçsüzlük bizi 
gerçek Müslüman olmaktan alı-
koyuyor?

Ferda Bütün ve Arkadaşları

13.08.2021

Genç Müslümana 
Mektuplar - 
Omar Saif Ghobash

Birleşik Arap Emirlikleri’nin 
Rusya büyükelçisinden, 21. 
yüzyılda Müslüman olmak 

üzerine cesur ve samimi bir an-
latı…
Omar Saif Ghobash, oğluna yaz-
dığı mektuplarda, eğitimli bir 
diplomatın deneyimi ve baba ol-
manın sorumluluğuyla, çağımızın 
küresel problemine dair okun-
maya değer bir metin sunuyor. 
Bugünün genç Müslümanları ya-
rının liderleri olacak, ancak çoğu, 
teknoloji devrinde kolayca maruz 
kaldıkları köktenci propaganda-
ya karşı savunmasız! Ghobash, 
aktif ve üretken bir biçimde mo-
dern dünyaya ayak uyduran ılımlı 
Müslümanların İslam’a uygun tek 
bir ses olmak için nasıl bir araya 
gelebileceklerini tartışıyor, “İyi 
Müslüman olmak ne demektir?” 
sorusunun cevabını arıyor.
Omar Saif Ghobash, tüm bu soru-
lar çerçevesinde, karşılaşabileceği 
zorluklar için oğlunu cesaretlen-
dirirken günümüz dünyasının 
karmaşasında dinlerine sadık 
olmaları konusunda gelecek ne-
sillerdeki Müslümanlara da ışık 
tutuyor.

Ferda Bütün ve Arkadaşları

20.08.2021

Kalemin Dansı, 
Göstergenin Oyunu 
Seküler Emperyalist 
Epistemoloji - 
Prof. Dr.Abdulvahab 
M. El-Messiri

Tarihsel bir pratik olarak em-
peryalizmin Batı medeni-
yetinden ve Batı’nın evren 

anlayışından bir sapma olduğu 
iddia edilir. Yani kendi sorunla-
rını dünyanın geri kalanına ihraç 
eden ve diğer uluslar üzerinde 
hegemonya kuran emperyalist 
çözümün, yönetim felsefesi ola-
rak demokrasiyi, ekonomik düzen 
olarak laissez-faire’yi ve evrensel 
felsefe olarak akılcılık ve hüma-
nizmi benimsemiş̧ Avrupa’nın li-
beral, insancıl ve aydınlanmış̧ bir 
medeniyet olma haliyle çeliştiği 
ileri sürülür. Biz ise bu felsefele-
rin emperyalizmin epistemolojik 
tasavvuruyla çelişmediğini iddia 
ediyoruz. Aksine dikkatimizi epis-
temolojik düzleme çevirdiğimizde 
ortaya bu felsefeler ile emperyalist 
tasavvur arasında çok güçlü̈ bir ba-
ğın olduğunu görürüz. Böylesi bir 
bağın ayırdına varabilmek için ön-
celikle tüm bu felsefelerin maddi 
olanın dışında herhangi bir felsefi 
sistemi kabul etmemeleri anla-
mında, doğası gereği seküler felse-
feler oldukları tespiti yapılmalıdır.
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Ferda Bütün ve Arkadaşları

08.10.2021

Modern Çöküş 
İnsanın Modern 
Halleri - 
Celaleddin Vatandaş

Çok zengindiler. Güçlüydü-
ler. Bilgide çok ileriydiler; 
bilim ve teknolojide müt-

hiştiler. Diğer insanlarla karşılaş-
tırdıklarında kendilerini çok farklı 
ve değerli buluyorlardı. Şımardı-
lar; hak-hukuk tanımaz oldular. 
Durumun farkında olan birisi, 
gidişatın yanlışlığı konusunda 
kendilerini uyardı: Yapmayın. Ak-
lınızı başınıza alın. Durumunuzu 
düzeltin dedi. Ama söz dinleme-
diler. Üstelik uyaranı yanılmakla, 
akılsızlıkla suçlayıp; hak, hukuk, 
adalet, ahlak gibi şeylerin moda-
sı geçmiş saçmalıklar olduğunu 
savundular. Uyarıcı, Gidişatınız 
kötü, düşünceleriniz yanlış; ken-
dinizi mahvedeceksiniz. Felake-
tin bulutları üzerinizde dolaşıyor 
ama görmüyorsunuz, görmek 
istemiyorsunuz. Felaket gelince 
hiç olduğunuzu anlayacaksınız; 
o zaman biliminiz, zenginliğiniz, 
gücünüz, imkânlarınız hiçbir işe 
yaramayacak dediyse de aldırma-
dılar. Saçmalama, bize kim ne ya-
pabilir. Gücümüz karşısında kim 
durabilir? Üstelik biz yanlış iş 
yapmıyoruz; bunları elde etmek 
için nice emekler sarf ettik dedi-
ler. 

Ferda Bütün ve Arkadaşları

13.08.2021

Kesin İnançlılar - 
Eric Hoffer

Bu kitap tam teşekküllü bir 
ders kitabı değildir. Bu bir 
düşünceler kitabıdır ve ye-

ni bir yaklaşıma işaret ettiği ve 
yeni soruların dillendirilmesine 
yardım ettiği sürece yarı-haki-
katlerden kaçınmaz. “Bir kaideyi 
resmetmek için” der Bagehot, 
“Epeyce abartmanız ve epeyce 
şeyi dışarıda bırakmanız şarttır.”
 
“Yirminci yüzyılın en etkili kitap-
larından.” Time
 
Alman asıllı dünyaca ünlü ABD’li 
düşünür Eric Hoffer’in, Naziz-
min ilgasından sonra ve Soğuk 
Savaş’ın tırmanmasından hemen 
önce kaleme aldığı Kesin İnanç-
lılar, temelde kitle hareketlerinin 
ve bu hareketlere katılan bireyle-
rin psiko-politikasına dair önemli 
ve provokatif düşünceler barındı-
ran bir eser.

Ferda Bütün ve Arkadaşları

17.09.2021

Küçük Prens - 
Antoine De Saint 
Exupery

Antoine De Saint-Exupér-
y’nin Küçük Prens’i, çağ-
daş dünya edebiyatının en 

çok okunan ve belki de en çok se-
vilen eseri. Sadece çocukların de-
ğil, çocukluğunu içinde korumayı 
başarmış yetişkinlerin de büyük 
keyif alarak okuduğu bu eser, 
yazıldığı günden bu yana hemen 
hemen bütün dünya dillerine 
çevrilerek adeta insanlığın ortak 
miraslarından birine dönüşmüş 
durumda.
 
“Ne esrarengiz bir olay. Evrende 
bir yerlerde, daha önce hiç gör-
mediğimiz bir koyunun gülü yiyip 
yemediği, Küçük Prens’i çok se-
ven bizler için ne kadar da önemli. 
Gökyüzüne bakın ve kendi kendi-
nize şu soruyu sorun: ‘Koyun çi-
çeği yedi mi yemedi mi?’ Her şey 
nasıl da değişiyor göreceksiniz. 
Hiçbir yetişkin, bunun ne denli 
önemli olduğunu anlayamayacak-
tır!”



Ü
Ç

 A
Y

L
IK

 F
A

A
L

İY
E

T
 B

Ü
L
T

E
N

İ
E

Ğ
İT

İM
 V

E
 S

A
Ğ

L
IK

 V
A

K
F

I
M

A
V

E
R

A

37O k u d u k l a r ı m d a n  S a t ı r  A r a l a r ı

Ferda Bütün ve Arkadaşları

29.10.2021

Müslüman Kadının 
Kurtarılmaya 
İhtiyacı Var mı? - 
Lila Abu-Lughod

Namus cinayetleri, Müs-
lüman kadının yanlış 
şekilde temsil edilmesi 

ve sansasyonel haberler, Batı’da 
insan hakları grupları ve  Namus 
cinayetleri, Müslüman kadının 
yanlış şekilde temsil edilmesi 
ve sansasyonel haberler, Batı’da 
insan hakları grupları ve medya 
tarafından sürekli olarak pom-
palanarak şu fikrin yayılmasına 
katkıda bulundu: Müslüman ka-
dınların kurtarılması gerekiyor. 
Lila Abu-Lughod, Müslüman 
Kadının Kurtarılmaya İhtiyacı 
Var mı? kitabında bu çıkarıma 
cesurca meydan okuyor. Otuz yıl-
dan beri Arap kadınları hakkında 
araştırmalar yapan ve yazılar ya-
zan antropolog, bugün de Müslü-
man kadınların içinde bulunduğu 
sıkıntıları inceliyor, İslam kültürü 
hakkında yapılan genellemelerin 
bu kadınların karşılaştıkları zor-
lukları aşmalarına yardımcı olup 
olmayacağını, hatta açıklayıp 
açıklamayacağını sorguluyor.

Ferda Bütün ve Arkadaşları

31.12.2021

Öldüğüm Gün - 
Senai Demirci

“Adını ‘ölü’ koydular sessizce. 
Doktorların ağzından çiğnen-
miş sakız gibi çıkıveren o he-

ce yüzünde patladı: ‘Ex!’ Eksildi 
dünyadan. Başkasının üzerine 
kolayca yapışırdı ‘ölü’ etiketi. Hep 
başkalarının öldüğünü görmüştü 
ömür boyu. Başkaları, hep başka-
ları. Değişen bir şey yoktu aslın-
da. Başkalarına göre ölen yine bir 
‘başkası’ydı. Kendisi.”

Kendi ölümünü yazmak üzere 
yola çıkıp geçmişiyle ve en te-
mel varoluşsal sorunuyla, ölüm-
le, yüzleşen bir Yazar... Sonunun 
nereye varacağını kestiremediği 
bir kampanyayı tamamlamaya ça-
lışan başarılı bir reklamcı Rüya... 
Hiç beklemediği bir anda karşısı-
na çıkıp Rüya’nın hayatını değiş-
tiren Hayat Hanım...

Birbirini tanımayan üç kişi ve 
beklenmedik zamanlarda kesişen 
hayatları… Hayatı ötelere taşıyan 
ölümün ve aşkın ortak yüzün-
de gelişen tereddütler ve acılar 
yumağı. Anlatı kitaplarıyla bü-
yük bir okur kitlesi edinen Senai 
Demirci, son derece başarılı bir 
romanla çıkıyor okuyucularının 
karşısına.

Ferda Bütün ve Arkadaşları

30.07.2021

Yaratılış ve İnsanlık 
Tarihi - 
Mehmet Alagaş

Bu çalışmanın ilk kitabı ya-
yınlandığında, bizim gün-
deme getirdiğimiz konular 

ile günümüz müslümanlarının 
reel gündeminin birbiriyle hiç 
uyuşmadığını gördük. Çünkü 
dünyayı ve dünyada gelişen son 
olayları yakından takip eden bu 
müslümanların gündeminde; 
Amerika ve Ortodoğu’daki son 
gelişmeler, dünyadaki siyasi ve 
ekonomik dengeler, parti çalış-
malarında küfredip de kafir ol-
mamanın politik izahları ve son 
zamanlarda emperyalizm tarafın-
dan sivil toplum örgütlerine tanı-
nan legal imkanlar çerçevesinde 
müslümanların vakıf ve dernek 
çalışmalarıyla neler yapabilecek-
leri gibi çok önemli konular var-
dı!.

Reel gündemde böylesi ciddi ve 
önemli konular varken,

insanın yaratılışından ve binlerce 
yıl önce yaşamış olan peygam-
berlerin mücadelelerinden bah-
setmenin ne anlamı vardı ki!. Bu 
peygamber kıssaları küçük hika-
yeler şeklinde yazılmalı ve yedi 
ile dokuz yaş arası çocuklara oku-
tulmalıydı!. 
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Faizsiz Finans

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Güçlü 

06.11 .2021 

İslami Endeksler

İslami Endekslerin Türkiye’de 
“Katılım Endeksleri” şeklin-
de isimlendirildiğini belirten 

Güçlü, endekslerin temelinin 
faizsizlik ve ortaklık temeline 
dayandığını ve belirli filtreleme-
re tabi olduğunu söyledi. İslami 
finansal piyasalara yatırım yap-
mak isteyen bireysel ve kurumsal 
yatırımcılar, yatırımdan elde ede-
cekleri gelirlerin İslami prensip-
lere uygun olmasını beklediğini 
söyledi. Bu minvalde İslami en-
dekslere yatırım yapan bireylerin 
yatırım kararlarında farklılıkların 
ortaya çıktığını vurguladı. İslami 
endekslere yatırım yapanların 
sadece finansal bir kazanç sağla-
maktan öte ilgili fonların İslam 
ilkelerine uygunluğunu sorgula-
dıklarını ve dini inançları uğru-
na mali fedakarlıkta bulunmayı 
tercih ettiklerini ifade etti. İslami 
endekslerin dünyada uzun yıllar-
dır var olmasına rağmen Türki-
ye’de 2011 yılından beri varlığını 
sürdürdüğünü söyledi. İslami en-
dekslerin, İslami prensiplere göre 
faaliyet gösteren şirketler ile bu 
şirketlere yatırım yapmak isteyen 
yatırımcıları bir araya getirmeyi 
hedeflediğini vurguladı. 

Dr. Öğr. Üyesi Hakan Kalkavan

01.10.2021 

İslam İktisadı ve 
Ahlak

Bu haftaki Faizsiz Finans 
programına katılan Dr. Öğr. 
Üyesi Hakan Kalkavan İs-

lami finansı İslam iktisadı teori-
sinin pratik uygulaması şeklinde 
tanımlayarak ilk teorik çalışmala-
rın Pakistan ve Hindistan da çık-
tığını belirtti. Ahlakın ilk başta 
doğru sözlü ve güvenilir bir kişi 
olmayı gerektiğini ifade eden Kal-
kavan, ahlaki değerlerin ve güve-
nilir ortamın ekonomik hayatın 
odağında olması gerektiğini vur-
guladı. Finansın ve ticaretin ahla-
ki değerler perspektifinde olması 
gerektiğini söyledi. Müslüman-
ların ticari faaliyetlerinde karını 
maksimize etmekten ziyade ah-
lak bağlamında sürdürmelerinin 
daha doğru olacağını vurguladı. 
Özellikle kendi kişisel menfaa-
tinin peşinde koşan insanların 
gayriahlaki işlere yönelmeye baş-
laması toplumsal bir şekilde tica-
ri faaliyetlerin ahlaktan uzak bir 
zemine ulaşacağını söyledi. Tüm 
ticari faaliyetlerin finansallaşarak 
üretim olmadan kişisel çıkarın 
ön planda olduğu bir ekonomik 
ahlaki zafiyetin yaşandığını be-
lirtti. Toplumun kısa yoldan para 
kazanarak mutlu olma amacına 
girmesi ahlaksız ticari ilişkilerin 
yaşanmasına sebebiyet vereceğini 
belirtti. 

 Doç. Dr. Serhat Yüksel

29.10.2021 

İslami İktisadı 
Çerçevesinde 
Sürdürülebilir 
Finans

Mevcut finansal sistemin 
gerek bireyleri gerek-
se işletmeleri memnun 

etmediğini, İslami finansın ise 
İslam hukuku çerçevesinde bu 
memnuniyetsizliği asgari dü-
zeyde tutan alternatif bir mo-
del olduğunu ifade eden Yüksel, 
sürdürülebilir finansı doğaya ve 
canlılara zarar vermeyen, çevre 
dostu finansal enstrümanlar şek-
linde tanımlamıştır. AB yeşil mu-
tabakatı ile karbon emisyonun 
sıfırlanması hususunda ülkelerin 
teşvik edildiği ve finans sektörü-
nün de bu anlamda aksiyon alma-
sı gerektiğini vurguladı. Özellikle 
ülkemizin dış ticaretinde önemli 
yeri olan AB’nin yeşil mutabakat 
sözleşmesine riayet edilmemesi 
halinde uzun vadede ciddi yap-
tırımların gelebileceğini belirtti. 
Sürdürülebilir finansın İslami 
finans için çok önemli olduğunu 
ve özü itibariyle de zaten İslami 
finans çok uygun olduğunu söy-
ledi. İslami finansın asıl rolünün 
sürdürülebilir finans ve reel sek-
törü destekleme olduğundan do-
layı bu alana daha çok katkı sağ-
laması gerektiğini söyledi. 

Karabük Üniversitesi İstanbul Medipol Üniversitesiİstanbul Medipol Üniversitesi
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Dr. Muhammet Fatih Canbaz

15.10.2021 

İslami Finans ve 
Kitle Fonlaması

İslami Finans’ı İslam’ın asli 
kaynakları olan Kuran, Sün-
net, İcma ve Kıyasa dayanan 

bir ekonomik sistem şeklinde 
tanımlayan Canbaz, kitle fonla-
masının İslami finansa en yakın 
modeller arasında yer aldığını 
belirtmiştir. Kitle fonlamasının 
günümüzde yaşanan ekonomik 
şartların tezahüründen kaynak-
lı bir hikayesinin olduğunu ifa-
de etti. Özellikle girişimcilerin 
sermayeye ulaşması noktasında 
kitle fonlamasının önemli bir 
kaynak olduğunu vurguladı. Kitle 
fonlamasının bağış temelli kitle 
fonlaması, ödüle dayalı kitle fon-
laması, borç temelli kitle fonlama 
ve paya dayalı (hisse bazlı) kitle 
fonlaması modellerden oluştuğu-
nu söyledi. Kitle fonlamasının bu 
modellerinin İslami finanstı bir-
çok enstrümana karşılık geldiğini 
belirten Canbaz, örneğin paya da-
yalı kitle fonlamasının mudarebe 
ortaklığına benzediğini belirtti. 
Ülkemizde İslami finans kitle 
fonlamasının gelişmemesinin te-
mel sebebinin bu tür platform-
larının kurumsallaşmamasından 
kaynaklandığını vurguladı.

