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tefanidergi

Doğrular nereye götürür yanlışlar yoksa, kaç yanlış kaç doğruyu götürüyor 
yol yoksa? Hangi yolda yürünür yanlışları bulmak için, hangi yolda doğrular 
aranır, dostlukta kaybolmak için? Biz nerde faniyiz, hangi dünyada? İki fani 
birleşir mi bir dünyada? Dünya neresi, yol nerede? Sorgulamayan gençlik hiç 
durur mu doğru durakta? 

Okuyan, yazan, çizen, düşünen ve bu yolda yürüyen bir gençliğin kalemi; 
Tefani ile huzurlarınıza çıkıyoruz. Bulduğumuz bir dünya var, sizi içimize 
çekmeye çalışıyoruz. Fani olmanın verdiği güçle birleşip iki faninin aynı 
meziyette ve hissiyatta fikren yaşamasını fırsat biliyoruz. Bu gençler neler 
yapıyor böyle...!? İsim değiştirerek kılık değiştirmiş gibi, damlaya damlaya 
okyanus olanlar birleşmiş gibi… Tefani Dergi = Damla Dergi bu denklemin 
matematiksel kanıtını sadece kendileri yapabileceğini söylüyorlar, dedik ya 
yeni buldukları bir dünya var bizi içine çekiyorlar! Hayalleri tebessümle renk-
lendiren gönüllülerin 9. Sayısı Tefani Dergi oluyor. Tefani hem 1. Sayı hem 9. 
Sayı olmayı nasıl başarıyor? Logoda bulunan iki suret birleşirse neler oluyor, 
kelebeğin ömrünü mü düşündüler? Bu gençler neler yapıyor böyle…!? 

Uzun lafın kısası sayfaların arkasında saklı…

Kadın temasına “Kudüs’ü geri alan Selahaddin’i yetiştirecek kadar. Yahut 
oğlu susayan birinin Allah’a niyazından çölde su çıkarttıracak kadar. 
Mesela Allah’ın en tâhirelerinden biri olan Meryem kadar. Mesela kâinatın 
En Sevgilisini doğuracak kadar ya da ona zevcelik edecek kadar.” diyerek 
vurgu yaparken Sahir, “Onu okumak şarkı söylemek, dans etmek gibi…” 
diyerek Hasan Ali Toptaş’ı anlatıyor bize Belgin Nur AKAR. “Akarsudan dahi 
abdest alıyor olsanız israf etmeyiniz.” Hadisi ile enerji tasarrufunu hatırlatı-
yor Oğuzhan SAĞLAM. Oyun Bağımlılığına şöyle bir bakış açısı getirmiş İsa 
YILDIZ ; ‘Mesela oyunumuzun birinci seviyesi bu akşam ailemiz ile oturup 
teknolojik cihazlardan biraz uzaklaşarak onlarla muhabbetler etmek, ikinci 
seviyesi bu hafta bir kitap okumak, üçüncü seviyesi bir ay içinde bir şehre 
gidip kültürünü ve tarihini tanımak, dördüncü seviyesi önümüzdeki 1 yıl 
içerisinde bir enstrüman çalmayı öğrenmek, beşinci seviyesi en geç 2 yıl 
içinde bir dil öğrenmek altıncı, yedinci, sekizinci… Evet şimdi kim en yüksek 
seviyeye ulaşabilecek?’ Girişimcilik konulu bir tema ile Dr. Murat TARHAN’ı 
ve kitaplarını röportaj ile tanıtıyor bize genç kalemler. Mihriban İPEK güzel 
bir hikâye ile bam telimizi titretiyor. Ve Editörünüz Sevtap GÜLEN ŞİMŞEK: 
“Tüm saatlerin pillerini çıkarasım geliyor bazen” diyerek bir isyanı edebiyat-
la buluşturuyor ve şiir olarak sunuyor gönüllerinize. 

Daha nice yazımız ve yazarımız var sayfaların ardında fakat nice canımız 
da var toprağın altında. Sarsıldık ama yıkılmadık, kayıplar verdik ama 
kalanlarla acıları katık edip kenetlendik. ”Her dem yeniden doğarız” 
misali… Rabbimden 2020’nin başında yirmi dört ocak günü yaşadığımız 
elim Elazığ Depreminde aramızdan ayrılanlara rahmet, yaralılarımıza acil 
şifalar diliyoruz.
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Yazıma bir şiirle başlamak istiyorum. Sayfalar dolusu bir şiirle, tek kelimelik bir şiirle…

Tek Kelimelik Şiir
Kadın!

Aslında bu şiiri yazarken şair, ne düşündü bilmiyorum, yahut Sâhir. Lakin açıklaması bir 
mülakatta şu şekilde geçiyor:
- …

- “Adamın biri tek kelimelik bir sözlük yazmak istemiş, tek kelimeli görünmese de yazmış. Bunu görün-
ce benim de içimden bir şiir yazmak geldi. Aldım elime kalemi ve önüme kağıdı...”

- “Ne kağıdı kalemi be adam, kalemle kağıtla şiir yazan mı kaldı artık?”

- “Neden olmasınmış efendi? Ben henüz kalemlerin ve kağıtların gücüne olan inancımı kaybetme-
dim!”

- “Canım eskidendi o kalemi kılıç, kağıdı kalkan edinmek. Zamanımızın eğitimde en ileri uluslarından 
biri olan Finler, kağıt kalem yerine klavye fare koymayı düşünüyor, uygulamalarını geliştiriyorlar. 
Hem de henüz ilkokul yıllarında.”

- “Bari bugünlük müsaade edin?”

- “Peki, ama bir gün daha gerisinde kalacağız modern toplulukların, haberiniz olsun.”

- …

- “Latife ediyorum efendi, bu sizin suçunuz değil. Siz devam edin lütfen.”

- “Önce gözlerimi kapattım, olabileceği kadar çok şey düşündüm kadınlar hakkında. Laf aramızda, 
yazılacak ne kadar da çok şey varmış diye dehşete de kapılmadım değil. Sonra derin bir nefes aldım, 
çok derin. O kadar derindi ki o nefes, bir annenin ayaklarının altından cennete değdi, bir kız çocu-
ğunun babasına hediyesi olan cennete hem de. O kadar tatlı gelmişti ki bana bu nefesteki sürûr hali, 
şaşırdım, yeniden o derinlikte bir nefes almak istedim. Tekrar kapattım gözlerimi...”

- “Sonra ne oldu?”

- “Düşündüm.”

- “Neyi, ne yazacağınızı mı?”

- “Yazacaklarımı nasıl o kadar değerli kılabileceğimi.”
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- “Ne kadar?”

- “Kudüs’ü geri alan Selahaddin’i yetiştirecek kadar. Yahut oğlu susayan birinin Allah’a niyazından 
çölde su çıkarttıracak kadar. Mesela Allah’ın en tâhirlerinden biri olan Meryem (as) kadar. Mesela 
kainatın En Sevgilisini (sav) doğuracak kadar ya da ona zevcelik edecek kadar.”

- “Bu çok fazla değil mi?”

- “Bir kelime için mi? Hayır değil! ‘Kadın’ dediğinde, tüm bunlar aklında gelmeden diyorsa, utansın 
bir erkek.”

- “Sonra nelerden utansın bir erkek?”

- “Sadece erkek mi utanmalı bu durumda?”

- “Bittabi hayır. Bir kadın da bilmeli kadının değerini, kıymetini.”

- “Ama erkek daha çok bilmeli kıymetini kadının. Ona bakarken az önce saydıklarımı düşünmeli. Dü-
şünmeli ki az önce saydıklarımın kapısının ‘kadın’dan geçtiğini bilsin.”

- “Düşünmüyor diye oluyor zaten tüm bu olanlar.”

- “Oluyor tabi efendim. Bir erkek bilse kendilerine Allah’ın emanetinin ne olduğunu, cennetin kokusu-
nu almayı bilse mesela, Allah’ın lütfunu görebilse ya da, günümüzde kadının konumu toplumumuzda 
ve dünyada bu halde mi olurdu?”

- …

- “Ben söyleyeyim olmazdı.”

- “Şey, şiirinize mi dönsek?”