Dr. Ömer Faruk Tekdoğan

08.10.2021 

Faizsiz Finans ve 
Adil Para Sistemi

Paranın en temel işlevinin 
mübadele aracı olduğunu 
dile getiren Tekdoğan, bu-

nun yanında değer ölçme birimi 
ve tasarruf amacının da olduğu-
nu belirtti. Ekonomilerinin adil 
bir şekilde varlığını sürdürmesi 
bu bahsedilen paranın temel iş-
levlerinin yerine getirilmesine 
bağlı olduğunu vurguladı. Adil 
para sisteminin fiyat dalgalan-
malarının olmadığı ve paranın 
asli vazifelerinin uygulandığı bir 
sistem olduğunu söyledi. Para 
sisteminin gelir eşitsizliği ve ser-
vet eşitsizliğine yol açmadan adil 
bir şekilde paylaşımının bir nevi 
istikrarlı olması gerektiğini vur-
gulayan Tekdoğan, merkez ban-
kalarının karşılıksız para basma-
larının adil gelir dağılımını boz-
duğunu ifade etti. Aynı zamanda 
ülke merkez bankalarının kısmi 
rezerv sistemi uygulamalarının 
adil para sistemini engelleyen en 
önemli problemlerin başında gel-
diğini belirtti. Bunun aksine tam 
rezerv sisteminin adil para siste-
minin uygulanması açısından en 
azından adaletsiz sistemi engelle-
diğini ifade etti. 

Dr. Öğr. Üyesi Kamola Bayram

22.10.2021 

Malezya ve Dünyada 
Faizsiz Finans

İslami finansı finansal siste-
min İslam hukukuna uygun 
bir şekilde çalışan sistem ola-

rak tanımlayan Bayram, temelde 
faiz, garar ve spekülasyondan 
uzak kar-zarar uygulamasına da-
yanan bir sistem olduğunu belirt-
ti. Gerçek ekonomik faaliyetlerin 
fonlandığı ve paranın asli işlevle-
rinin uygulandığı bir sistem olan 
İslami finansın son zamanlarda 
en hızlı büyüyen finansal alan 
olduğunu vurguladı. Malezya’nın 
İslami finans uygulamalarına er-
ken başlamasından dolayı bugün 
lider ülke olduğunu, ancak Tür-
kiye’nin de çok hızlı bir büyü-
me ivmesi yakaladığını söyledi. 
Özellikle kamunun bu alana ver-
diği destek ve katkılarının uzun 
vadede İslami finansın çok daha 
hızlı gelişeceğini vurguladı. Aynı 
zamanda eğitim alanında da üni-
versitelerin, sivil toplum kuruluş-
larının bu alana yaptıkları katkın 
meyvelerinin çok hızlı bir şekilde 
yenileceğini söyledi. Türkiye’nin 
İslami finans alanında konferans 
düzenleyen ülkeler arasında ilk 5 
ülke arasında oluğunu, bu alana 
her kesimin çok ciddi destekler 
verdiğini belirtti.

Öğretim Üyesi YazarKto Karatay Üniversitesi
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Doç. Dr. Ahmet Dağ

7.12.2021

Transhümanizmle 
İnsan Ömrü 
Uzayabilir Mi? 

Ortada bir geçeklik var, in-
kar edemeyiz. Yani virü-
sün var olduğu ve hasta 

ettiği, biyolojik bakımdan zayıf 
olanları öldürdüğü bir durum söz 
konusu. İnsanlığın ilk defa bir vi-
rüs veya salgınla karşılaşmasına 
tanık olmuyoruz. Daha öncele-
ri de insanlar, insanlık tarihinde 
böylesi bir virüs veya salgından 
daha etkili bir salgınla karşı kar-
şıya kaldılar. Fakat hiçbir zaman 
bu virüslerin laboratuvarda oluş-
turulduğu söylemi bu kadar güç-
lü bir biçimde dile getirilmemiş-
ti. Çünkü insanlığın teknolojiden 
emin olmadığı bir sürece doğru 
evrildik. Böylesi bir evrilmenin 
veya düşünüşün en büyük nede-
ni; internetin, sanal medyanın 
ve sosyal medyanın çok etkin ve 
manipülatif bir hâl almasıdır. “Fi-
ziksel mesafe” yerine “sosyal me-
safe” kavramının sofistik biçim-
de kullanıldığını düşünüyorum. 
Çünkü insanın insandan uzaklaş-
tırıldığı bir sürecin bilinçli olarak 
doğurulduğu kanaatindeyim. En 
yoğun sermaye ve enformasyon 
artırımı, insanların birbiriyle be-
raberken olduğunda değil sanal 
ortamlarda olduğu süreçte ger-
çekleşiyor. 

Abdullah Yıldız

19.10.2021

Peygamberimizin 
Namazı

Abdestin günahlardan arın-
dırıcı özelliğini vurgula-
yan hadisi hatırlayalım: 

“Mümin veya Müslüman bir kul 
abdest aldı mı, yüzünü yıkayınca 
gözüyle bakarak işlediği bütün 
günahlar su ile veya suyun son 
damlasıyla yüzünden dökülür 
iner; ellerini yıkayınca elleriyle 
işlediği hatalar su ile birlikte veya 
suyun son damlasıyla ellerinden 
dökülür iner; ayaklarını yıkayın-
ca da ayaklarıyla giderek işlediği 
bütün günahları su ile veya suyun 
son damlasıyla dökülür iner. Öyle 
ki abdest tamamlanınca günah-
larından arınmış olarak tertemiz 
çıkar.” (Müslim, Tahâret 32; Mu-
vatta, Tahâret 31; Tirmizî, Tahâ-
ret 2)

Namazın Allah’ın rızasına ve affı-
na vesile olduğunu hatırlatan şu 
hadis-i şerifle yazımızı bitirelim: 
“Namazın ilk vaktinde Allah’ın 
rızası vardır. Son vaktinde de affı 
vardır.”

İslâm davasına hizmet etmek için 
ortaya çıkmış, kendilerini İslâmî 
ilimlerin şu ya da bu alanında ye-
tiştirmiş, yetenekleri, birikimleri 
ve imkânları nispetinde İslami-
yet’in kendilerince doğru anlaşı-
lıp öğrenilmesine ve yaşanmasına 

Öğretim ÜyesiYazar

Kahve Altı Sohbetleri

samimiyetle katkı sağlamaya çalı-
şan hocalarımızın ve âlimlerimi-
zin kıymetini herkesten daha iyi 
bilen bir kardeşinizim. Yaklaşık 
on yıldır, Namaz Gönüllüleri 
Platformu sözcüsü olarak, üçte 
ikisi beş vakit namaz kılamayan 
insanımızı namazla buluşturmak, 
namaz kılanlara ise namaz bilinci 
kazandırmak amacıyla başlattığı-
mız Namazla Diriliş Seferberli-
ği’ne katkı verebilecek kim varsa 
ondan istifade etmeye, hangi ku-
rum ve kuruluş varsa onlardan 
destek almaya çalıştığımız cüm-
lenin malumudur. Gerek namaz 
konusunda gerekse diğer İslâmî 
konularda fikir üreten, yazan, çi-
zen, konuşan her yazarımızın.
İslâm dini, kendisinde iki dünya-
nın barıştığı bir dindir. Bu hayatla 
öbür hayatın bağdaşması, kaynaş-
ması birinci plânda tutulmuştur. 
İki dünyadan hiçbiri kendi sınırı-
nı çiğneyerek öbürünü ezmez. 

Ruhla beden gibidir bu dünyayla 
öbür dünya. Biri öbüründen üs-
tün görülebilir ama hiçbiri öbürü-
nü tam olarak ortadan kaldırmaz. 
Çünkü bunlardan biri tam orta-
dan kalktığında uzun bir vadede 
öbürü de söner. Öteki dünya aşkı 
bu dünyayı yaşamaya değer hale 
getirir, dünya ve hayatı İslâm öl-
çüleri içinde verimlendirme de 
öteki dünya seviyesini ateşlendi-
rir. Ruhun vücutla varlığını dışa 
vurması, vücudun da ruhun buy-
ruğunda anlam kazanması gibi, 
dinin erdirici ışıkları altında iki 
dünyanın ve iki hayatın birbiri-
ne bağlı olarak olgunlaşması İs-
lâm’ın insan için tayin ettiği bir 
varoluş şartıdır.
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Mikail Türker Bal

26.11 .2021

Bosna ve Aliya’nın 
Manevi Dünyası

Beş yüz yıl önce Anadolu’dan 
Bosna’ya bir eren gelmiş. 
İslam’ın nurunu, irfanını 

ve güzel ahlakını da yanında ge-
tirmiş.  Anadolu’nun erenleri Or-
ta Asya’dan, Horasan’dan, Bos-
na’nın erenleri ise Anadolu’dan 
gelmiştir hep. Çünkü güneş her 
zaman doğudan yükselir diye 
sözlerine başladı.
Mesela Ayvaz Dede de Bos-
na-Hersek’te yaşamış en ünlü 
kişilerden biridir. Hakkında çok 
fazla bilgi bulunmamaktadır. 15. 
yüzyılda, Manisa-Akhisar’dan 
Bosna’nın Prusac (Prusats) böl-
gesine gelmiştir. Fatih Sultan 
Mehmet’in Bosna’yı fethi sıra-
sında (1463), İslamiyet’i yaymak 
için getirdiği 40 şeyhten biridir. 
Gönüller fethedildikten sonra 
hangi ordu gelirse gelsin dikilen 
o iman kalesi asla yıkılmaz. İşte 
bugün Bosna’da Prusats (Akhi-
sar) kasabasında kabri bulunan, 
aslen Manisa-Akhisar’lı olan Ay-
vaz Dede Bosna’ya İslam’ın müh-
rünü vuran kolonizatör dervişler-
dendir dedi.

 Murat Bahadır Akkoyunlu

14.12.2021

Hiçbir Şey 
Görüldüğü Gibi 
Değil !

Yurtdışı Türkler ve Akraba 
Toplulukları, devlet aklıyla 
mı kuruldu? Kuruluşunu 

yakından takip eden birisi olarak 
Türk Devletler Teşkilatı kuruldu 
yani Yurtdışı Türkler Topluluğu-
nu stratejik olarak başlangıçta 
kurmak devlet aklı mıydı? 
Tabii ki evet. Yunus Emre de öy-
le. TİKA’da öyle. Bakın, Abdullah 
Gül Bey, İngiliz jenerasyonun 
himayedarı, Recep Tayyip Erdo-
ğan’a şöyle hitap ediyor: “Erdo-
ğan Türkiye’yi AKP ile yönetmi-
yor onun bir arka odası var.” 
Abdullah Gül vallahi billahi doğ-
ru söylüyor, haklı. Ama Erdo-
ğan’ın arka odası Türk devlet aklı 
elemanlarındandır. 
Türk milleti kendisine yönelik iç 
ve dış tehditlerin farkında mı? 
Vallahi, Türk milleti siyasilerin-
den daha çok farkında. Benim 
ofisim, sekreterim yok. Otobüs 
dolmuşla gezerim kafelerde dost-
larımda buluşurum. Pazarlardan 
alışveriş yaparım. Dolmuş kuy-
ruklarında beklerim. Sen bizim 
Ankara Altındağ Karapürçek ma-
hallesinin dolmuş durağının değ-
nekçisini bir tanısan.

YazarAraştırmacı-Yazar

Prof. Dr. Yusuf Dinç

30.11 .2021

Ekonomide Son 
Durum | Ekonomi 
Nereye Gidiyor?

Enflasyonla ilgili beklentile-
riniz nelerdir?

Bugün deneyimlediğimiz enflas-
yon 2008’den bu yana süre gelen 
bir konjonktürün sonucu olarak 
görülmelidir. Küresel finans krizi 
ve Covid-19 pandemisiyle ilişki-
lenen bu dönemde ertelen tale-
bin yükselmeye başlaması, azalan 
girdi maliyetlerinin yeniden yu-
karı yön alması ve daha da önem-
lisi parasal genişlemelerin ve kur-
tarma paketlerinin neden olduğu 
aşındırmanın toplam etkisi güçlü 
ve kronik hissi veren bir enflas-
yon oluşmasına neden oldu. Yani 
hem talebin güçlenmesi hem ar-
zın daralıp üretim maliyetlerinin 
artması hem de piyasalarda yara-
tılan para fazlasının üçlü bir etki-
si olduğunu değerlendiriyorum. 
Bu trendin bir süre daha güçle-
nerek devam etmesini beklemek 
durumundayız.

Türkiye için de durum aynı mı?
Türkiye’de süreç biraz şiddetli ya-
şanıyor. Adeta dünyanın ürettiği 
para fazlasının ilk faturası Türki-
ye’ye çıkıyor denebilir. 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
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Halis Kuralay Prof. Dr. Salih Yılmaz  Okan Özbay
Eğitimci - Yazar Öğretim Üyesi ve Ankara Rusya

Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Dijitalmedya Kurucu Direktörü

Hayata Dair 
Konuşmalar

Suriye ve Irak 
Tezkeresi Üzerine

Dijital Medeniyet Ve 
Metaverse

“Bana ne engellilerden?” di-
yen birçok insan var. Bu hâl 
yaygın bir şekilde söz konu-

su. İnsanlar güya ürperiyorlar 
bu sözü duyunca. Tövbe tövbe 
diyorlar, olur mu öyle şey! Ama 
aslında hâliyle ve tavrıyla bana 
ne engellilerden diyorlar sürekli. 
Önemsemiyorlar, değer vermi-
yorlar, anlamaya çalışmıyorlar, 
yok sayıyorlar. En basit örnekle 
anlatacak olursam, adam çukur 
kazıyor, önüne hiçbir engel koy-
muyor, bizden biri içine düşünce 
de “kör müsün be adam” diyor. 
Evet, körüm! Diye cevap veriyo-
rum dedi.

Anlattıklarınıza göre, engellilerle 
olan imtihanımızda sınıfta kalı-
yoruz toplum olarak?

Evet, toplum olarak bu konuda 
eksik çok fazla. Maalesef engel-
liler çoğu zaman sabreden ko-
numunda, engelsizler de bilgi-
sizliklerinden dolayı çoğu zaman 
eziyet eden konumdalar. 

30 Ekim 2023 yılına kadar 
TSK unsurlarının Suriye ve 
Irak’ta görev yapabilmesinin 

yolunu açıyor ve Haziran 2023 
seçimlerine kadar TBMM’den 
yeni bir yetki istenmesine gerek 
kalmıyor.

AK Parti, MHP ve İYİ Parti oy-
larıyla kabul edilen tezkereye, 
HDP’nin yanı sıra, CHP de ilk kez 
“hayır” oyu kullandı. Türkiye’nin 
milli güvenliğine yönelik ayrılık-
çı hareketler, terör tehdidi ve her 
türlü güvenlik riskine karşı ulus-
lararası hukuk çerçevesinde ge-
rekli her türlü tedbiri almak, Irak 
ve Suriye’deki tüm terör örgütle-
rinden ülkemize bundan sonra da 
yönelebilecek saldırıları bertaraf 
etmek ve kitlesel göç gibi diğer 
muhtemel risklere karşı milli gü-
venliğimizin idame ettirilmesini 
sağlamak, Türkiye’nin güney kara 
sınırlarına mücavir bölgelerde ya-
şanan ve hiçbir meşruiyeti olma-
yan tek taraflı bölücü girişimler 
ve bunlarla ilgili olabilecek geliş-
meler istikametinde Türkiye’nin 
menfaatlerini etkili bir şekilde 
korumak ve kollamak, gelişme-
lerin seyrine göre ileride telafisi 
güç bir durumla karşılaşmamak 
için süratli ve dinamik bir politi-
ka izlenmesi gerektiğini 
söyledi.

Dünya’da olduğu gibi ül-
kemizde de internetin 
kullanılmadığı alan kal-

madı. Artık her evde internet var 
ve herkes bir internet kullanıcısı 
oldu. Herkes dijitalin içerisinde, 
sosyal medyanın içerisinde ve bir 
ağa dâhil olarak yaşıyor.
Dijital ve dijitalleşme kavramla-
rı günümüzde sıklıkla kullanılan 
kavramlar arasındadır. Bunlar 
temelde internet ve yapay zekâ 
ile bağlantılı kavramlardır. Şu 
an günümüze baktığımızda diji-
talleşmenin çok farklı şekillerde 
karşımıza çıktığını görmekteyiz. 
Dijital devlet, dijital para, dijital 
sanatlar ve dijital kültür endüst-
risi bunlardan bazılarıdır. Bu du-
rumların tamamına hâkim olmak 
mümkün değildir. Ancak dijital 
okuryazar olabilirsek birçok ek-
sikliği ortadan kaldırabiliriz.
Dijital oyunlar tüm Dünyada ol-
duğu gibi ülkemizde de yükselen 
bir ekonomiye sahip. Ancak ne 
yazık ki bu alanda istenilen se-
viyede değiliz. Dijitalleşme çaba-
mıza koşut olarak bu alana da ilgi 
göstermeli ve geleceği şimdiden 
yakalamalıyız. Ülkemizdeki giri-
şimci ruhun yayılmasıyla birlikte 
çok daha iyi yerlere geleceğimize 
inanıyorum.

12.10.2021 2.11 .2021 24.12.2021
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Bülent Şen Abdurrahman Dilipak

26.11 .2021 03.12.2021

Türkiye’nin Enerji 
Görünümü 

Yapay Zeka Çağında 
Özgür İrade 
Mümkün Mü?Cuma sohbetleri progra-

mına konuk olan Dünya 
Enerji Konseyi Türk Milli 

Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi 
olan Bülent Şen ile birlikte Tür-
kiye’nin Enerji Görünümü ’nü 
konuştuk. 