- “Peki dönelim, ancak unutmayın siz de, ne kadar çekinirsek bunları konuşmaya, yanlış giden şeyler 
yanlış gitmeye o kadar devam edecek!”

- “Çekinmeyelim efendim!..”

- “Sonra ne oldu biliyor musunuz? Bütün bunları şiirime dökmek istedim. Gülümsedim. O kadar 
efkardan fikirden sonra nihayet toparladım kendimi, yeniden aklımdan geçirdim tüm o düşündüklerimi 
hızlıca, kalemi değdirdim kağıda şiirimi yazmak için ve.. tek kelime dökebildim ancak.”

 “Kadın.”

- …

İşte bu kadar açıklamadan sonra ben de bu konuyla ilgili bir şeyler karalamak istiyorum şimdi, zihni-
min bembeyazdan az daha koyu sayfalarına. Umarım beğenirsiniz ve umarım size de çok şey düşündü-
rür benim gibi, yahut Sâhir.

Kadın…

           Sâhir
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DİNLE OĞUL  
Gel oğul, otur yamacıma.
Sana söyleyeceklerim var.
Vakti geldi konuşmanın,
Kadın diyen söylenmemiş cümlelerim var.

Dinle oğul; taşladıkların kadın değil, kadın uğruna olsun.
Kadının taşlanmaya değil yaşlanmaya ihtiyacı var.
Ha bir de aklında bulunsun,
Taşladığın erkeklik değil adamlık olsun.

Dinle oğul; sevgiyle yaşat kadını,
Bakımsız tohum bile yeşermez.
Kadına bakımın, sevgin olsun.

Dinle oğul; her kadın anan, bacın, kızın değerinde olsun.
Unutma ki her kadın birinin anası, bacısı, kızıdır.
Sen değer ver ki, seninkinin de değeri olsun.

Dinle oğul, sen de bir kadından doğdun.
Yine bir kadına varıp, belki bir kadının varlığına vesile olacaksın.
Kadın her yiğidin yolunda kesindir.
Yolunda eksik olmayanı, yanında ezik bırakma.
Her kadını çiçek bil ancak basmaya kalkıp hayatını karartma.

Ey oğul kadın güçlüdür, çeviktir, emektardır, zariftir.
Yüreğinde yer edene koldur, kanattır, kilittir.
Bir damladan bin bir iş, bir lokmadan bin bir aş çıkarandır.
Kısacası kadın, görmesini bilene en tesirli şifadır.

Velhasıl, kadın senin adındır oğul!
Kadını yaşat ki adın yaşasın.
Ve kadın bilene cennettir!
Cenneti bil ki cennette olasın...

DİLAN POLAT
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Çayımdan bir yudum alıp başlıyorum söze. 

Kadın demek, diyor şair, çölde susuzluktan öle-
ceğiniz anda size su olandır. Kadın, oğlu için 
Safa Merve tepesinde çaresizce koşan Hz. Ha-
cer’dir. Efendimizin (sav) Veda Hutbesinde Müs-
lümanlara emanet ettiği değerdir... 

Kadının ne toplumumuzdaki yerini ne de dini-
mizdeki yerini yadsıyamayız. Çünkü: Onlar olma-
saydı bizim varlığımız söz konusu olmazdı. 

Geçenlerde bir kadın gördüm; kocası vefat ettik-
ten sonra, çocukları harap olmasın diye bir kuş 
misali onları kanatları arasına alıyordu ve başka 
bir kadın, Urfa’nın çorak topraklarında tepedeki 
yakıcı güneşe rağmen, sırtında çocuğuyla tarla-
da çalışıyordu. Belli ki tek derdi çocuklarının ge-
çimini sağlamaktı, ne kadar büyük bir fedakârlık 
değil mi? Elbette ki öyle. 

En çok da hayata karşı direnen, dik duran kadın-
lara hayranlık duyuyorum, o kadar soruna rağ-
men her düştüklerinde daha güçlü gülüp ayağa 
kalkıyorlar ve ben kendi nezdimde bu kadınların 
önünde saygıyla eğiliyorum. 

Derin bir nefes aldım ve çayımı içmeye devam 
ettim... Uzun zaman önce yazar bir arkadaşımla 
sohbet ediyorduk, konu nasıl olduysa kadınlara 
geldi ve bana bakıp “Acaba biz Efendimizin (sav) 
bize emanet ettiği bu değerlere sahip çıkabildik 
mi?” diye sordu. Eğdim başımı önüme “Biz in-
cittik, biz çok kırdık onları.” dedim, dakikalarca 
ağzımızı bıçak açmadı. Gerçekle yüzleşmek ne 
kadar ağır geliyor insana. 

Kadının vefa olduğunu, yol olduğunu unutuyoruz 
ve en büyük hatalarımız da buradan kaynaklanı-
yor, tebessümle yaklaşan o güzel yüreğe ekşi bir 
sözle karşılık veriyoruz, sonra da değer verme-
diğimiz insandan bizi el üstünde tutmasını isti-
yoruz. Peki nerde kaldı bizim insanlığımız, nerde 

kaldı vefa borcumuz? Bedenimizde omurgamız 
olmasa yaşayamayız değil mi? Ama toplumun 
omurgası olan kadını yine bu toplumdan soyut-
lamaya kalkıyoruz oysaki kadınlar bizi biz yapan 
değerlerin başında gelir ve sadece toplumun 
omurgası değildir kadın, aynı zamanda İslam için 
de çok büyük bir öneme sahiptir. 

Kadın anne olduktan sonra ayaklarının altına cen-
net verilir, çocuğuna ışık olup, eşine yoldaş olur, 
ne zaman yolumuzu kaybetsek annemize veya 
eşlerimize sığınırız çünkü biliriz ki karanlıklardan 
onlar bizi kurtaracaktır ve yine onların uzattıkları 
eller ile ayağa kalkacağızdır. Allah gönlümüze şifa 
olan kadınların yokluğunu göstermesin (âmin). 

Bizi biz yapan değerlerimiz vardır demiştik; kültü-
rümüz, yöresel kıyafetlerimiz, şivelerimiz ve daha 
binlerce miras, işte kadınlar da bu mirasların ba-
şında gelir. Çünkü bir insanı bir kadın doğurur, bü-
yütür ve eğitir, yine o nesli oluşturan da yön veren 
de vefakâr kadınlardır. Zamanın şairi der ki: “Dün-
yanın yarısı kadındır, diğer yarısına da kadın bakar.” 

Kadın olmak Erzurum’da Nene Hatun olmaktır, 
kadın olmak 15 Temmuz’da kamyonetiyle “Vatan” 
diye yeri göğü inleterek kahraman olmaktır, kadın 
olmak Çanakkale’de “Hiçbir şey yapamıyorsam 
bari yemek yapayım ana kuzularına” deyip destan 
yazmaktır, kadın olmak seni dışlayanlara gülüm-
seyip adını “öğretmen” diye tarihe yazmaktır ve 
kadın olmak herkesin vicdanının sustuğu yerde 
gönül sesini dinleyip vicdanını konuşturmaktır. 
Velhasılıkelam kadın olmak zor zanaattır azizim.

FATMA ALTUN

Kadının bizdeki değerini anlamak ve anlatmak için kısa bir yolculuğa çıkıyorum. 
Belki gönlümde birikenler yazı olup dilimden akar diye... 

MERHAMET TECELLİSİ 
KADINLAR
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Farazi Aşk

Kadriye Kuyabakan

Ve yine yüreğim, bir rüzgârın fısıltısıyla uyandı.
Kuş palazlandı, bir yürek acısında. 
Ve mavilikler, kızıla çalarken hudutları.  