Bülent Şen 2002 yılında Türki-
ye’nin kurulu gücü 32.000 MW, 
kurulu gücümüz, yani emre ha-
zır gücümüz buydu. Şu an da 
bu 100.000 MW’tı geçti. Üç ka-
tından fazla büyüdü. Yenilebilir 
enerjimiz sıfırken şu an da %50’yi 
geçtiğini ifade etti.

Bülent Şen, Türkiye’nin enerji gü-
cünü ifade ederken şunları ekle-
di; Türkiye kendi enerjisinin %53 
‘ünü kendisi kazanıyor. Yenile-
nebilir enerjide Avrupa’da 5.’yiz. 
Dünyada da 12.’yiz. 

Cuma sohbetleri programı-
na konuk olan Abdurrah-
man Dilipak ile yapay zeka 

üzerine konuştuk. 

Abdurrahman Dilipak yapay zeka 
üzerine şunları ifade etti; “Hedef 
sadece yapay zeka değil, yapay in-
san. Ama önce şu kalabalıklardan 
bir kurtulmak gerekiyor. Onun 
için, bugüne kadar birçok yolu 
denediler. CEDAW, İstanbul Söz-
leşmesi, yaşam tarzı, spor, ilaç, 
gıda, kozmetik, tekstil, dizi film-
ler, aileye karşı sabotajlar, LGBT, 
toplumsal cinsiyet tartışmaları 
hepsi bu kirli oyunun parçaları 
idi. Doğum kontrolü, sezaryen, 
kürtaj, alkol ve uyuşturucuya to-
lerans, intihar ve kısırlaştırma 
operasyonları ile ilgili endişeler 
konusunda yetkili bir kimse bir 
şey söylemiyor. Karşı görüş ileri 
süren de zaten dışlanıyor. Ya da 
en azından dışlanma korkusu ta-
şıyor.” 

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi 
Yönetim Kurulu Üyesi Yazar

Cuma Sohbetleri

Altan Elmas

01.10.2021

Taksime Nasıl Cami 
Yapıldı?

Cuma sohbetleri programı-
na konuk olan Sur Yapı 
Yönetim Kurulu Başkanı 

Altan Elmas ile Taksim Camii’ni 
konuştuk. Altan Elmas taksime 
cami yapılma düşüncesinden ya-
pımına kadar olan süre zarfını 
Taksim mücadelesi diye ifade etti 
ve bu mücadelenin içinde doğ-
duğunu söyledi. Taksimde cami 
yokluğunu görüp yaşadığını ifade 
etti. 

Altan Elmas son olarak şunları 
ekledi: “Bugün bana düşen bu-
rada şükretmektir. Bu niyeti gön-
lümüze düşüren ve başlamayı ve 
kazasız belasız bitirmeyi lütfeden 
Allah’a hamdolsun.”

Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı 
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Doç. Dr. Taner Bilgin

24.12.2021

1. Cihan Harbinde 
Sarıkamış’ta 
Yaşananlar

Cuma sohbetleri programı-
na konuk olan Doç. Dr. Ta-
ner Bilgin ile Sarıkamış’ta 

yaşananları konuştuk. Taner Bil-
gin sanıldığı gibi Türk ordusunun 
kurşun atmadığını ve söylentiler-
de olduğu üzere 90.000 askerin 
şehit olmadığını ifade etti. Rus 
askerlerinin de yüksek sayıda 
kaybı olduğunu söyledi.

Taner Bilgin kayırlarda Türk or-
dusunun 30.000 civarı bir kayıp 
verdiğini ifade etti. 

Süleyman Faruk Göncüoğlu

10.12.2021

Bir Şehir Olarak 
İstanbul 

Cuma sohbetleri programı-
na konuk olan ile İstan-
bul’u konuştuk. Kendisi 

İslam medeniyetinin en iyi oku-
nacak olan yerin İstanbul olduğu-
nu ifade etti. 

Süleyman Faruk Göncüoğlu, Os-
manlı Devleti’nin kadîm mirası 
ile İstanbul’u harmanlayarak İs-
tanbul’dan bahsetti. Boğaziçi ol-
masaydı İstanbul olmazdı. Aynı 
şekilde Haliç olmasaydı İstanbul 
olmazdı. İstanbul’da bir medeni-
yet olmazdı. İstanbul dünyanın 
sıfır noktası, merkezi bir nokta-
da. İstanbul’u ayakta tutan üç un-
sur vardır:

1.) Tarihi coğrafya
2.) Ticari yapı
3.)  Mimari

Sanat TarihçisiBilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Doç. Dr. Abdulkadir Macit

24.10.2021

Bir Müslüman 
İslam’da Yönetim 
Biçimi Ve Halifelik’e 
Nasıl Bakmalı? 

Cuma sohbetleri programı-
na konuk olan Doç. Dr. 
Abdulkadir Macit ile eseri 

olan “Bir Müslüman İslam’da Yö-
netim Biçimi ve Halifelik’e Nasıl 
Bakmalı” üzerine konuştuk.

Abdulkadir Macit, Müslümanları 
olduğu bir toplumun yöneticisi 
esasen halife olarak tanımlandı-
ğını, sadece işin dini boyutu değil 
o toplumun siyasi, idari mekaniz-
masını sürdüren olması itibari ile 
olduğunu ifade etti. 

İlem Yönetim Kurulu Başkanı - Kocaeli 
Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
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Dr. Öğr. Üyesi Umut Başar

17.10.2021

Afganistan’daki 
Gelişmeler Ve 
Türkiye’ye Etkiler

Cuma sohbetleri progra-
mına konuk olan Dr. Öğr. 
Üyesi Umut Başar ile Af-

ganistan üzerine konuştuk. Umut 
Başar, Afganistan toplumunun 
100 yıldır süren bu sıkıntısının 
en büyük sebeplerden birisinin 
bulundukları coğrafya olduğunu 
ifade etti. Afganistan için “İm-
paratorluklar Mezarlığı” ve “As-
ya’nın Kalbi” ifadelerini kullandı. 

Umut Başar, Türkiye’nin Pakistan 
ile uyum halinde olduğunu ve 
Afganistan bölgesinde istikrarlı 
bir yapının sağlanması, ülkenin 
huzura, refaha, güvenliğe, insani 
kaynaklara ulaşımı konusunda 
destek vermeye hazır dedi.

Erkan Öz

10.10.2021

Blockchaın ve 
Bıtcoın Tarihin En 
Önemli İcadı! | Yeni 
Ekonomik Düzen Ve 
Milli Güvenlik

Cuma sohbetleri programı-
na konuk olan ekonomi 
gazetecisi Erkan Öz ile 

yeni ekonomik düzeni ve bitco-
ini konuştuk. Erkan Öz, dijital 
ekonomiden bahsederken yeni çı-
karılan blockchain sistemlerinin 
binlerce personelin yaptığı ban-
kacılık işlerini sadece 4-5 yazı-
lımla, yazılımcıyla, bir bilgisayar 
programıyla yapılmaya başlandı-
ğını ifade etti.

Erkan Öz, kripto paradan bahse-
derken şu cümleleri kullandı; biz 
kasamıza bu değerli varlıklardan 
altın, gümüş, kripto paralar koy-
duğumuz zaman, ki şu anda mer-
kez bankası varlıklarının belki 
%30-40’ından fazlası altın. Bakın 
ben ne diyorum kripto paralar 
için, %2 bile yeter önümüzdeki 
8-10 yıl için.

Ekonomi Gazetecisi, StratejistAnkara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Mehmed Doğan

07.11 .2021

Harf Devrimi Neden 
Yapıldı?

Cuma sohbetleri programı-
na konuk olan Mehmed 
Doğan ile harf inkılabı 

hakkında konuştuk. Mehmed 
Doğan, harf inkılabının bir sıfır-
lama inkılabı olduğunu belirtti. 

Mehmed Doğan harf inkılabı ile 
ilgili şunları ekledi; Harf inkılabı 
ile devam etmekte olan bir me-
deniyetin bütün yazılı belgeleri 
okunamaz hale getirildi. Yani 
bütün kütüphaneler müzeye dö-
nüştürüldü ve eski harfli eserleri 
okumak yasaklandı. Eski harfle 
yazmak yasaklandı, okumak da 
yasaktı. Dolayısıyla sizin birikimi-
niz, o zamana kadar olan kültürel 
birikiminiz, şiiriniz, edebiyatınız, 
ortaya koyduğunuz fikriniz, ilmi-
niz ne varsa onlar kütüphanelere 
hapsedildi. Böylece o medeniyet 
ile alâkanız, o medeniyetin eser-
leriyle alâkanız kesilmiş oldu.

Yazar
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Hasan Köse

17.12.2021

İslami İktisat: 
Bölüşüm ve 
Dağıtımda Adalet 
Arayışları

Cuma sohbetleri programı-
na konuk olan Hasan Köse 
ile İslami iktisat üzerine 

sohbet ettik. Kendisi tarihimiz-
deki geçim sıkıntılarından detaylı 
bahsetmiştir.

Hasan Köse konuyla alakalı şu 
şekilde tasarrufta bulundu; “Sı-
nırları islam dinince çizildiği için 
İslam iktisadı değil fakat İslami 
iktisat diyebileceğimiz geniş bir 
uygulama vardır. Fakat bu, zaman 
ve şartlar içinde her toplum ve 
kültürün ihtiyaçlarına göre mü-
bahlar içinde insanlığın kıyamete 
kadar her sorununu da çözebile-
cek bir genelliktedir”.

Araştırmacı-Yazar

Yılmaz Altunsoy

31.10.2021

Lozan’ın Gizli 
Maddeleri Ve 
Saltanat ile Hilafetin 
İlgası

Cuma sohbetleri progra-
mına konuk olan Yılmaz 
Altunsoy ile Lozan Ant-

laşması’nın detaylarını konuştuk. 
Lozan Antlaşması’nın gizli mad-
deleri hakkında bilgi verdi. 

Konuşmalarına şöyle devam etti; 
Türklerin ayaklarında prangalar 
var. Bu prangaları çözmeleri la-
zım. Bu prangalar, seküler yaşam 
tarzı, laiklik, Kemalist sistem ve 
buna dayalı uygulamalardır.

Tarihçi-Yazar

Prof Dr. Ömer Karaoğlu

31.12.2021

Dünden Bugüne 
Egemen İktisadın 
İtikadı Üzerine

Cuma sohbetleri progra-
mına konuk olan Prof Dr. 
Ömer Karaoğlu ile egemen 

iktisadın itikadı üzerine konuş-
tuk. 

Ömer Karaoğlu, yeni dönemin ik-
tisadından bahsederken iktisadın 
bugünlerde bir laboratuvar gibi iş 
görebileceğini söyleyenler oldu-
ğunu vurguladı.

Ömer Karaoğlu günümüz eko-
nomisinden bahsederken şunları 
ekledi; Toplumlar artık ekono-
mizasyona uğradı. Yani tümüyle 
artık toplumlar ekonomileriyle 
bir anlam ve değer ifade ediyor-
lar. İnsanlar da öyle. Milletlerde, 
ülkelerde öyle. 

İstanbul Üniversitesi- İktisat Fakültesi
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Microsoft Başkanı Brad Smith “1984 romanının 
2024’te gerçek olabileceği” konusunda uyararak 
“Gelecekte halkı koruyacak yasaları yürürlüğe ko-
yamazsak, teknolojinin yarışta hızla öne geçeceğini 
göreceğiz ve yetişmek çok zor olacak” demiş.

 ABD Yapay Zeka Ulusal Güvenlik Komisyonu Baş-
kanı ve eski Google CEO’su Dr. Eric Schmidt göre 
ise kısaca “Yapay zeka konusunda demokrasiler bi-
raraya gelip Çin’i yenmezlerse bize başka değerlerin 
empoze edileceği bir geleceğe bakıyormuşuz.” 

Aynı haberden bir başka detay.
“Dünyadaki 770 milyon CCTV kamerasının %54’ü 
Çin’de bulunuyor”. (BBC)
Bir başka haber/analiz.

BİLİŞSEL SAVAŞ VE TİKSİNME DUYGUSU
“Bilişsel savaşta, savaş alanı insan beynidir. Burada 
amaç sadece insanların ne düşündüğünü değil, aynı 
zamanda nasıl düşündüklerini ve davrandıklarını da 
değiştirmektir. Başarıyla uygulandığı zaman, bilişsel 
savaş, bireylerin ve grupların inançlarını ve davra-
nışlarını saldırganın taktik ve stratejik hedefine ya-
rayacak şekilde etkiler ve şekillendirir.”

Şu bölüm oldukça ilginç.

“Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) tarafın-
dan yapılan bir çalışmaya göre şaşırma ve tiksinme 
duygularının bir mesajın internete düşmesi için ye-
terli olduğu – ve “bot” lar değil ama düzenli kullanı-
cıların bunları hızla geri gönderdikleri görülmüştür.
Bir dahaki sefere tiksinip şaşırdığınız bir mesajı he-
men paylaşmadan önce bir düşünürsünüz belki di-
yerek bu analizin son paragrafını da kayda geçirelim.

“NATO’nun şu anda üzerinde düşünmesi gereken 
noktalardan bazıları bilişsel saldırıları tanımlamakta 
nasıl başı çekebileceği, ittifak üyelerine farkındalık-
larını korumakta nasıl yardımcı olabileceği ve karşı 
koyma ve mukabele etme kapasitesini güçlendirmek 
için daha sağlıklı sivil iletişim altyapılarını ve kamu 
eğitimi çerçevelerini nasıl destekleyebileceğidir.”  
(Nato Review, 20 Mayıs 2021)

Bir NATO ülkesi olarak “bilişsel savaşa karşı koy-
ma” konusunda ittifak üyesi ülkelere yardımı gün-
demlerine almaları sizleri “rahatlatmış” olmalı.

Sizler rahatlamanın rehavetine kapılmadan bir son-
raki habere geçelim.

Her Şeyin Kontrolü: 
Dünyanın Geleceğini Şekillendirme Savaşı

Ömer Kayani
Yazar
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BİTKİLERLE İLETİŞİM KURULDU
“Singapurlu bilim insanları, bitkilerin ve insanların 
birbirleriyle sadece bir akıllı cep telefonu kullanarak 
iletişim kurabildikleri bir yöntem geliştirdiler. (…) 
elektrik sinyallerinin bitkinin içine girip bitkiden 
ayrılmasına izin veren küçük bir iletken materyal ge-
liştirerek bunu gerçekleştirdiler. Elektrik sinyalleri 
gönderen beyin gibi, bitkilerde çevrelerine yanıt ve-
ren elektrik sinyalleri yayıyorlar ve stres veya sağlık-
sızlık duurmunda kötüleşmeye dair işaret veriyorlar.

Böylelikle bitki temelli teknolojiler yaratılabilir, bit-
kiler insanlar tarafından kontrol edilen robot yaka-
layıcıya dönüştürülebilir. Bitkileri, tarlalarda, fab-
rikalarda ve endüstriyel alanlarda sensörler olarak 
kullanmakta mümkün. (The Straits Times, 16 Mart 
2021)

Burada sizlerin aklına bitkilerin dile geldiği “Garkad 
ağacı” ile alakalı Hadis-i Şerif yada mRNA teknoloji-
li aşılar filan gelmiş midir acaba?
Neyse, devam edelim.

DUYGU TANIMA TEKNOLOJİSİ
BBC’nin araştırmasına göre, duygu analizi için kul-
lanılan yapay zeka ve yüz tanıma teknolojisi Sin-
can’daki Uygurlar üzerinde denendi.

“Deneklere 3m mesafeye duygu tesbit kamerası yer-
leştirdik. Yalan makinesine benziyor ama daha ileri 
bir teknoloji. (…) Yazılımlar daire grafikler yaratıyor 
ve grafikteki kırmızı alanlar zihnin olumsuz veya 
huzursuz hissettiği anları yansıtıyor. (…) Uygurlar 
yerel bölge yetkililerine düzenli olarak DNA örnek-
leri vermek zorunda kalıyor, dijital taramalardan 
geçiriliyor ve çoğu hükümetin geliştirdiği, rehber ve 
mesajlar dahil birçok veriyi toplayan, cep telefonu 
uygulamasını indirmeye zorlanıyor. Uygur hayatı 
artık veri oluşturmaktan ibaret. Herkes cep telefo-
nunun yanında taşınması zorunlu bir şey olduğunu 
biliyorlar. Taşımazsanız gözaltına alınabilirsiniz.”
Türkiye’de “HES kodu için cep telefonu taşımak gi-
bi” dediğinizi duyar gibiyiz.
Bir başka haber.        

İKLİMİ KONTROLÜ YADA YAĞMURUMU 
KİM ÇALDI
“Çinli yetkililer yıllardır ‘iklim manipülasyonu’ ola-
rak adlandırılan programlar yürütüyor. Aralık ayın-
da merkezi hükümet iklim kontrolü uygulamalarını 
ülke geneline yaymayı planladığını duyurdu. 2025’e 
kadar yapay yağmur ve kar programının 5.5 milyon 
kilometrekarelik bir alana yayılarak ülkenin yüzde 
60’ını kapsaması bekleniyor.”

Konuyla alakalı endişelerini dile getiren özellikle 

komşu ülke Hindistan ve Tayvanlı uzmanlar bu tek-
nolojilerin uygulanmasında bölge ülkeleri ile yeter-
siz koordinasyonun “yağmurun sahibi kim” yada 
“yağmuru hırsızlığı” gibi konuları gündeme getire-
rek çatışma yaratacağı görüşünde.

Yukarıdaki haberlerin çok fazla ve ince detayları var 
ama haliyle hepsini buraya alamadık.

Bu vb. konulara elinde kanıtlarla dikkat çekenlerden 
NSA çalışanı Edward Snowden Rusya’ya kaçarak ca-
nını zor kurtardı, John McAfee geçtiğimiz ay hapis-
hanede ölü bulundu ve Wikileaks kurucusu Julian 
Assange 2.5 sene önce “Akıllı şeytani toz” başlığıyla 
dikkatinize sunduğumuz ve yarıda kesilen konuşma-
sından sonra sığındığı Londra Ekvator elçiliğinden 
alınarak hücrede tecrit hapsine alındı, intihar etti 
haberini de yakında alırsak şaşırmayın.

Henüz ortada Covid 19, mRNA aşılar” tartışmaları 
yok iken ne yazmıştık, hatırlayalım mı?

Assange’ın “şeytanî” olarak adlandırdığı “akıllı toz” 
(smart dust) kavramı yeni bir konsept değil, 1990’lı 
yılların sonundan beri geliştirilmekte.

Çok basit bir şekilde anlatmak gerekirse neredeyse 
toz büyüklüğünde, enerji ihtiyacını havadaki radyo 
dalgalarından karşılayan, GSM ağları üzerinden bir-
birleri ile konuşmaları (bilgi alışverişi) etkileşimleri 
ya da yönlendirilmeleri sağlanan bir sistem bu.(…)  
Assange bu teknolojinin sadece dünya elitleri ya da 
bu teknolojiden anlayıp kendini koruyabilecek kişi-
ler için değil, herkes için güvenli bir hâle getirilme-
sini istemekte. (…)

Dünyada ve hatta insan vücudunun içinde bile ayak 
basmadık yer bırakmayan, gözle görülemeyen ama 
GSM ağları üzerinden yönetilebilen bu mikroçipler-
le ya da sensörlerle yapılabilecekleri tahmin edebili-
yor musunuz? (Mart 2019)

“Sözün tamamı deliye söylenir” demişler.

İçinde yaşadığımız ve herşeyin kontrol altına alın-
maya çalışıldığı “yeni anormal” de size dayatılan 
mRNA aşıları meselesini şimdi tekrardan düşünün 
isterseniz…
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Abdullah Resul Demir

29.12.2021

Uluslararası 
Mülteci Hakları 
Derneği (UMHD)

Uluslararası Mülteci Hak-
ları Derneği (UMHD), 
dini, ırkı, etnik kökeni, 

dahil olduğu sosyal grubu ve si-
yasi düşünceleri nedeniyle yerin-
den edilmiş kişilerin hukuki ve 
sosyal ihtiyaçlarını karşılamak ve 
kamuoyunun bilgisine sunmak 
için 2013 yılında kurulmuştur. 
Adaletin herkese ve her yerde 
gerekli olduğu bilincini yayarak 
mültecilere, insan hak ve hürri-
yetlerinin azami ölçüde uygulan-
masını sağlamak isteyen UMHD, 
çalışmalarına bu doğrultuda bir 
yön vermiştir.

• Mülteci ve sığınmacıların önce-
likle yaşam hakkının korunması, 
işkence, baskı ve zulüm ortamına 
geri gönderilmelerinin önlenme-
sini sağlamak
• Mülteci ve sığınmacıların her 
türlü hukuki haklarının korun-
ması ve insan onuruna yakışır 
hayat sürmelerini sağlamak
• Mülteciliğe sebep olan politika-
lar ve insanlık dışı muamelelerin 
sona ermesi için çalışmalar yü-
rütmek.

Filiz Tepe 

10.11 .  2021

İletişimde Çözüm 
Odaklı İletişim

İletişim; duygumuzu, düşünce-
mizi, meramımızı karşı tarafa 
aktarmaktır. Anlamak ve anla-

şılmak asıl istenen. Çözüm odaklı 
iletişimde dikkat edilmesi gere-
ken nokta çözüme odaklanmak ve 
karşı tarafı anlamaya çalışmak ol-
malı. İlişkilerde iletişimin önem-
li bir sac ayağı güven vermek ve 
güven duyulmak. Çözüm odaklı 
hareket etmekteki önemli nok-
taların başında konuşulan konu-
ya bağlı kalmak konunun dışına 
çıkmadan sorunu çözmeye odak-
lanmak olmalı. Açık iletişim ku-
rulmalı, aşağılamadan, ben dilini 
kullanarak olaylara yaklaşılmalı. 
Niyet okuyuculuğu yapmak ve 
zanda bulunmak ilişkileri yıpra-
tan süreçlerdir. İncitici konuş-
maktan uzak duracağız, kırgınlık 
oluşmuşsa uzatıp ertelemeyece-
ğiz. İnsanlarla iletişim kurarken 
illa karşımızdakinin her davranış 
ve sözünü onaylamak zorunda 
değiliz kendi duruşumuz ve ifa-
delerimizle bunu ifade edebiliriz. 
Yanlış üslup doğru sözün cella-
dıdır bunu unutmayalım doğru 
iletişim için doğru üslup ve yön-
temleri uygulamalıyız. Hep sorun 
konuşmak iletişimi kilitleyecektir. 
En büyük iletişim problemimiz 
anlamak İçin dinlemiyoruz; cevap 
vermek için dinliyoruz.

Yeryüzünün İyilik Hareketlerİ & Şahsiyet Sosyolojisi

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği
Genel Başkanı Aile Danışmanı

Abdullah Ceylan 

27.10.2021

Önder İmam-
Hatipler Derneği 

İstanbul İmam Hatip Okulu`-
nun ilk mezunları tarafından 
1958 yılında “İstanbul İmam 

Hatip Okulu Mezunlar Cemiyeti” 
ismiyle derneğimiz kuruldu. 1980 
İhtilali`nden sonra ismindeki “İs-
tanbul” ifadesi çıkarıldı. İmam 
kelimesinin Türkçe karşılığı olan 
“ÖNDER” ibaresi eklenerek ismi 
ÖNDER İmam Hatipliler Derneği 
oldu.
Devam eden yıllarda pek çok ye-
nilik, değişiklik yaşandı ancak 
imam hatiplerin hayatı hep mü-
cadeleyle geçti. 1997 yılında ise 
imam hatipleri 28 Şubat darbesi 
vurdu. Okulların orta kısmı kapa-
tılırken, üniversiteye geçişte kat-
sayı engeli kondu. 2009’da katsa-
yı uygulaması kaldırıldı, 2012’de 
de 15 yıl aradan sonra imam 
hatip okullarının orta kısmı ye-
niden açıldı. Bugün Türkiye’de 
“proje okullar” başlığı altında 
fen ve sosyal bilimler, dil, sanat, 
spor ve hafızlık alanındaki imam 
hatiplerin yanısıra, uluslararası 
imam hatipler de faaliyet gösteri-
yor. Yurt dışında ise 22 ülkede 54 
imam hatip lisesi bulunuyor. Yani 
imam -hatipli olmak bir şuur, bir 
duruş bir kimlik kazandırır. ÖN-
DER, toplumda ülkesine faydalı, 
sanat ve spor alanında yetenekli 
ve kendi kültür ve birikimine va-
kıf nesiller yetiştirmeyi hedefler.

Önder Başkanı
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Ayşegül Bayıcı

08.12.2021

Mutlu Yuva Derneği 
Gönüllü Birim 
Sorumlusu

UKEAD (Uluslararası Kül-
tür Eğitim ve Araştırma 
Derneği) Ayşegül Bayıcı 

(8 Aralık)

“Dünya barışının Kudüs’ten 
yükseleceğine inanıyoruz” 
sloganıyla yola çıkan Ulusla-

rarası Kültür Eğitim ve Araştırma 
Derneği’nin (UKEAD) Genel Ko-
ordinatörü Ayşegül Bayıcı; Derne-
ğimiz Mart 2017’de kuruldu. Biz 
dünya barışının Kudüs’ten yük-
seleceğine inanıyoruz. Bu inanç 
doğrultusunda UKEAD, Kudüs’ü, 
İslam kültür ve değerlerini tanıt-
mak amacıyla kuruldu. 

Türkiye’de hâlihazırda Kudüs’le 
ilgili çalışan pek çok STK var. 
Bunların çoğu maddi destek gö-
revini icra ediyor. Bizim amacımız 
ise her kesimden insana ulaşarak 
Kudüs’ü ve Mescid-i Aksa sevgi-
sini aşılamak. Kudüs isminin çok 
yüksek yerlere taşınması ve anla-
tılması gerektiğine inandığımız 
için özellikle kültürel çalışmalara 
ağırlık verdik. En başta dediğim 
gibi biz belli bir kitleye ve çevre-
ye hizmet etmiyoruz. Amacımız 
herkese ulaşmak.

Doç.Dr Osman Akgül 

20.10.2021

UDEF (Uluslararası 
öğrenci dernekleri 
federasyonu) 

UDEF NEDİR? 16 yıllık uzun 
bir yolculuktan geliyor. Tür-
kiye’de bundan tam 16 yıl 

önce başlayan misafir öğrenci çalış-
mamız bu zaman zarfında UDEF ça-
tı kuruluşu olarak kendisine bağlı 68 
uluslararası öğrenci derneği ve 21 il-
de bulunan iş birliği çalışmaları ile 
ülkemizin 75 şehrinde 60 bin misa-
fir öğrenciye, yurt dışında da onlar-
ca partner kuruluşla binlerce insana 
temas eden büyük bir organizasyon 
haline gelmiştir.

Türkiye’nin 75 şehrinde 68 der-
nek ve UDEF gönüllülerinin ka-
tılımı ile büyük bir sivil toplum 
hareketi olan UDEF, ülkemizin 
öğrenci çalışmaları alanındaki en 
büyük uluslararası öğrenci der-
nekleri federasyonu kimliğine sa-
hip bulunuyor. UDEF şemsiyesi 
altındaki dernek faaliyetleri; öğ-
renci, eğitim ve sosyal çalışmalar 
başlıkları altında onlarca etkinliği 
kapsamaktadır. Dernekler arası 
istişarelerle bu faaliyetlerin içe-
rikleri, periyotları, sorumluluk 
paylaşımları belirlenmekte ve 
sahada en üst düzey fayda odaklı 
planlamalar yapılmaktadır. 

UDEF BaşkanıUKEAD Başkan Yardımcısı 

Gülsüm Tüzün

17.11 .2021

Mutlu Yuva Derneği

Mutlu Yuva Derneği Aile 
ve Sosyal Hizmetler Ba-
kanlığı ile birlikte pro-

tokol imzalayarak, kimsesiz ve 
korunmaya ihtiyacı olan çocuk-
ların her türlü maddi ve manevi 
ihtiyaçlarını sevgi dolu bir yuvada 
karşılamak amacıyla, 2010 yılında 
bir grup akademisyen, mülki amir 
ve iş adamlarının desteği ile ku-
rulmuştur.

Gönüllü çalışmalarımız; Hami 
aile, ev gönüllüsü ve sosyal reh-
ber. Amaç çocuğa bir aile ortamı 
oluşturmak. Evde kalan çocuklar 
oluyor ve kendine ait bir odası, sı-
cak yemek pişen bir evi kendisine 
manevi ve eğitim desteği veren 
eğitmenleri ile çocuğun sıcak ev 
ortamında yetişmesi hedefleni-
yor. Hami aile ile anne, baba ih-
tiyacı karşılanmaya çalışılıyor. Ev 
gönüllüsü ile akraba ihtiyacı, sos-
yal destek ekibi ileride hayattaki 
zorluklarla baş edebilmesi hedef-
leniyor. Çocuk evlerinde ebevey-
nleri hayatta olup sahip çıkılma-
yan çocuklar da bulunuyor. 

Yazar
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İsmail Kılıçarslan

22.12.2021

Ahlakın İşe Yaradığı 
Yerler

Ahlak insanın fıtratına iha-
net etmemesidir. Ahlak 
aileden, toplumdan ve 

eğitimle inşa edilen bir duruştur. 
Namaz beş vakit. ahlak yirmi dört 
saat demişler. Bu söylem ibadet-
siz bir ahlak inşa ederim anlamı-
nı taşımaz ibadet yirmi dört saat 
bizim ahlakımızı şekillendirsin 
demektir. Bizi terbiye etmeyen 
dönüştürmeyen bir ibadet şek-
linden sıyrılıp bizi daha iyi ve 
daha ahlaklı bireylere dönüştüre-
cek bir hayat şeklini kurmalıyız. 
Toplumda yanlış bir algı olan bu 
sorumluluğu veya ahlaklı olmayı 
başkalarına telkin edip bu vasıfla-
rı bizlerin taşıması için çaba har-
camalıyız. Oysaki ahlaki öğretileri 
önce kendimize söyleyip, yine 
önce kendi hayatımızda gerçek-
leştirmeliyiz. Ahlaka parçacı de-
ğil bütüncül bakmalıyız. Bireysel 
hayatımızda, sosyal hayatımızda, 
ekonomik hayatımızda, aile ha-
yatımızda ahlaki normları unut-
mamalıyız. Birbirinden bağımsız 
ahlaki duruşlar sergilememeliyiz. 
Bu hem kişiliğimize zarar verir 
hem de temsil ettiğimiz kişiliği-
mize. Öncelikle Müslümanın bir 
duruşu olmalı. Dünyayı ahlakı-
mız nispetinde değiştirebiliriz. 
Bir şeyleri değiştirmek istiyorsak 
buna önce kendimizde bir şeyleri 
değiştirerek başlamalıyız. 

Kemal Özdal

6.10.2021

Sadakataşı Derneği

Sadakataşı derneği kadim ge-
leneğimiz de yer alan ihtiyaç 
sahibi onurlu ,ihtiyaçlarını 

dile getiremeyen insanların utandı-
rılmadan ihtiyaçlarının giderilmesi 
için ecdadımız tarafında şehrin çe-
şitli yerlerine konulan sadakataşla-
rının üzerlerine bırakılan paraların 
sağ elin verdiğini, sol el duymamalı 
hadisi ışığında ihtiyaçlıların gidip 
ihtiyacı kadar aldığı taşların adıdı-
dır. Osmanlılar döneminde daha da 
yaygınlaştırıldığı biliniyor. Yardım 
yapan ile alan birbirini görmez, ta-
nımaz ve bilmez. Alanın mahcubi-
yetten, verenin ise riya ve gösteriş-
ten uzak durması beklenir. Bizde 
bundan esinlenerek derneğimizin 
adını “Sadakataşı” olarak belirledik.
Yeryüzünün çeşitli bölgelerinde ve 
yurtiçinde ihtiyaca binaen acil önce-
liği ve kalıcı hayır oluşturma şiarını 
belirleyerek yol alıyoruz.Yetim pro-
jelerimiz,yetimhaneleriniz,su kuyu-
larımız,adak,kurban gibi projeleri-
mizle yeryüzünde iyiliğe aracı olma-
ya çalışıyoruz. www.sadakatası.org.
tr adresinden çalışmalarımızı detaylı 
inceleyebilir sizde bu hayırlarda yer 
alabilirsiniz.

Sadakataşı Derneği BaşkanıYazar

 Mine İzgi

15.12.2021

Annenin Fıtrat 
Yolculuğu

Fıtrat nedir? Fıtrat yaradılış 
kodlarımız, özümüz, ma-
yamız. Her insan biricik ve 

tektir. Herkesin yolculuk hikaye-
si de farklıdır. Fıtrat ferdin önce 
kendini tanımasını gerektirir. Bu 
yolculukta ne ifrat ne tefrit iti-
dalli olmak esastır. Hep geleceğe 
endeksli yaşamak anda olama-
mak bu yolculuğu sekteye uğratır. 
Oturanın, sabit kalanın değil; yol 
alanın manzarası değişir. Bu yol-
culukta kendi öğretilerimiz, kendi 
dualarımız, Kuran’da geçen Pey-
gamber dualarıyla yol almalıyız. 
Anne karnına bebek düşmeden 
başlanmalı bu yolculuğa kendimi-
zin ne istediğini bilip, bilinçlenip, 
manevi duygularımızı güçlen-
dirmeliyiz. Herkesin aile yapısı 
mizacı yaradılışı başka başkadır. 
Bunları göz önünde bulundurma-
lı bu yolculukta azık olarak sabrı, 
metaneti kuşanmalıyız. Çıktığı-
mız bu yolculukta ve hayatımızda 
Adetlerin değil El-Alim olanın de-
diği olsun. Yani adetlere göre de-
ğil ayetlere göre yaşayalım.

Yazar-Aile Danışmanı
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 Ömer Faruk Korkmaz

24.11 .2021

Karakter İnşaasında 
Eğitimin Önemi

İnsanı geliştirmeye çalışan, in-
sanı insan yapan merhamet 
temelli öğretilere eğitim denir. 

İki tür Eğitim vardır Nebevi te-
melli, felsefi temelli.

Merhametle, insanlığı kuşatmak, 
iyilik temelli eğitim topluma fay-
da sunar. Eğitim insanın aklını, 
ruhunu ve insan ilişkilerini ahlak 
üzerine terbiye eder, iyileştirir. 
Bizim istediğimiz eğitim sistemi 
merhamet eksenli bir akıl inşaa 
eden, insanlığa hizmet eden bir 
akıl ve ahlaki bir duruşu olan in-
san modelininin birleşimidir. Ka-
rekter geliştirmede eğitimin rolü 
okul, çevre ve sosyal çevre olarak 
geçer buna bir de genetik aktarım 
eklenir. Ama çocuğun ilk eğitimi 
özellikle 0-6 yaş arası annenin 
merhametli ve şefkatli yaklaşı-
mıyla şekillenir. Anne, babanın 
tutum ve davranışı eğitimi, aile-
deki davranış şekilleri her şeyden 
önce kişilik gelişiminde yadsına-
maz bir role sahiptir.
Eğitimi iki döneme ayırıyorum 
mekki ve medeni dönem 13 yıl 
zor dönemlerde yetişen bir nevi 
liseye kadar olan eğitim dönemi 
gibi sağlam bir eğitim verilirse ki-
şilik oturur. 