Ufukta belirir; yine hüküm yemiş hasret.
Ve yine aşk, bir anne edasıyla giydiriyordu       
Deli gömleğini yüreğime
Ruhum usulca eritiyordu; usunu, bu hengâmede.
Bir şarkı mırıldanıyor dilimde, benden bağımsız.
Farazi divaneyim yine! 
Ruhuma işlenen senden ötürü
Bir hususa vardım, kendi içimde. 
Ve diyor ki gönül kuşu: harlandıkça hamlaşacaksın. 
Ardından söyler Anka: “Ben küllere can veren, uslanmaz bir haylazım.’’
Ve martılar konarken bir şairin omzuna. 
Derin bir sessizlik. 
Ve gökten bir veda huzmesi,
Ardından bir hasretlik dumanı,       
                                                                                            
Ve sonsuz hayalin özlemi…
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Sefiller
Fransız yazar Victor Hugo’nun 1862 yılında yayımlanan dünyaca ünlü romanı Les 

Misérables (Sefiller), güçlü kurgusu ve karakterleri, incelikle işlenen olay örgüsü ve evrensel 
içeriğiyle o tarihten bu yana dünya edebiyatının en çok okunan kitaplarından biri olageldi. 
19. yüzyıl Fransa’sındaki sınıflar arası uçurum ve sosyal adaletsizliğe dikkat çeken Sefiller, 
tüm mücadelesi ülkedeki yoksulluk ve adaletsizlik çarkını kırmak olan ancak mücadelesi 
sırasında yapıp ettikleriyle bu kez de vicdan ile adalet arasında sıkışan ana karakteri Jean 
Valjean’ın çarpıcı hikâyesini konu alıyordu. 

Sinema tarihinde farklı yönetmenler tarafından yaklaşık 60 kez beyaz perdeye uyarlanan 
Sefiller romanı, son olarak İngiliz BBC One televizyonu tarafından diziye uyarlandı. En son 
2012 yılında Hugh Jackman, Russell Crowe ve Anne Hathaway’in başrol oyunculuklarıyla 
Hollywood versiyonu yeniden beyaz perdeye uyarlanan Sefiller, 6 bölümlük mini dizi formatıyla 
ilk kez ekrana taşınmış oldu. Bu kez yapımını İngilizlerin üstlendiği Sefiller, muhteşem 
sinematografisi ve oyunculuklarıyla oldukça başarılı bir yapım olarak dikkat çekiyor. 

Çekimleri Fransa ve Belçika’da tamamlanan Sefiller, dönemin atmosferini başarıyla 
yansıtan mekân ve kostüm seçimleri ve mükemmel oyunculuklarıyla, Victor Hugo’nun 
tasvir ettiği 19. yüzyıl Fransa’sının atmosferini başarıyla oluşturarak, tamamen Hugo’nun 
klasiğine bir geri dönüş sağlamayı başarıyor.   

Romanın baş karakteri Jean Valjean’ı Dominic West, Jean Valjean’ın amansız takipçisi 
ve saplantılı belalısı polis müfettişi Javert’i David Oyelowo, hikâyenin en trajik figürü 
Fantine’i Lily Collins, hilebaz kötü karakter Thenardier’yi Adeel Akhtar, ondan aşağı kalır 
yanı olmayan karısı Madame Thenardier’yi Olivia Colman, Fantine’in yetişkin kızı Cosette’i 
Ellie Bamber ve Marius Pontmercy’yi Josh O'Connor’ın canlandırdığı dizide, oyuncular 
performanslarıyla büyülerken, umutsuz ve trajik hikâyeye seyirciyi en üst perdeden dâhil 
etmeyi de başarıyorlar. Senaristliğini, yazar Jane Austen’ın Gurur ve Önyargı, Tolstoy’un 
Savaş ve Barış, Boris Pasternak’ın Dr. Jivago romanlarını başarıyla sinemaya uyarlayan 
Andrew Davies’in üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda ise son yılların en çok izlenen 
dizileri arasında yer alan House of Cards’tan tanıdığımız Tom Shankland oturuyor.

Sefiller, her ne kadar 19. yüzyıl Fransa’sındaki sosyal eşitsizlik, yoksulluk, vicdan ve 
adalet arasında sıkışmışlığa baş karakteri Jean Valjean’ın merkezinde olduğu olay örgüsü 
üzerinden ışık tutan çarpıcı bir dönem dizisi olsa da aynı zamanda bugüne dair de oldukça 
manidar çıkarımlara kapı aralayan içeriğiyle, eskimeyen bir romanın yeni bir dizi uyarlaması 
olarak ilgiyi fazlasıyla hak ediyor.