Özgü Güler

03.11 .2021

Mizacını Keşfet 
(Ennegram)

Enneagram latincede enne-
a=dokuz ve gram =çiz-
gi-çizim kelimelerinden 

türemiştir. Bu sistem dokuz ana 
kişilik tipini ifade eder. Kişinin 
kendisini tanıması bu dokuz ana 
kişilik tipinden hangisine ait ol-
duğunu anlayarak, zaaflarını, tut-
kularını bilmesinden geçer
Tip:1
Birler sabırlı ve mükemmeliyetçi-
dirler
Tip:2 insanlara yardım etmekten 
çok hoşlanırlar. Duygu eksenli 
bakarlar
Tip:3 Üçler için hayatta en önem-
li şey başarıdır. Etki önemlidir.
Tip4: Anlam arayışı içerisindeler. 
İçsel derinlik ararlar
Tip5: Beşler, bilgi toplamaya, öğ-
renmeye ve çevrelerinde olup bi-
teni gözlemlemeye odaklanmış-
lardır.
Tip6: Güven arayışı içindeler. Al-
tılar karşılaştıkları her şeye şüp-
heyle yaklaşırlar.
Tip7: Yediler içlerinde bulunan 
yaşam enerjisini dışarıya yansıt-
mayı çok severler. Keyif eksenli 
bakarlar.
Tip8: Sekizler kendilerini adeta 
gücün timsali olarak görürler. 
Hakimiyet arayışı hâkim.
Tip9: Dokuzlar adı üzerinde ba-
rışçı bir doğaya sahiptirler. Sabırlı 
ve uyumlu olma arayışındalar.

Ennegram UzmanıEğitimci

Prof. Dr. Sami Şener

1 . 12.2021

Sosyal Değişim Ve 
Değerlerimiz 

Sosyal değişme kavramı, sos-
yoloji de üzerinde çok fazla 
durulan bir konudur.  Batı-

lı sosyologlar, sosyal değişmeyi; 
önemli ölçüde iktisadi, siyasi ve 
teknoloji ile bağlantılı bir şekilde 
ele almışlardır.  İnsan ve toplumu 
da bu faktörlerin etkisinde ve gü-
dümünde hareket eden gerçekler 
şeklinde düşünmüşlerdir. Sosyal 
olayların iktisadi ve teknik açıkla-
ması, sosyal ilimlerin de insanın 
ruhi-organik ve fiziki çerçevede 
bir bütün olarak değerlendirilme-
sini ihmal etmesinden dolayı, batı 
tarzı nesnel sosyal ilimler, toplum 
ruhu ve yaşama felsefesiyle bir 
türlü kaynaşamadı. İnsanı ve top-
lumu kendi tek boyutlu çerçeve-
sine anlamaya çalıştı, toplum ve 
onun dinamizmine sebep olan di-
ni ve ahlaki duyguları incelemeye 
yönelmedi. Sosyolojiyi, psikoloji 
ve din ilimlerinden ayıran düşün-
ce; aynı zamanda insan ve toplu-
mu bir maddenin parçaları gibi 
ayrı ayrı inceleyerek, onun haya-
tını oluşturan “parçacı yaklaşım” 
sebebiyle sosyal ilimleri birbirin-
den ayırdı.

Sosyolog-Yazar
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Tuğba Akbey İnan

13.10.2021

İrade Terbiyesi 

İrade nedir?

Kişinin bir şeyi yapıp yapma-
ma konusunda verdiği tüm ka-
rarlar ve yaptığı tüm seçimler ira-
desinin bir sonucudur. Nefsi bir 
mücadele sürecidir.
İradeyi güçlendirmek için ilk yap-
mamız gereken soru sorma ref-
lexlerimizin güçlü olmasıdır. Yani 
hayatta hep iki sorudan birini se-
çiyoruz. İradesini güçlendirmek 
isteyen biri sorularını çoğaltmalı.
İbadetlerde her gün yapılması, 
sürekli tekrar ve belli tekrarlayış-
larla irademizi terbiye eder. İrade 
denilen şey yapabildikçe güçle-
nen bir şey. Çocuklarda özellikle 
irade eğitimi yapamadıkları değil-
de, yapabildikleri üzerinden tak-
dir edilerek ilerlemelidir. Övgü 
ve yergi çocuğun davranışlarına 
yönelik olmalı.
İrade eğitimi için önemli nokta-
lar:
Dengeli ve sağlıklı bir uyku
Beslenme alışkanlığı 
Güne olumlu hedeflerle başla-
mak 
Kendine belli konularda temrin-
ler alışkanlıklar oluşturmak
İbadetler az ama sürekli hale ge-
tirmek 
Kendinize özgürlük alanları oluş-
turun sizi tutsak ve bağımlı kılan 
şeylerden uzaklaşın 

Yazar
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 Elif Rabia Toptancı Gürbüz

30.09.2021 9.10.2021 20.11 .2021

Türkiye’de Sıfır Atık 
Yönetimi

Sürdürülebilir kalkınma ilke-
leri çerçevesinde atıklarımı-
zı kontrol altına almak, gele-

cek nesillere temiz ve gelişmiş bir 
Türkiye ile yaşanabilir bir dünya 
bırakmak amacıyla Sıfır Atık Pro-
jesi ilk olarak Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’nde uygulamaya geçi-
ridliğini, 26.09.2017 tarihinde 
gerçekleştirilen Sıfır Atık Projesi 
Tanıtım Toplantısı ile tüm Tür-
kiye’de uygulanmasına yönelik 
çalışmaların başlatıldığı üzerinde 
duruldu.
Elif Rabia Toptancı Gürbüz, Sıfır 
Atık Projesinin 2018 itibariyle 
aşamalı olarak kamu kurumların-
da, terminallerde (havaalanı, oto-
garlar, limanlar vb.), eğitim ku-
rumlarında (üniversiteler, yükse-
kokullar, enstitüler, okullar vb.), 
alışveriş merkezlerinde, konut 
sitelerinde, sağlık kurumlarında 
(hastaneler, ASM’ler vb.), eğlen-
ce-dinlenme tesislerinde (otel, 
eğlence merkezleri, restoranlar, 
parklar vb.), iş merkezlerinde ve 
büyük iş yerlerinde uygulamaya 
geçirilmeye başlandığına dikkat 
çekti.

Doç. Dr. Ziya Dumlupınar İlknur Bİlgi Kurt

Yerel Çeşitlerimiz, 
Gen Kaynaklarımız 
Ve Atalık Tohumlar

Orman Okulları Ve 
Doğa Eğitimi

Kahramanmaraş Sütçü 
İmam Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi Tarımsal Biyo-

teknoloji Bölümü Öğretim Üye-
si Doç.Dr. Ziya Dumlupınar ile 
yerel çeşitlerimiz, gen kaynakla-
rımız ve atalık tohumları konuş-
tuk.
Tohumculuktaki Durumumuz 
hakkında 2020 yılı rakamlarına 
göre Türkiye’de 1.241.760 ton 
sertifikalı tohumluk üretildiğine 
dikkat çekerek, Hububat (Buğ-
day, Arpa, Yulaf, Nohut ve Mer-
cimek) tohumlarında kendi ken-
dimize yetecek kadar tohumluk 
üretebilirken, Endüstri Bitkileri 
ve Sebze tohumlarında büyük 
oranda yurtdışına bağlı olduğu-
muzu vurguladı. 
Siyez buğdayı, karabuğday ve glu-
ten hakkında bilgi veren hocamız 
bize ait olmayan gen kaynakla-
rına değindi. Yerli ve yerel çeşit-
ler arasındaki farkların üzerinde 
durarak, yerli çeşidin Türkiye’de 
üniversiteler, araştırma enstitüle-
ri ve Türk firmaları tarafından ge-
liştirilen ve tescil ettirilen çeşitler 
olduğunu söyledi. 

Bilim ve doğa eğitmeni İlk-
nur Bilgi Kurt ile Pimay 
Akademi’den ve doğa te-

melli çalışmalarından bahsetti. 
Çocukların doğaya temas etmesi 
ve bütünleşmesiyle daha merha-
metli ve sakinleşmesine imkan 
sağladığını ifade etti. Ormana 
olan sevgilerinin ve verilen eği-
timlerin çocuklardaki değişim 
sürecinin olumlu yanlarına temas 
etti.  
Çevreci yarınların yetişmesi için 
neler yapılması gerektiğine deği-
nen konuğumuz, aileden bu eği-
timlerin başlamasının önemini 
vurguladı. Temelde bitki ve hay-
van sevgisinin aşılanmasının ve 
evde bitki yetiştiriciliğinden baş-
latılabileceğini vurguladı. Evler-
deki atıkların doğru kullanımının 
çöp kıtalarının ortadan kaldırıl-
masında nasıl etki doğuracağını 
belirtti. Aileyle beraber doğa yü-
rüyüşlerine çıkmanın, sınıf dışı 
eğitimlerin hayata geçirilmesinin 
çocukların ruh dünyalarında gü-
zel bir dönüşüme sebep olacağını 
söyledi. 

Çevre Yüksek Mühendisi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi/
Ziraat Fakültesi Fen Bilimleri ve Matematik Öğretmeni

Çevre Sohbetleri
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 İnci Karakaş

2.10.2021

Evsel Atık Su Arıtımı 

Evsel atık su olarak siyah 
ve  gri suların farkından, 
tuvalet sularının siyah su, 

duş, el yıkama sırasında oluşan 
suların gri sular olarak adlandı-
rıldığını belirtti.  Organik kirlilik 
yükü açısından çok fazla olan su-
lar evsel atık sulardır. Deterjanla-
rın içinde yapay organik kirlilik 
mevcut olduğunu belirterek, Yüz-
de 40 tuvalet, %30 banyo, %15 
çamaşır, %10 mutfak, %5 diğer 
kullanım açısından suların kate-
gorize edileceğini söyledi.
Evsel atık suların lejyonella, tifo, 
paratipo, hepatit A, kolera gibi 
çeşitli hastalıklara yol açtığı ishal, 
kusma, ateş gibi belirtiler ortaya 
çıktığının üzerinde durdu. Lejyo-
nella bakterisi akciğerde enfek-
siyona sebep olabilmekte, biraz 
daha ağır seyrederek pnomaniye, 
bilinç kaybına sebep olabildiği-
ni ifade etti. Hastalıklara sebep 
olabilecek atık suların tespit edi-
lerek gereken alanlarda işaretle-
melerin yapılmasına ve verilerin 
toplanmasının gerekliliğine dik-
kat çekti.

Mine Ataman

11 . 12.2021

Türkiye’de Tarımın 
Geleceği

Tarım yazarı ve futurist Mi-
ne Ataman ile Türkiye’de 
Tarımın geleceğini konuş-

tuk. Türkiye’de tarımın bugünü 
hakkında bu yılın karar yılı oldu-
ğunu ve doğru stratejilerle ilerle-
memiz gerektiğine vurgu yaptı. 
Ataman akıllı tarım uygulamala-
rındaki geldiğimiz noktanın altını 
çizerek bütüncül bir yaklaşımın 
olduğu bir tesisin ülkemizde ol-
madığına dikkat çekti. Dünyanın 
diğer yerlerindeki uygulamalarla 
karşılaştırma yaparak tarımsal 
gelişmeler noktasında batının 
önceden planlı hareketler ederek 
üretimi desteklediklerini ifade 
etti. Türkiye’nin küçük arazilerde 
maliyeti yüksek tarım yaparken 
batının daha geniş arazilerde eği-
tim ve savunma sanayi gibi tarımı 
ihracat kapısı olarak gördüğüne 
değindi.  Dünyada un da 1. Sırada 
olduğumuzu Tarım piyasalarında 
dünyadaki oyunu başkalarının 
kurduğunu bizim ise oyuncu-
lardan biri olduğumuzu belirtti.  
Uzun vadeli, teknolojiye entegre 
edilmiş daha ciddiyetle tarım po-
litikalarına yönelmemiz gerekti-
ğinin üzerinde durdu.

YazarÜsküdar Üniversitesi  Öğretim Üyesi 

 Nur Seda Şahin

27.11 .2021

Sürdürülebilir 
Çevre Ve Yaşam 

Sürdürülebilir çevrenin tanı-
mını yaparak, sürdürülebi-
lirlik kavramının her alan-

da karşımıza çıktığını vurguladı. 
Tarım, ekonomi, çevre gibi bir-
çok alanda bu kavramın gelecek 
kuşakların ihtiyaçlarını tehlikeye 
atmadan karşılayabilmek olduğu-
nun üzerinde durdu. Enerji, su, 
gıdaya hayatın devamlılığı için ih-
tiyaç duyarken gelecek nesillerin 
bizden daha çok ihtiyaç duyacağı-
nı unutmadan bu kaynakları daha 
koruyarak kullanmalıyız. 
Yerel yönetimler ve çevre politi-
kası olmadan sürdürülebilirliği 
sağlamak zor olacaktır. Çevre 
politikası siyasetten bağımsızdır. 
Ama yerel yönetimlerin varlığı bu 
sürecin işleyişi anlamında kolay-
lıklar sağlayacak ve yön verici ola-
caktır. Yerel yönetimler en tepede 
rol oynamak zorundadır. 
Ekolojik dengeyi sağlamak için 
planlama, örgütlenme, personel 
ihtiyacının karşılanması, yetişmiş 
insan gücü, denetim, maliyet gibi 
her alan çevre yönetimini oluş-
turmaktadır. Çevre bilincinin çok 
erken yaşlardan başlatılması ge-
rektiği üzerinde duruldu. 

Öğretim Görevlisi 
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 Prof. Dr. Ahmet Karataş  Prof. Dr. Ali Arda Işıkber  Prof.Dr. Cem Özkan

04.12.2021 23.10.2021 30.10.2021

Su Ve Yaşam 
Tarım İlaçları 
Kalıntısı ve Çözüm 
Önerileri

Gıda Güvenliği 

Çay, fındık, tütün fazlalı-
ğının azaltılarak dışarı-
dan aldığımız ürünleri 

ekme noktasına gelirsek kendi 
kendimize yeten bir ülke olabi-
leceğimize değindi. Mercimeğe 
ihtiyacımız varsa herkesin kendi 
ilinde uygunluğuna göre bunun 
ekimine katkı sağlar. Özellikle 
devletin ülkesindeki üniversi-
telerdeki bilim adamlarından 
alacağı destekle mutlaka tarım, 
su, çevre konularında da bilim 
kurulları oluşturması gerektiği-
nin üzerinde durdu. Bu vesileyle 
önümüzü daha iyi görerek ya-
rınlar için daha iyi bir planlama 
yapabileceğimiz konusuna işaret 
etti. Dünyada giderek artan kir-
lilik, susuzluk, iklim değişikliği 
sorunlarının önüne geçmek için 
politikalar üretilmesinin elzem 
olduğunu vurguladı.
Valilik, devlet, üniversite bünye-
sinde o bölgenin şartlarına göre 
bilim kurullarının oluşturulması-
nın çok önem arz ettiğini belirt-
ti. Kiraz, elma, şeftali gibi çok su 
isteyen ürünlerin kuraklık olan 
bölgelerde yetiştirilmesinin çok 
da uygun olmadığını bölgeye uy-
gun yerel problemleri göz önüne 
alarak çalışmaların yapılmasının 
zaruri olduğunu ifade etti. 

Kahramanmaraş Sütçü 
İmam Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi Bitki Koruma Bö-

lümü Entomoloji Ana bilim Dalı 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Arda 
Işıkber ile Tarım İlaçları kalıntıla-
rının insan sağlığını nasıl olum-
suz etkilediğini ve çözüm öneri-
lerini konuştuk. Tarım ilaçlarının 
sebze veya meyvelerin üzerindeki 
kalıntılarını anlamamızın müm-
kün olmadığını o sebeple tüke-
timi sırasında çok iyi yıkanması 
hatta sirkeli suda bekletilmesinin 
gerekliliği üzerinde duruldu. Ta-
rım ilaçlarının uygulanmasından 
sonra mutlaka o bölgede bir uyarı 
yazısının olması gerektiğine de-
ğindi. Sistemik ilaçların ise çok 
tehlikeli olduğunu ve bitkinin 
özüne yerleştiğini vurguladı. 
Türkiye’nin tarımsal ilaç kullanı-
mı konusunda yaptığı çalışmalara 
değindi. Bakanlığın son 15 yılda 
reçete sistemini getirerek tarım 
ilacının yetkili tarafından alına-
rak uygulamaya başlanmasının ve 
sistemde kayıt altına alınmasının 
ne kadar önemli bir aşama oldu-
ğunu kaydetti. Tarımsal ilaçları 
herkes almamalı, uzmanı yazmalı 
ve alıcısı da uzman olmalı ve uy-
gulayan kişinin de uzman olması-
nın gerekliğine vurgu yaptı. 

Güvenilir gıdaya nasıl ulaşı-
lacağı konusunda bilgiler 
veren konuğumuz tüke-

ticinin bilinçlenmesi konusunda 
medyaya çok önemli görevlerin 
düştüğünü belirtti.  Gıda güven-
liğinin çevre, ekonomi, iklim Ih-
tacat, insan sağlığı gibi yaşamın 
bir çok alanıyla ilişkisi vardır. Bu 
sebeple halkın bu konuda aydın-
latılması gerektiğinin üzerinde 
durdu. Gıdaya erişimin insani 
bir hak olduğunu ve daha sağlıklı 
gıdalarla beslenmenin herkesin 
hakkı olduğunu vurguladı.
Gıda güvenliği dediğimiz zaman 
ürünlerin yetiştirilmesinden ba-
kımına, hasadına, yetiştirilmesi-
ne, hayvan hastalıklarına varınca-
ya kadar bir çok işlemden geçiyor. 
Gıda güvenliği akut zehirlenme-
ler olduğunda daha çok akıllara 
gelmektedir. 
Üreticiden tüketiciye gelinceye 
sofralarımızın ne kadar güvenli 
olduğuna ve Türkiye’nin bu ko-
nudaki politikalarına değindi. 

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Biyoloji 
Bölümü Öğretim Üyesi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 
Öğretim Üyesi

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi
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 Prof. Dr. Mustafa Kızılşimşek

06.11 .2021

Yem Bitkileri ve Silaj 

Kahramanmaraş Sütçü 
İmam Üniversitesi  Zira-
at Tarla Bitkileri Bölümü 

Öğretim Üyesi  Prof. Dr. Mustafa 
Kızılşimşek ile Yem Bitkileri ve 
Silajı konuştuk.
Silajın bitkilerin fermente edil-
miş hali olduğunu ifade ederken 
silajın nasıl yapıldığını anlattı. 
Makinelerle biçilen otların silola-
ra doldurulduğunu ve oksijensiz 
ortamda sıkıştırıldığını, üstünü 
plastik örtüyle kapattıklarını ve 
ağırlık koyarak oksijensiz ferman-
tasyonu başlattıklarını belirtti. 
Kaba yemlerin ve kesif yem de-
diğimiz fabrika yemlerinin nasıl 
kullanıldığını anlatan Mustafa 
Kızılşimşek Silajın hayvancılık 
için çok önemli olduğunu ve hay-
vanın sindirim sistemi açısından 
suca zengin olduğu için büyük bir 
ihtiyacı karşıladığını belirtti.  Kış 
ortasında yeşil otların bulunma-
dığı ve uzun bir dönemde kalite-
sinden ödün vermeden açılmadığı 
sürece etkisini koruduğu anlattı. 
Hayvanların metaboizmasındaki 
zararlıların fermente sayesinde 
yok olabildiğini ifade ederek, her 
bitkiden silaj yapılmadığını iklim 
şartlarından kurutulamayan otla-
rın küçük bir alanda depolanarak 
kullanılabildiğini söyledi. 

Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer 

18.09.2021

İklim 
Değişikliklerinin 
Türkiye Üzerindeki 
Etkileri

Gelecekte bizi bekleyen 
tehlikeye dikkat çekilir-
ken küresel ısınmanın 

önüne geçilmesi için bireysel 
olarak herkesin üstüne düşeni 
yapmasının gerektiğinin üstü çi-
zildi.  BM iklim zirvesine taraf 
olan Türkiye’nin iklim değişikliği 
konusunda kendi politikalarını 
ortaya koyarak iklim değişikliği 
ile mücadele eden ülkeler ara-
sında 2009’dan beri yerini aldığı 
belirtildi. Ulusal ve uluslarara-
sı iklim değişikliği ile mücadele 
konusunda  enerji, ulaştırma, 
sanayi  alanı olmak üzere bir çok 
alanda politikalar oluşturulduğu-
nu vurgulayan Hakan Hoca  Paris 
sözleşmesinde üstümüze düşeni 
yapacağımızı deklare ettiğimizin 
üzerinde durdu. 
Iklim değişikliği ile mücadele ko-
nusunda ulusal olarak sera gazı 
salınımının azaltılması, uyum 
stratejilerinin geliştirilmesi, tek-
nolojik ilelemenin sağlanması ve 
finansman koşullarının oluştu-
rulması, iklim değişikliğinde ka-
pasite artırılmasına yönelik çalış-
maların yapıldığını belirtti. 

Namık Kemal Üniversitesi Dekanı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Biyoloji 
Bölümü Öğretim Üyesi

 Prof. Dr. Mehmet Çakmakçı

25.12.2021

Su Ve İçme Suyu 
Güvenliği 

Yaşam boyu tükettiğimiz su-
yun insan sağlığına olum-
suz etki etmeyecek hem 

yeterli miktarda hem de kabul 
edilebilir kalitede suyun her alan 
için teminini sağlamayı amaçla-
maktadır. İnsan sağlığına zarar 
vermeyecek ya da en düşük zarar 
verebilecek 0,2-0,5 ml gram litre 
konsantrasyonlarına musluktan 
akan suyun olması istenmekte-
dir. Ham su kaynağı var. İkinci 
ayağında bir arıtma kısmı var. 
Üçüncü ayağında da düzgün bir 
şebeke ağı ve musluğumuzdan 
sağlıklı suyun akması. Arıtma te-
sislerinin yaklaşık 31.000.000m³ 
gün su arıtma kapasitesine sahip 
olduğunu görüyoruz. İçme suyu 
güvenliği, içme suyu kaynağının 
havzasından başlar son kullanıcı-
nın musluğunda sona erer. Mus-
luk suları daha fazla tüketilebile-
cektir. Suyu sürahiye koyup ka-
rıştırdıktan sonra klor uçucudur. 
Su içilebilir niteliğe gelir. Sıcak 
ortamlarda kesinlikle bekletilme-
mesi gerekiyor. Su için yaptığımız 
yatırımlar ileriye dönük sağlıktan 
keseceğimiz yatırımlar olacaktır. 

Yıldız Teknik Ünivesitesi - Çevre Müh. Bölümü
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 Prof. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş  Sabiha Doğan

13.11 .2021 16.10.2021

Bir Biyoloğun 
Gözüyle Anadolu 

Küresel Isınma 
Bağlamında 
Çevresel Felaketler 
Gıda Ve Su 
Kaynakları 

Afyon Kocatepe Üniversite-
si Fen Edebiyat Fakültesi 
Moleküler Biyoloji Gene-

tik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. 
Dr.  Uğur Cengiz Erişmiş hoca-
mızla “Bir Biyoloğun Gözüyle 
Anadolu”yu konuştuk.  Merhum 
Şair Mehmet Akif Ersoy’un “Bas-
tığın yerleri toprak diyerek geç-
me tanı” dizeleriyle bize seslenen 
Uğur Hocamız bu toprakların son 
derece kıymetli olduğunu biyolo-
jik çeşitlilik ve biocoğrafya anla-
mında Anadolu’nun zenginliği-
nin ve sığınak oluşunun önemine 
değindi.  Medeniyetlerin beşiği 
olan bu coğrafyada farklı iklimle-
rin yaşanmasının etkisiyle çeşit-
liliğin artmasının doğru orantılı 
olduğuna temas etti.  Türkiye ge-
netik çeşitliliğinin de fazla olma-
sıyla son derece önem taşıyor. 
Biyokaçakçılık konusuna deği-
nen Uğur Hoca, yasal izin belgesi 
olmadan yapılan bu yaklaşımın 
zararlarından bahsetti.  Ticari ve 
bilimsel taşeronluk tarzında iki 
tarzda ortaya çıktığını ve bunun 
önüne geçmek için ciddi çalışma-
lar yapılması gerektiğine temas 
etti. Nesli tehlike altında olan 
türlerin devlet kontrolü olmadan 
yurtdışına kaçırılmasının TCK’ye 
göre bir yaptırımının mutlaka ol-
ması gerektiğinin üzerinde dur-
du. 

Gazeteci-yazar Sabiha Do-
ğan ile Gaziantep’te yapı-
lan gençlik çalıştayını ve 

gençlerin küresel ısınma sürecin-
deki duyarlılıklarını ve gençlerin 
geleceğe dair hedeflerini konuş-
tuk. Küresel ısınma bağlamında 
çevresel felaketleri su kaynakları 
ve çevresel faktörler başlıklarının 
ele alındığı çalıştayın detaylarına 
değindi. Y ve Z kuşağının ekoloji 
ve çevreye duyarlıklarının ön pla-
na çıktığına temas edildi. 
Gıda ve su kaynakları açısından 
küresel ısınma sürecinde tüm 
dünya kadar bizim de etkilenme-
mizin kaçınılmaz olduğu olum-
suzlukları bertaraf edebilmek için 
neler yapılabileceğinin altı çizildi. 
Yerel yönetimlerin ve sivil toplum 
kuruluşlarının bu konuda üzerine 
düşen çok fazla şeyler olduğunu 
ifade eden Sabiha Doğan Sıfır atık 
ve geri dönüşüm uygulamaların-
da vatandaşların ödüllendirilerek 
sürece dahil edilmesi gerektiğini 
vurguladı. 

 Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi
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SU VE İLETİŞİM konusunda Su Savaşları 
belgeselinin yapımcısı Uğur Veli ve yönet-
men Bilal Eroğlu ile görüştük.  

Su savaşlarının insanlığın savaşı olacağına de-
ğinen konuklarımız Afrika’da insanların suya 
ulaşmak için gün boyu yolculuk yaptıklarını ifa-
de ettiler.  Suya ulaşmak için verilen mücadele 
ile o suyu bularak sevince ortak olmanın hika-
yesini ekranda yansıttıklarını belirttiler. Azmin 
zaferine yapılan tanıklıklarını anlattılar.  Belge-
selin çekimleri sırasında Afrika’da karşılaştıkları 
farklı durumların unutulmayacak anılar birik-
mesine vesile olduğuna değindiler.  

Suyun hikayesini ve ihtiyaç duyanla suyun bu-
luşmasını İletişim aracı olarak görmelerinin kit-
lelere ulaşmaları noktasında nasıl bir önem arz 
ettiğine dikkat çektiler.  

TRT’nin bu projeye destek vererek küresel ısın-
maya dikkat çektiğine ve bu proje ile STK’la-
rın su kuyusu açılması noktasında destekle-
rin arttığına dikkatleri çektiler.  Zaman zaman 
çekim için izin alma konusunda uzun bir süre 

beklediklerine malzemeleri taşıma noktasında 
zorluklarla karşılaştıklarına ama umutlu yüzle-
rin bütün yorgunlukları unutturduğuna temas 
ettiler. 

İlerleyen zamanlarda küresel ısınmanın olum-
suz etkilerine karşı “bir atığın serüveni” tarzın-
da yeni belgesele imza atacaklarının müjdesini 
verdiler.  İstanbul ya da Londra’dan hikayelerle 
atık konusunda da kalıcı ve sürdürebilir çözüm-
ler sunmaya çalışacaklarına temas ettiler. 

Susuz ülkelerdeki zorlukları görünce bizim ne 
kadar dikkatli su kullanmadığımızı hatırlatarak 
su kaybının önüne geçmek için bireyden toplu-
ma dikkatleri bu noktaya çekmemiz gerektiği-
nin altını çizdiler. 

Su ve İletişim 
Ayşe Nur Çalıkçı

Moderatör

18.12.2021
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Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı’nın ilk olarak 
2016 yılında başlattığı Yakın Tarih Oku-
maları programları, Araştırmacı – Yazar 

Sn. Yusuf Yavuzyılmaz ile tekrar başladı. Her Çar-
şamba 21.00’de Mavera TV’de yayınlanan 10 seri-
lik programlarda Tanzimat Dönemi, 1. Ve 2. Meş-
rutiyet, Cumhuriyet Modernleşmesi, Darbeler ve 
Yarattığı Kültür, 15 Temmuz, İslamcılık, Türkçülük, 
Yeni Osmanlıcılık, Batıcılık, Cumhuriyet Dönemi 
Felsefe Eğitimi gibi konular sırasıyla ve antropolojik 
bir okumayla birlikte işlendi. Kendisinin İslamcılık 
üzerine analizlerinin yer aldığı yazısını okumanızı 
tavsiye ediyoruz.

1-İslam ve İslamcılık birbirinden farklıdır.
2-İslam tamamlanmış bir dinin adıdır. İslamcı-
lık ise beşeri zihnin belli bir döneme ait sorun-
ları çözmeyi amaçlayan dini yaklaşımıdır.
3- İslamcılık adına üretilen fikirler tarihsel oldu-
ğu için bütün zamanlar için geçerli olamaz.
4- İslamcılık daima krizdedir; çünkü İslamcılık 
bizatihi kriz ideolojisidir.
5- İslamcılık ilk önce İslam ülkelerini sömür-
ge durumundan kurtarmak, dini hurafelerden 
arındırmak, kaynaklara dönmek ilkeleri üzerine 
yükselmiştir. 

6- İslam tam anlamıyla yaşandığında İslamcılık 
doğal olarak bitecektir.
7- Dolayısıyla her dönemde İslamcılık bir imkan 
olarak gündemde olacaktır.
8- Bir anlayışın krize düşmesi için, o anlayışın 
ideal bir döneminin olması gerekir. 
9- Oysa bir dinin herhangi bir tarihsel kesitte 
yapılan yorumu bütün zamanlar için geçerli ola-
maz. Sabit din dinamik şeriat ilkesi gereğince 
sürekli değişim esastır.
11-Bugün İslamcılığı eleştirenlerin görüşleri de 
tarihseldir ve yarın eleştiriye uğrayacaktır.
12- İslamcılık ne kadar başarısız olursa olsun, 
her devirde, Kur’an ve Sünnet’e dayanarak yeni 
bir toplum oluşturma ideali olacaktır. Esasen bu 
ideal meşrudur.
13- Bir dini ideal ve kusursuz kabul edip, o dini 
toplumsal, ekonomik, siyasal alandan uzak tut-
mak gayreti çelişiktir.
 
Modernist İslamcılar tarihsiz, geleneksel dindar-
lar yaşadıkları dünyadan kopuklar. Kökü olma-
yan ağaç yaşayamayacağı gibi, gövdesi olmayan 
ağaç da meyve veremez. Kök orada duruyor ve 

Yakın Tarih Okumaları 
 Yusuf Yavuzyılmaz

 Araştırmacı – Yazar

Yakın Tarih Okumaları
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kıyamete kadar Allah’ın in koruması altındadır. 
Geriye onu sulayıp uygun koşulları oluşturarak 
meyve vermesini sağlamak kalıyor. İşte içtihat 
budur. İçtihat yoksa din, hayata müdahil ola-
maz. Yaşayan din hayatın sorunlarına müdahil 
olan dindir.

İslamcılık, İslam dünyasının geri kalmasına, sö-
mürülmesine bir tepki olarak doğdu. Yüzeysel 
İslamcılık eleştirisi yapanlar, Müslümanların 
mülteci olarak İslam ülkelerine değil Batı ülke-
lerine gitmesini İslamcılığın ölümü olarak gö-
rüyorlar. Oysa İslamcılığın temel çıkış noktası 
da bu itirazdır işte. Çünkü İslamcılar İslam’ın 
eski izzetli günlerine geri dönüşü savunuyorlar. 
Kur’an ve Sünnete dönüşü ve içtihat kapısının 
açılmasını öneriyorlar. Geleneğin İslam ahlakı-
nı ve mesajını örtmemesi gerektiğini savunmu-
yorlar. Geleneksel mehdi beklentisi ve insanı 
pasifleştiren kader inancına karşı, özgürlük ve 
sorumluluğu öne çıkarıyorlar. “İşte bu tezleri 
destekliyorum. Her Müslüman’ın bu ilkeleri be-
nimsediğine ve potansiyel bir İslamcı olduğuna 
inanıyorum.

Ben bir İslamcıyım. Hayatıma anlam katan bü-
tün mücadele de budur.

Bunu Ulusalcı/ Milliyetçi/Sol Kemalistlerin ve 
muhafazakarların anlamamasını da önemsemi-
yorum.

İslamcılığı kendi kaynaklarından okumak gere-
kir. Bu konuda dışarıdan yapılan çalışmalar bilgi 

vericidir kuşkusuz. Ancak 
konu hakkında yeterince 
ve sağlıklı değerlendirme 
yapabilecek bilgi vermez. 
Oryantalizm merkezli ve 
dışarıdan okumalardan 
beslenen, genel eğilimi 
mahkum etmek olan eser-
ler açıklayıcı değil, operas-
yoneldir. Son zamanlarda 
rastladığım çok sayıda İs-
lamcılık eleştirisi bu para-
leldedir.

İslamcılık üzerine düşünce üretenlerin okuması 
gereken iki önemli isim Şankiti ve Raşid el-Gan-
nuşi’dir. Diğer yandan düşünceleri teorik alanda 
kalmayan, aynı zamanda pratik alanda siyasal 
alanda düşüncelerini uygulayan Aliya İzzetbe-
goviç ve Gannuşi’nin İslamcılık hakkındaki dü-
şünceleri önemli. 

İslam bir dindir. Temeli vahye dayanır. Vahiy, 
yanılma ihtimal olmayan bir kaynaktan gelir. 
İslamcılık ise beşeri bir yorumdur. İnsan ürü-
nüdür ve yanılgıya açıktır. Milliyetçilik, sosya-
lizm, faşizm ise kuşkusuz beşeri ve yanılgıya 
açık insan ürünüdür. bu yüzden bu ideolojilerin 
hiçbiri İslam ile karşılaştırılamaz. Sosyalizmin 
başarısızlığından yola çıkarak İslam’ı yargılayan 
düşünce biçiminin sadece epistemolojik değil, 
aynı zamanda ahlaki bir sorunu vardır.

Sosyalizm, milliyetçilik ve Faşizmin başarısızlı-
ğını sosyalizm, faşizm ve milliyetçiliğin ideoloji-
sine kesilebilir. Çünkü İslamcılık da dahi hiçbir 
beşeri ideoloji hakikati kuşatamaz. İslamcılığın 
İslam’ı hayata hakim kılmak gibi bir hedefi var-
dır. Elbette hiçbir başarısız uygulama bu anlayı-
şı ortadan kaldırmaz.