Sadık Şanlı
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SEN DE
ELİNİ UZAT
Kâinat belirli bir düzen içerisinde mey-
dana gelmiştir. Ve bu düzende insanoğlu-
na hayatının çeşitli alanlarında kullanması 
için birçok olanak sunulmuştur. Bunların 
başında ise enerji kaynakları gelmekte-
dir. Dünyanın var olduğu ilk zamanları 
düşünecek olursak, ilkel zamanlarda in-
sanlar, hayatlarını sürdürmek için doğanın 
olanaklarından yararlanıp kullanacakları 
malzemeyi üretir durumdalarmış. Fakat 
günümüz toplumuna bakacak olursak ge-
rek ilerlemenin gerek teknolojinin de ge-
tirileri ile büyük bir tüketim ağına düşmüş 
durumdayız. Dünya, elinde ne varsa büyük 
bir hızla tüketme sürecine girdi.
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MUHTAÇ OLDUĞUMUZ ENERJİ 

Tüketirken farkına varmıyoruz lâkin enerji, bizler için yaşam maddesi, hayatımızı devam 
ettirmemizi ve birçok alanda bize kolaylık sağlayan en büyük hediyedir. Elbette cimrilik 
yapıp elektrik kullanmayın veya doğalgaz harcamayın demiyorum sizlere. İçinde 
bulunduğumuz çağın bir gereği olarak harcamalıyız. Fakat bu tüketim boyutu öyle bir 
seviyeye ulaşmış ki önünü alamayacak duruma da gelmiş bulunmaktayız. Örneğin 
Çin’in yıllık enerji tüketimi 573,2 milyar kilovat saat. Bu dev bir rakam demek ve bu 
tüketimi yalnızca bir ülke yapıyor.

Tüketim demişken bunu sadece elektrik olarak düşünmeyelim. Su, petrol, doğalgaz, 
soluduğumuz hava ve daha nicesi... Acımadan ve düşünmeden yok ediyoruz.

Bu gidişat, sonunda birilerinin dikkatini çekti. Belki birçok şeyin dengesini değiştirdikten 
sonra farkına vardık ama en azından adım atmaya başladık. Alternatif enerji kaynağı 
denilen bir kavram ortaya çıktı. Bunun getirisi olarak da farklı enerji kaynakları 
aranmaya başlandı. Rüzgâr ve güneş enerjisini kullanabileceğimiz görüldü. Birçok yere 
rüzgâr türbinleri, güneş enerji santralleri kuruldu. Geri dönüşüm adına adımlar atıldı. 
Çöplerin dönüştürülmesi ile elektrik ve ısı üretimi sağlanabiliyor. Okullarda, iş yerlerinde 
bilinçlendirme faaliyetleri hızla yerini aldı. Gittiğimiz yolun yanlış olduğunu gösteren 
çok hoş bir hadis-i şerif vardır :
“Akarsudan dahi abdest alıyor olsanız israf etmeyiniz.” Bu hadis-i şerif o kadar çok 
anlamlıdır ki, uçsuz bucaksız bir derya ama o deryadan dahi kullanırken tasarruflu 
kullanmamızı ve israf etmemizi bize tavsiye ediyor. Her şey bu kadar açık ve ortadayken 
sen de çok geç olmadan harekete geç. Bir lamba söndür, açık kalmış bir musluğu kapat, 
bir pet şişeyi geri dönüşüme at. Dünya kendini tüketmeden yardım elini uzat.

DÜNYAYI TÜKETME, DÜNYAYA YARDIM ET!

Oğuzhan SAĞLAM
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MERVE GÜNEŞGİRİŞİMCİLİK 
RÖPORTAJ   :   DR. MURAT TARHAN 
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 
TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
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-  Merhaba hocam, öncelikle kendimi tanıt-
mak istiyorum size. Ben PDR 4.sınıf öğrencisi 
Merve Güneş. Aynı zamanda da Tefani Der-
gisi’nin Bolu’daki editörlüğünü yürütüyorum. 
Sizinle girişimcilik hakkında röportaj yapmak 
üzere şu an burada bulunmaktayım ve ilk 
soru ile başlamak istiyorum.