Hiçbir beşeri ideolojin uygulamadaki başarısız-
lığı İslam ile uygulamadaki başarısızlığı ile kar-
şılılaştırılamaz. Bu yüzden hem sosyalizm hem 
de uygulamadaki pratikleri yanıştır. İslam ise 
uygulamadaki başarısızlıklardan bağımsız oya-
rak kıyamete kadar var olacak bir hakikattir.
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Bi Dünya Haber
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Abdulbaki Türkmenoğlu

02.12.2021

İngiltere’de Yaşam

Bi Dünya Haber programına 
konuk olan Birmingham 
Üniversitesi Doktora Öğ-

rencisi Abdulbaki Türkmenoğlu 
ile İngiltere’de Yaşam’ı konuştuk. 
Öğrenci vizesiyle gelip okuyan 
kişilerin haftalık 20 saat çalış-
ma hakkının olduğunu söyleyen 
Türkmenoğlu, YLSY bursu kap-
samında birçok öğrencinin Tür-
kiye’den İngiltere’ye lisansüstü 
eğitim için gelebileceğini belirtti.

İngiltere’nin bir Müslümanın 
yaşayabilmesi için uygun ülke-
lerden olduğunu söyleyen Türk-
menoğlu “ Burada herhangi bir 
ayrımcılık ve ırkçılık ile karşılaş-
mıyoruz. Biz şu an evli öğrenci-
lerin kaldığı bir yerleşim yerinde 
yaşıyoruz. Burada 60 daire varsa 
30 tanesinde Müslümanların ya-
şadığını söyleyebilirim.” dedi. 

Ahmed Faruk Subaşı

25.11 .2021

Uganda’da Yaşam

Bi Dünya Haber programı-
na konuk olan Büyüdüm 
Çocuk Oldum Platformu 

Kurucusu Ahmed Faruk Subaşı 
ile Uganda’da Yaşam’ı konuştuk. 
Uganda’nın çok genç bir nüfusa 
sahip olduğunu söyleyen Subaşı, 
nüfusun %70’inin 25 yaş altı ol-
duğunu ifade etti.

Gençlerin İngilizce seviyelerinin 
çok iyi olduğunu ifade eden Su-
başı “Burada insanların ingilizce-
leri çok iyi. Bilhassa merkezde bu 
durum daha belirgin. Hatta bura-
ya dil eğitimi için bile gelinebilir” 
dedi. 

Büyüdüm Çocuk Oldum Platformu Kurucusu Birmingham Üniversitesi Doktora Öğrencisi 

Mehmet Rıza Derindağ

11 . 11 .2021

Filipinler’de Yaşam

Bi Dünya Haber programı-
na konuk olan Türk-Fili-
pin Dostluk Vakfı Başkanı 

Mehmet Rıza Derindağ ile Fili-
pinler’de Yaşam’ı konuştuk. Fi-
lipin halkının İslam’ı kabule çok 
yakın bir yapılarının olduğunu 
söyleyen Derindağ, “Her yıl yak-
laşık 2000 kişinin hidayetine şa-
hit oluyoruz.” diyerek kendi yaşa-
dığı örnekleri anlattı.

Asya bölgesindeki Müslümanla-
rın İslam ile tanışmasında tüc-
carların ve mutasavvıfların bü-
yük rolü olduğunu dile getiren 
Derindağ, Malakka Sultanlığı’nın 
önemini anlatıp “Batı’da Endülüs 
ne ise burada Malakka Sultanlığı 
odur. Tarihte muazzam ilmi ve 
bilimsel gelişmeler yaşanmıştır.” 
dedi. 

Türk-Filipin Dostluk Vakfı Başkanı 
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Ensar Fırat

09.12.2021

Fas’ta Yaşam

Bi Dünya Haber programına 
konuk olan Fas Yunus Em-
re Enstitüsü Müdürü Ensar 

Fırat ile Fas’ta Yaşam‘ı konuştuk. 
Fas’ta bulunan Karaviyyin Üni-
versitesi’nin dünyanın en eski 
üniversitesi olduğunu ifade eden 
Fırat, “bu üniversiteyi kurmak da 
Müslüman bir kadına nasip ol-
muştur, aradan yüzyıllar geçse de 
hala önemli bir ilim merkezi ola-
rak hizmet veriyor” dedi.

Fas’ın birçok açıdan önemli atı-
lımlar yaptığını belirten Fırat, 
“ilerleyen yıllarda başta ekonomi 
olmak üzere birçok alanda Fas 
önemli bir merkez haline gele-
cektir” diyerek ülkenin geleceği-
ne dair öngörülerini dile getirdi.

Kazım Ateş 

28.10.2021

Avustralya’da 
Yaşam

Bi Dünya Haber programına 
konuk olan Gazeteci- Yazar 
Kazım Ateş ile Avustral-

ya’da Yaşam’ı konuştuk. 25 yıl-
dan fazladır Avustralya’da radyo 
programları yapan Ateş, ülkeye 
yaşanan göçleri ve Müslümanla-
rın kıtadaki tarihini anlattı.

Ülkedeki ev ve araba fiyatlarına 
da değinen Ateş, insanların bir 
yıllık çalışma ile rahatça araba-
larını alabildiğini söyledi. Pan-
demi süreciyle alakalı olarak da 
“ Salgın döneminde dünyanın en 
uzun süre kapanması buraya ait. 
2 yıla yakın süredir ülkeye giriş 
çıkışlar yasak” dedi.

Gazeteci- Yazar Fas Yunus Emre Enstitüsü Müdürü 

Kevser Aydoğdu

30.12.2021

Zanzibar’da Yaşam

Bi Dünya Haber programına 
konuk olan Assalam Yöne-
tim Kurulu Üyesi Kevser 

Aydoğdu ile Zanzibar’da Yaşam‘ı 
konuştuk. Zanzibar’ın bir adalar 
topluluğundan oluştuğunu belir-
ten Aydoğdu, nüfusun tamamına 
yakınının Müslüman olduğunu 
belirtti.

Zanzibar’da evlerin yapımına 
kapılardan başlandığını söyle-
yen Aydoğdu, “Kapı yapımı çok 
önemli bir sanat burada. Dik-
katlice bakan için bir kapı insana 
çok şey söylüyor. Tıpkı Anadolu 
insanının halılara ilmek ilmek 
duygularını işlediği gibi burada 
da aynısını kapılarda görebilirsi-
niz” dedi. 

Assalam Yönetim Kurulu Üyesi 
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Seyyid Emin

18.11 .2021

Kuzey 
Makedonya’da 
Yaşam

Bi Dünya Haber programına 
konuk olan Time Balkan 
Genel Yayın Yönetmeni 

Seyyid Emin ile Kuzey Makedon-
ya’da Yaşam’ı konuştuk. Osmanlı 
Devleti’nin Balkanlar’dan çekil-
mesi sonrasında göçlerin yaşan-
dığını belirten Emin, “Bizler bu-
gün bazı şeyleri koruyabiliyorsak 
bunlar zamanında bedel ödeyen 
hocalarımız sayesinde oldu” di-
yerek kimliklerini korumalarında 
kanaat önderlerinin rolünü anlat-
tı.

Türkiye’ye yaşanan göçler ile 
Müslümanların zayıfladığını gö-
ren bazı hocaların “Türkiye’ye git-
mek haramdır” diye fetva verdik-
lerinden bahsetti ve bu fetvanın o 
dönemin şartlarında anlaşılması 
gerektiğini anlatıp “ o dönem için 
çok isabetli bir hamle” olarak ni-
telendirdi.

Şuayip Altun

23.12.2021

Açe’de Yaşam

Bi Dünya Haber programına 
konuk olan İHH Endonez-
ya Yetim Çalışmaları Koor-

dinatörü Şuayip Altun ile Açe’de 
Yaşam‘ı konuştuk. Açe’nin coğra-
fi açıdan çok önemli bir yerde bu-
lunduğunu belirten Altun “Bura-
sı tarih boyunca hep önemli dev-
letlerin ilgisini çekmiştir” dedi.

Bölgenin İslam Şeriatı ile yönel-
tidiğini söyleyen Altun, “Ülkede 
suç oranları diğer devletlere göre 
çok düşük. Buraya geldiğimden 
beri neredeyse hiç suç olayı ile 
karşılaşmadım. İstediğiniz vakit-
te dışarıya çıkıp dolaşabiliyorsu-
nuz. Kapılarınızı kilitlemeseniz 
de bir şeyler olmayacağını biliyor-
sunuz.” diyerek yaşadığı tecrübe-
leri aktardı.

İHH Endonezya Yetim Çalışmaları Koordinatörü Time Balkan Genel Yayın Yönetmeni 

Şükrü Çetin

04.11 .2021

Arjantin’de Yaşam

Bi Dünya Haber programına 
konuk olan Diyanet İşleri 
Başkanlığı Arjantin Koor-

dinatörü Şükrü Çetin ile Arjan-
tin’de Yaşam’ı konuştuk.  El-Tur-
colar ve Moriskolar’dan ve Arjan-
tin’de müslümanların tarihinden 
bahseden Çetin, İslam’ın izleri-
nin farklı şekillerde görülebilidi-
ğini söyleyip Buenos Aires’te bir 
metro istasyonunda “La Galibe 
İllalah” yazdığını ifade etti.

Güzel ahlakın İslamiyeti tebliğ 
ederken en önemli vesile oldu-
ğunu dile getiren Çetin, “ Gay-
rimüslimler bile ramazan ayının 
kendilerine huzur verdiğini, isla-
mın ne kadar güzel bir din oldu-
ğunu söylüyorlar.” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Arjantin Koordinatörü 
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Tahir Akan

16.12.2021

İsveç’te Yaşam

Bi Dünya Haber programı-
na konuk olan İsveç İslam 
Federasyonu Başkanı Tahir 

Akan ile İsveç’te Yaşam‘ı konuş-
tuk. İsveç’e zamanında türk göç-
lerinin yaşandığını belirten Akan 
“Şu an burada 120-130 bin kadar 
Türk kökenli vatandaşımız var-
dır.” dedi.

Ülkede İslamiyete giren çok sa-
yıda insanın olduğunu söyleyen 
Akan, “Kur’an-ı Kerim’i aldım 
okudum ve gördüm ki bu kitap 
benim düşüncelerimi yansıtıyor. 
Kendimi orada buldum. Aslında 
benim aradığım buymuş ” diyen 
birçok İsveçlinin hidayetine şa-
hitlik ettiğini dile getirdi.

İsveç İslam Federasyonu Başkanı
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Karavan Akademi
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Hanımlara yönelik olarak 
planlanan ve yüz yüze 
olarak vakıf merkezimiz-

de gerçekleştirilen ney atölyemiz, 
hafta içi grubunun ardından 13 
Kasım 2021 Cumartesi günün-
den itibaren hafta sonu grubu 
ile devam ediyor. Ney üflemeyi 
öğrenmenin vermiş olduğu sabır 
ve azim ile atölyemiz samimi bir 
iklimde ilerliyor. 

Ebeveynlere yönelik olarak 
planlanan ve online ola-
rak toplam 4 seminerden 

oluşacak “Çocuğumu Tanımak 
İstiyorum” seminerlerimizin 0-3 
yaş ve 6-12 yaş arası çocuğu olan 
ebeveynlere yönelik olan serileri-
ni gerçekleştirdik.
İlk olarak 6-12 yaş arası çocuğu 
olan ebeveynlere yönelik olan se-
minerimiz ile başladığımız seri-
mizde, 6-12 yaş arası çocuklarda, 
zihinsel, sosyal, fiziksel-motor, 
duygusal gelişim alanlarını açık-
layarak kritik dönemler hakkın-
da ipuçları verildi. Ebeveynlerin 
soruları ile aktif olarak katılım 
sağladıkları seminerimizde ki-
tap, film ve belgesel önerileri de 
yapıldı. 0-3 yaş arası çocuğu olan 
ebeveynlere yönelik olan ikin-
ci seminerimizde konuklarımız 
genç anne-babalarımızdı. 0-3 yaş 
arası çocuklarda gelişim evreleri 
ve yapılabilecek etkinlik önerileri 
konularında sunum yapıldı. So-
ru-cevap etkinliği yapılan son bö-
lüme ebeveynlerimiz aktif olarak 
katılım sağladı.
Ocak ve şubat aylarında kalan 2 
seminerimizin gerçekleşeceği se-
rimizde katılımcı profilimiz, 3-6 
yaş ve 12-18 yaş arası çocuğu 
olan ebeveynler olacaktır. Duyu-
rularımıza karavanakademi.org 
web sitemizden ve sosyal medya 
hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz.

Çocuğumu 
Tanımak İstiyorum

Dijital Dünyada 
Çocuk Yetiştirmek Ney Atölyesi

Yetişkinlere yönelik online 
atölyelerimizden olan “Di-
jital Dünyada Çocuk Yetiş-

tirmek” adlı atölyemiz, tüm ebe-
veynleri kapsayan bir atölyedir.  
Dijital ebeveynlik konusu ile baş-
layan atölyede, geleneksel ve yeni 
medya farkından bahsedildi. Ço-
cukların sosyal, duygusal, psiko-
lojik, zihinsel ve fiziksel gelişim-
lerini pek çok açıdan etkileyebile-
cek olan bu konuda ebeveynlerin 
çocukların dijital dünyasında iyi 
birer rehber olabilmesi için doğ-
ru yaklaşımlar üzerinde duruldu. 
Soru-cevap etkinliği ile tamamla-
nan atölyemize karavanakademi.
org web sitemizden veya sosyal 
medya hesaplarımızdan bizimle 
iletişime geçerek ulaşabilirsiniz. 

Karavan Akademi
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İlkadım Birey Tanıma Envan-
teri, birey tanıma teknikleri 
kapsamında hazırlanmış il-

kokul 1. sınıf ile 4. sınıf (1. ve 2. 
sınıf öğrencilerinin ebeveynleri 
ile birlikte testi çözmesi önerilir.) 
ortaokul 5. sınıf ile 8. sınıf, lise 9. 
sınıf ile 12 sınıf aralığındaki tüm 
öğrencilere uygulanan, öğrenci-
nin kişilik özelliklerini, çalışma 
alışkanlıklarını, öğrenme stille-
rini, baskın zekâsını, alan yete-
neğini ve mesleki ilgisini belir-
lemeye yönelik geliştirilmiş test 
uygulamasıdır. Öğrencinin test 
süresince değerlendirileceği baş-
lıklar maddeler halinde aşağıda 
verilmiştir.

Rehberlik Envanteri Resim Atölyesi

Toplamda 4 aylık bir döne-
mi kapsayacak olan resim 
atölyemiz, 16 Ekim 2021 

Cumartesi günü itibariyle vakıf 
merkezimizde yüz yüze olarak 
başladı. İlk 4 haftalık müfreda-
tında sulu boya teknikleri işle-
nen atölyemizde, öğrencilerimiz 
sonbahar ve kış temalı çalışmalar 
üzerine çalıştı. 

13 Kasım 2021 Cumartesi günü 
ile birlikte resim atölyemizde 
kuru boya teknikleri işlenmeye 
başlandı. Aramıza katılan yeni 
öğrencilerimiz ile birlikte 4 hafta 
boyunca meyve, sebze ve bitki çi-
zimleri üzerine çalıştık. Bu atöl-
yemizde aynı zamanda sulu boya 
teknikleri ile 4 haftayı tamamla-
yan öğrencilerimize gelişim kart-
ları verildi.

11 Aralık 2021 Cumartesi günü 
resim atölyemiz pastel boya tek-
nikleri ile devam etti. Bu atölye-
mizde de aramıza yeni arkadaş-
larımız katıldı. Halen devam et-
mekte olan atölyemizde kahvaltı 
sofrası ve deniz kabuğu çizimi 
çalışmaları yapıldı. Pastel boya 
tekniklerini tamamlayan öğrenci-
lerimiz gelişim kartlarını aldı. 

Resim atölyemizin son konu-
su olan karakalem teknikleri 15 
Ocak 2022 Cumartesi günü baş-
layacak. Bu atölyemize kayıtla-
rımız devam etmektedir. Atölye 
içeriklerimiz ve diğer atölye ilan-
larımıza karavanakademi.org web 
sitemizden ulaşabilirsiniz.



Mavera Akademi
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Öğrenmek eğlenerek yapı-
labilecek bir eylem midir?
Beynin sağ ve sol yarım 

olmak üzere iki bölümden oluş-
tuğunu biliyoruz. Ve bu iki bö-
lümün yalnız görüntüden ibaret 
olmadığı, sağ ve sol yarımın gö-
revlerinin farklı olduğu da mu-
hakkak. Klasik eğitim metotları 
bizi sol beyin ağırlıklı öğrenme-
ye yönlendirir.  Yani daha ezbere 
dayalı bir öğrenme. Ezberleyerek 
öğrenmek de bir yöntem olmakla 
birlikte, bilginin unutulma hızı 
ve oranı çok daha yüksek olduğu 
için çokta kullanışlı olduğu söyle-
nemez.
Sağ beynimiz resimlerle ve renk-
lerle öğrenir. Yani eğlenerek, ke-
yif alarak, sıkılmadan ve çoğu kez 
fark etmeden öğrenmemizi sağ 
beyin sağlar.
 Bir klinik psikolog olan Tony 
BUZAN  bu konu ile ilgili çalış-
malar yapmış ve mindmapping ( 
zihin haritaları ) yöntemini geliş-
tirmiştir. Zihin haritaları yöntemi 
ile ilk kez okunan bir kitap, bir 
konu on kelimeye indirgenerek 
rahatlıkla öğrenilebilir. Bunu ya-
parken renkler ve resimler kulla-
nılır. Kısa sürede öğrenilen konu 
yine kısa sürede tekrar edilebilir, 
hatırlanabilir.

Bir toplum, adap kuralları-
na uyduğu sürece saygı ve 
sevgi içerisinde yaşama-

yı başarabilir. Biz de adap okulu 
atölyemizde edep veya adap ne 
demektir, bunların güzel ahlak 
ve terbiyeyle ilgisi nedir bunları 
öğrendik.