-    Bizlere biraz kendinizden bahsedebilir 
misiniz?

- Ben Çankırılıyım. 30 yaşındayım, evliyim 
ve bir çocuğum var. İlkokul, ortaokul ve lise 
eğitimimi Çankırı’da tamamladım. Üniversi-
te eğitimimi Bolu’da Sosyal Bilgiler eğitimin-
de ve yüksek lisansımı “Osmanlı Medrese 
Sistemi-Çankırı Medreseleri ve Müderris-
leri” üzerine yaptım. Doktoramı ise “Sosyal 
Bilgiler Eğitimi’nde Girişimcilik Becerisinin 
Kazandırılması” hususunda yaptım. Bu ala-
na 5 yılımı verdim ve halen de İzzet Baysal 
Üniversitesi’nde Türkçe ve Sosyal Bilimler 
Eğitimi bölümünde görev yapıyorum.

-    Girişimci, Girişimcilik, Girişimcilik Beceri-
si ve Girişimcilik Eğitimi kavramları hakkın-
da bilgi verir misiniz?  

-  Literatürde bir sürü tanımı var ama bu kav-
ramların Sosyal Bilimlerde özellikle standart 
bir kavram tanımı yok. Bu noktadan ha-
reketle bence girişimci kavramı, girişimde 
bulunan kişi, girişmek, faaliyette bulunmak; 
bu işin aktif girişimcilik kısmıdır. Sosyal giri-
şimcilik kısmında da toplumun herhangi bir 
problemi veya ihtiyacından yola çıkarak bir 
sorunun üzerinde fikir üretmesi, ürün üret-
mesi, hizmet üretmesi ve işine başlamasıdır. 
Girişimcilik kavramı için ise, kişinin aklına 
gelebilecek herhangi bir alandaki faaliyet-
lerine, fikrini hayata geçirecek eylemlerinin 
tümüne girişimcilik diyoruz biz.

Burada iki önemli kavram ifade ettin soru-

nun sonunda: Girişimcilik Becerisi ve Giri-
şimcilik Eğitimi kavramları. Girişimcilik be-
cerisi aslında birçok alt beceriyi bünyesinde 
barındırır. Örnek verecek olursak; iş fikrini 
ifade etme becerisi, işyeri tasarımı becerisi, 
logo tasarımı becerisi, reklam tasarımı be-
cerisi, yaratıcı düşünme becerisi, yenilikçi 
düşünme becerisi, ürün ayırt edici özellik-
lerini tanımlayabilme ve ifade etme becerisi 
gibi 30’a yakın beceriyi bünyesinde barın-
dıran çatı bir beceridir girişimcilik becerisi. 
Dolayısıyla girişimcilik becerisini, bireyin 
herhangi bir ürün ya da hizmeti oluşturmak 
istediği andan itibaren sonlandırana kadar 
geçen süreç içerisindeki yeteneklerine ve 
donanımına yönelik kapsamlı bir beceri ola-
rak tanımlayabiliriz.

- Girişimcilik eğitimi ise girişimci, girişimci-
lik, girişimcilik becerisi gibi kavramları bün-
yesinde barındıran sosyo-kültürel ve eko-
nomik yönü olan daha çok bizim pedagojik 
anlamda kullanmamız gereken ama günü-
müzde pedagojinin dışında da kullanılabilen 
yani galat-ı meşhur olmuş bir kavram. Eski-
ler öyle der, “Galat-ı meşhur, lügat-ı fasihten 
evlâdır.” Yani halk arasında bir kavram nasıl 
alışılagelmiş ise o kavramın halk tarafından 
kabul edildiği kısmı geçerlidir. Günümüzde 
aslında halk dediğimiz -burası bir latife oldu- 
benim bahsettiğim akademi camiasında gi-
rişimcilik eğitimi genellikle KOSGEB’de, çe-
şitli vakıflarda, belediyelerde veya üniversite 
bünyesinin beceri ve pedagojik kısmından 
ziyade girişimci faaliyetine yönelik eğitimi 
kapsar bir durumuna gelmiş. Biz bunu şu 
şekilde ifade ediyoruz; pedagojik anlamda 
girişimcilik eğitimi, iş fikrinin nasıl oluştu-
rulması gerektiğinden ve iş fikrinin hayata 
geçirilmesi için gerekli finansman desteğin 
nasıl sağlanabileceğinden ve finansmanı 
sağlanan iş fikrinin hayata geçirilmesi nok-
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tasında ürünün üretimi ve tasarımının nasıl 
yapılabileceğinden, bu ürünün tanıtımının ve 
pazarlanmasının nasıl yapılacağına kadar 
5 boyutta kapsamlı bir süreci ele alan biraz 
önce ifade ettiğim 30’a yakın beceriyi, milli 
ve evrensel değerleri bünyesinde barındıran 
bir süreç olarak ele alıyoruz.