Toplumdaki sevgi, saygı, huzur 
ve mutluluğu sürdürmek için 
her bireyin aile içerisinde, okul-
da, sokakta, yolculukta ve sosyal 
hayatımızda uyması gereken ayrı 
ayrı nezaket kuralları olduğunu 
gördük. “Biriyle karşılaştığımızda 
nasıl selam vermeliyiz?” “Yemek 
yerken veya su içerken nelere dik-
kat etmeliyiz?” “Kendi evimizde 
de uymamız gereken kurallar var 
mı?” “Nasıl saygılı, sabırlı, gü-
venilir, çalışkan ve sevgi dolu bir 
insan olabiliriz?” gibi sorular sor-
duk ve cevaplar bulduk.

İslam demek güzel ahlak demek-
tir, adap ve nezaket kuralları da 
güzel ahlakı tamamlayan birer 
parçadır. Yani biz Müslümanla-
rın İslam’ı gerçek manada yaşa-
ması için olmazsa olmazımızdır. 
Sevgili peygamberimiz Hazreti 
Muhammed, “Ben güzel ahlakı 
tamamlamak için gönderildim.” 
buyurarak, güzel ahlakın önemi-
ni bizlere en güzel şekilde anlat-
mıştır.

Gülçin Pehlivan Aslıhan Cengiz Sümeyra Karabekiroğlu

Çevrim İçi Oyun 
Atölyesi Başka Bak Eğlenerek 

Öğreniyorum

Başka bak atölyemizde bir-
çok konuya farklı farklı 
açılardan bakmanın güzel-

liklerini yaşıyoruz. Ele aldığımız 
konuyu birçok 3yönüyle gözlem-
lerken fikirler üretiyor yeni şeyler 
keşfediyoruz. Çam ağaçlarının ka-
buklarında büyük oranda c vita-
mini olduğunu, ağaçların kökleri 
sayesinde diğer ağaçlarla iletişim 
halinde olduğunu, gezegenin en 
büyük dağının Mars ta olduğunu, 
zaman ile ilgili yapılan zamansız-
lık deneyi yapıldığını ve birçok 
bilgiyi atölyemizde eğlenerek öğ-
reniyoruz.

Başka bak atölyemizin temeli de-
ğerlerimize bağlı olup tüm edin-
diğimiz bilgilerin ışığında tefek-
kür ile tüm kapılarımız Allah’ın 
varlığına ve birliğine açılır. 
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Osman Dindar Rukiye Akyüz Ruşen Yavuz Erim

Etkileşimli Okuma Felsefe Atölyesi İlmihal Atölyesi
Merhaba,

Atölyemiz, adından da an-
laşılacağı üzere okuma 
ile ilgili. Gelin görün ki 

atölye çalışmalarımızda okuma 
yapmıyoruz. Bu, kulağa biraz tu-
haf gelebilir ama aslında değil... 
Çünkü okuma eyleminin sağlıklı 
olabilmesi için gerekli olan temel 
unsurların farkındayız.
Okumak bilinçli bir faaliyettir ve 
okuyucu, belli bir bilinçle okuma 
eylemine katılır; daha doğrusu, 
katılmalıdır. Bu da temelde “dil 
bilinci”yle mümkündür. Işte bi-
zim atölyemizin amacı, çocukla-
rımıza dil bilinci aşılayarak onları 
okumaya hazır hâle getirmek.
Peki nasıl yapıyoruz bunu? Iş-
te burada devreye, atölyemizin” 
etkileşimli” başlığı giriyor. Ço-
cuklarla konuşuyoruz, yazıyoruz, 
okuyoruz ve dinliyoruz. Türkçe-
nin bu dört temel öğrenme meto-
dunu da uygulamaya çalışarak ve 
mümkün olduğu kadar herkesin 
katılımını sağlayarak dil bilinci 
kazanmaya/kazandırmaya çalışı-
yoruz.

Felsefe atölyemizde neler 
yaptık? 
Ekim ayında öğrencilerimiz 

ile yeniden buluştuk. Atölyemiz 
öğrencilerimizin tatlı heyecanla-
rıyla birlikte şenlendi. 
Ekim ayında “Kavramlar Üzerin-
den Tanıyorum” başlığı üzerinden 
ilerledik. Hayatımızda var olan 
önemli kavramları öğrencilerimiz 
ile birlikte konuştuk, değerlendir-
dik, eleştirilerde bulunduk. Ama-
cımız öğrencilerimizin hayatların-
da sürekli olarak var olan ve ha-
yatlarına şekil veren kavramların 
önemi anlamalarıydı. 
Kasım ayında “Bilgiye Nasıl Ula-
şabilirim?” başlığı üzerinden de-
vam ettik. Hemen herkesin gün-
lük hayatında sıkça kendine sor-
duğu bir soruya öğrencilerimizle 
başka başka cevaplar bulmaya 
çalışırken filozoflafların bu soru-
ya verdikleri cevapları da değer-
lendirmeyi unutmadık.
Aralık ayın “Hay ile Birlikte Soru-
yorum, Arıyorum, Buluyorum.” 
başlığı üzerinden gittik. Oldukça 
keyifli bir atölye oldu. İbn Tufely 
/ Hay Bin Yakzan kitabındaki ana 
karakter Hay’ın hayatını öğren-
cilerimizle birlikte hem öğrendik 
hem izledik. Öğrencilerimiz Hay’ı 
oldukça sevdiler. Bolca empati 
yaptılar. 

Oyun ve Etkinliklerle İl-
mihal Atölyesi çocuk-
ların ibadetin önemini 

anlamaları, ibadet etmeye istekli 
hale gelmelerini sağlamak için 
belirlenen başlıklar doğrultusun-
da planlanmıştır. Her hafta farklı 
farklı yapılan oyun ve etkinlik-
lerle eğlenerek öğrenmenin yanı 
sıra ibadetleri sevdirmeyi, kolay-
laştırmayı, ibadetleri düzenli bir 
şekilde yerine getirerek model 
olmayı hedeflemekteyiz. Tıpkı 
Efendimizin (sav.) bizlere buyur-
duğu gibi... Peygamber Efendi-
miz (sav.) tüm işlerimiz için bize 
örnek olmuştur. Bazı işler için 
‘şöyle şöyle yapınız.’ diyerek o 
işin nasıl yapılacağını sadece söy-
lemiştir. Bazı işler içinse örneğin 
‘Namazı benim nasıl kıldığımı 
gördüyseniz öyle kılın.’ diyerek 
bir işin ve davranışın nasıl yapı-
lacağını, öğrenmemiz için bizzat 
yaparak ve canlandırarak göster-
miştir.  Bununla birlikte bizlere 
‘Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, 
müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz’ 
diye de buyurmaktadır.
İbadet kavramlarının çocukların 
zihninde doğru konumlanması, 
konuların pekişmesi sabırla ve 
zamanla olabilir. Bunun için bazı 
etkinliklerimizden sonra öğren-
cilerimizin onu alışkanlık haline 
getirmesi için süre vermekteyiz. 
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Emre Düzakçı Özlem Durmaz

Kur’an-I Kerim 
Atölyesi Lgs Hazırlık Atölyesi Masal Atölyesi

Mavera Vakfı Çocuk Aka-
demisi kapsamında ger-
çekleştirilen Kur’an-ı 

Kerim atölyesi, çocuklara ha-
yatının bir köşesinde her daim 
özlemle hatırlayacakları bir sa-
mimiyet ortamını oluşturmayı 
hedeflemektedir. 
Kur’an, bir yaşam kitabıdır. 
Kur’an’ın gölgesinde yetişen bir 
nesil inşa etmek, kalplerinde gü-
zel izler bırakabilmek ve çocukla-
rın gelişim sürecini de göz önün-
de bulundurarak onları destekle-
mek önceliklerimizdendir.
Atölyemizde,  Kur’an-ı Kerim’i en 
güzel şekliyle okumayı destekle-
yen birçok etkinliğe, oyuna ve ma-
teryallere yer verilmektedir. Ana 
hatlarıyla talim, tecvid ve mahreç 
gibi başlıca konuları da detaylarıy-
la eğlenceli hale getirerek dersle-
rimizde öğretilmektedir. 
Bazen bir dili okumayı öğrenmek 
sadece işaretleri sese dönüştür-
mek değildir. Kur’an’ı okumak 
ancak ibadettir. Bizler hevesli göz-
ler ve taptaze zihinleri ibadetle 
öğrenmeye teşvik ediyoruz. Öğ-
rencilerimiz Kur’an atölyesiyle bir 
ay gibi kısa bir süre içerisinde sa-
dece Kur’an okumayı öğrenmiyor. 
Ardından gelen pekiştirici devam 
atölyeleriyle bunu kalıcı bir bece-
ri haline getirmelerini sağlıyor ve 
Kur’an’ı cüzleri, durakları, surele-
ri ve dualarıyla onlara tanıtıyoruz.

Her hafta Mavera Akade-
minin öğrencilerimiz için 
sunmuş olduğu matema-

tik atölyesinde, öğrencilerimizin 
hem okulda başarılı olmaları için 
konuları parçalı olarak özet bilgi 
şeklinde anlatıyor hen de konu-
yu pekiştirici kazanım odaklı so-
rular çözüyoruz. Haziran ayında 
girecekleri LGS formatına uygun 
tarzda yeni nesil sorular ile öğ-
rencilerin muhakeme ve işlem 
gücünün gelişmesini sağlamayı 
amaçlıyoruz. Sizleri de ailemizin 
parçası olmadınız için Mavera 
Akademi’ye bekliyoruz

Masal ,çocukların hayal 
dünyasını hareketlendi-
ren,onlara bir şeyler öğ-

reten, eğlendiren yani çocukların 
en yakın arkadaşıdır.Aynı zaman-
da çocuklarla kurulabilecek en et-
kili iletişim yoludur.
   Ezeli ve ebedi değerleri taşıyan 
ve görünmezi görünür kılan bir 
ezgidir.Geçmişle geleceği birbiri-
ne bağlayan çok güçlü bir köprü-
dür.

Masal çocuğun kulağına hayatın 
hikmetini fısıldar ve gözden gö-
ze,zihinden zihine ,kalpten kalbe 
anlatılır.Çünkü insan kalbi masalı 
anlamaya hazır ve açıktır.Demem 
o ki masalın yaşı yoktur.
    
Bizde bu masalları  kadim kültü-
rümüzü  MAVERA AKADEMİ 
ile çocuklarımıza en güzel haliy-
le aktarmaya çalıştık.Sonrasında 
yaptığımız sanatsal faaliyetlere 
bakarak eminim defalarca o ma-
salları anlattılar.O masallar yüz-
lerce çocuğun dilinde başka başka 
şehirlere yayıldı .Camdan cana 
köprü oldu.

  Vesilenizle sizlere , katılan tüm 
çocuklarımıza ve kıymetli ailerine 
çok teşekkür ediyorum.
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Merve Alanbay

Saklı Bilim

“Saklı Bilim Atölyesi”nde ak-
lımızı kullanarak ilimin ışı-
ğında bakıyoruz tüm pence-

lerden. Baktığımız her pencerede 
farklı bir varlık, farklı bir yaratılış 
görüyor ve gördüğümüz bu var-
lıkların yaratılış hikmetlerini te-
fekkür ediyoruz. Varlıklar üzerine 
konuşuyor, bilimsel özelliklerini 
araştırıyoruz. Aslında  Rabbimi-
zin Kur’an’ı Kerim’de bize anlat-
tığı gibi, yerde ve göklerden bu-
lunan ayetleri kendi dünyamızın 
penceresinden bakarak gözlemli-
yor, anlamaya çalışıyoruz. Bu yol-
culukta bize katılmak isteten tüm 
bilim meraklılarını atölyemize 
bekliyoruz.

Mahmure Mil

MatematikAtölyesi

Değerli Veliler;
Değerli Çocuklar;
Değerli Mavera ailesi sa-

yesinde her Hafta Mavera mate-
matik atölyesinde buluşuruz. 

Sizlerle bir ders içinde hem ko-
nuyu öğreniyor hem test çözü-
yor hem de mantık muhakeme 
sorularına yer veriyoruz.  Yetmi-
yor sonrasında da  MATEMATİK 
ÇÖZEREK KİM MİLYONER OL-
MAK İSTER soruları çözüyoruz. 
Hepinize Mavera’lı ve matematik-
li sağlıklı günler diliyorum

Nurcan Yıldırım

Tefsir Atölyesi

Rabbimizin bizlere gön-
derdiği en büyük hazine-
yi, Kur’an-ı Kerimi daha 

yakından tanımak için çıktık 
bu değerli yolculuğa.   Zorlu bir 
süreçte, bedenen bir araya gele-
mediğimiz bir zaman diliminde 
uzaktan uzağa başladı Kur’an 
dostluğumuz.

“Çocuklar İçin Tefsir“ dersi var-
mış, diye duyup kaydolmuşlar 
derslerimize. Onların da tek bir 
arzusu varmış: “Bu değerli hazi-
neyi yakından tanımak.”

Bir araya her gelişimizde seçtiği-
miz bir ayet üzerinden güzel yol-
culuklara çıkıyoruz hep birlikte. 
Bazen bir karınca oluyor konu-
ğumuz, Neml süresi 18. ayet ışı-
ğında, bazen yıldızları inceliyoruz 
Necm süresi ilk ayetiyle. Gaşiye 
süresiyle develerin yaradılış mu-
cizeleri üzerine konuşurken, “Su-
bhanallah!” diyoruz hayretle.

Her ayette farklı dünyalara kapı 
açıyor, her ayette bilgimize bilgi 
eklemenin sevincini yaşıyoruz.

“Hiç bilenlerle bilmeyenler bir 
olur mu? (Zümer, 9)” ayetini he-
nüz işlemedik ama manasını do-
ya doya yaşıyoruz  “Çocuklar İçin 
Tefsir” atölyemizde.
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Günün Tarihi & Kim Kimdir

Tarih, toplumsal olayları doğru yorumlamak için 
hayati öneme sahiptir. Kuşkusuz bugünü anla-
mak için dünü bilmemiz gerekir. Eskiden beri 
üzerinde durulan en büyük faydası ise insanların 
gelecekte yapacakları için geçmişten ibret alma-
ları veya ibret alınmasının beklenmesidir. 

Bu minvalde her gün yayınladığımız “Günün 
Tarihi” ve “Kim Kimdir?” programlarınızı istifa-
denize sunduk. Videoların metin yazarı Sn. Hü-
seyin Yürük’ün biyografisini aşağıda veriyoruz.

HÜSEYİN YÜRÜK KİMDİR?
1966 yılında Ünye’de doğdu. Lise öğrenimini 
Ünye İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı.

1990 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fa-
kültesi’nden mezun oldu. İSKİ Hukuk Müşavir-
liği’nde avukat olarak çalıştı. Müteakiben Bilge 

Danışmanlık Şirketi Genel Müdürlüğü görevin-
de bulundu.
2009 yerel seçimlerinde İstanbul İl Genel Meclis 
üyesi olarak seçilip Hukuk Komisyonu Başkanı 
olarak görev yaptı.2014 yerel seçimlerinde Üs-
küdar Belediyesi Meclis Üyeliğine müteakiben 
Üsküdar Belediyesi Meclis Başkanlığına seçildi.
22.10.2014 tarihinde Sn. Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan, Sn. Başbakan Ahmet Da-
vutoğlu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Sn. İdris 
Güllüce tarafından üçlü kararname ile Bakanlık 
Müşavirliğine atandı. Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığı İstanbul 2 numaralı Tabiat Varlıkları Kurulu 
Başkanvekilliği görevlerinde bulundu. Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı Bakan Müşavirliği görevi-
ni yürütürken TBMM Dilekçe ve İnsan Hakları 
Komisyonu’ ndan oluşan Karma Komisyon tara-
fından Kamu Denetçisi olarak seçildi. Evli ve üç 
çocuk babasıdır.
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Allah Yolunda Verilen En Güzel Borç

Karz-ı Hasen Vakfı, “Gelin Genç Yuvalara UMUT Olalım!” mottosuyla evlenecek çiftlere nefes olmak 
için faizsiz, vade farksız ve herhangi bir kura endeksli olmaksızın borç vermek amacıyla 10.09.2020’de 
kuruldu. Karz-ı Hasen Vakfı kurulduğu tarihten itibaren gençlerin karşılaştığı maddi imkansızlıklar, 

faizli bankalar, gündemi daima meşgul eden menfi emsaller, aileler tarafından evliliğe mâni olacak ağır örf ve 
ananeler gibi engellerin karşısında her daim gençlerin yanında oldu.

Karz-ı Hasen Vakfı faaliyet gösterdiği bir yılı aşkın süre içerisinde “Allah’a güzel bir borç verecek kim-
se yok mudur ki Allah ona alacağını kat kat geri versin. Daraltan da genişleten de Allah’tır, hepiniz 
O’na döndürüleceksiniz.” ayetini şiar edinerek 141 genç çifte 6.668.000TL borç verdi. Bu süre zarfın-
da 125 hayırsever Karz-ı Hasen Vakfına 5.238.699TL bağışta bulunarak yüzlerce çiftin mutluluğuna 
ortak oldu.

Siz de sırada bekleyen binlerce gencin en özel günlerinde yanında olmaya ne dersiniz?

Karz-ı Hasen Vakfı
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Mavera Sanat, Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı ile Karz-ı Hasen Vakfı çalışmalarına destek 
amacıyla kuruldu. Alacağınız sanat eserleri ile Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı için öğrenci 
atölye ve eğitim çalışmalarına, Karz-ı Hasen Vakfı için genç yuvaların oluşmasına destek 
olabilirsiniz. 

Mavera Sanat

maverasanatmaverasanat maverasanat