-  Bu alanda yapmış olduğunuz çalışmalar-
dan bahseder misiniz? Hangi konuları daha 
çok önemsiyorsunuz?

-Bu alanda yapmış olduğumuz bilimsel 
araştırma projelerimiz, makalelerimiz ve ki-

tabımız var. Şimdi bir etkinlik kitabı üzerin-
de daha çalışıyorum.  Bizim amacımız şu: 
Pedagojide hedef kitlemiz ilkokullar, orta-
okullar veya lise seviyesindeki öğrencilere 
girişimciliğin öğretilebilirlik düzeyini ele al-
mak. Burada, bu beceriyi nasıl kazandıra-
cağız sorusundan hareketle çalışmalarımızı 
oluşturuyoruz. Dolayısıyla biz girişim faali-
yetlerinden ziyade işin mutfak boyutunda-
yız. Girişimci bireyleri nasıl yetiştirebiliriz 
sorusunun cevabını bulmaya çalışıyoruz. Bu 
noktada birkaç tane çalışmamdan bahse-
debilirim. 2023 Eğitiminde Vizyon Belgemiz 
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yayınlandı. Girişimcilik Eğitimi kapsamında 
2023 MEB Vizyon Belgesinin Değerlendiril-
mesi ile ilgili bir çalışmam mevcut. Girişim-
cilik Pedagojisine Giriş adlı bir kitabım var. 
Öz yaşam öykülerinden hareketle Türkiye’de 
girişimcilik eğitimini değerlendirmeye yöne-
lik bir tane yayınlanma aşamasında maka-
lemiz var. Girişimcilik eğitiminin bibliyog-
rafisine yönelik bir tane yayınımız var ve bu 
şekilde çalışmalarımız mevcut.  

Girişimciliğin ekseni, doğası kayıyor.  Ben 
tarih eğitimi alanında çalışmalar da yap-
tığım için insanın, geçmişteki varlığından 
itibaren günümüze kadar geçirmiş olduğu 
dönüşümleri, değişimleri ve gelişimleri göz 
önünde bulundurduğumuzda şunu görüyo-
rum: Girişimciliğin gelecek doğası beyin ve 
teknoloji üzerine evrilecek. Dolayısıyla bu 
alandaki beyne yönelik,  özellikle nöropazar-
lama, çalışmaların daha da artacağını düşü-
nüyorum. Negroponte, Dijital Dünya isimli 
kitabında bit’lerin atomdan daha önemli 
olduğundan bahseder. Bu tespiti çok önem-
lidir ve kültürler küreselleşecek der. Şöyle 
geçmişe dönüp baktığımız zaman 90’lı yıl-
larda telefonla sadece konuşurduk, e-pos-
tayı mektupla gönderirdik, fotoğraf makinesi 
ile sadece fotoğraf çekerdik ve televizyonda 
sadece film izlerdik. Fakat şimdi elimizdeki 
telefona baktığımız zaman bütün her şey tek 
bir makinenin içerisine girdi. Bu dünya fark-
lı bir dünya.  Çok klişe bir söz olacak ama 
fiziksel bir gerçeklikten bahsetmiyorum 
Dünya yuvarlak değil yani bütün dünya artık 
telefonda. Amerika’daki bir kişinin kültürü 
ile Çin’deki, Japonya’daki veya Türkiye’de-
ki, Arabistan’daki, Afrika’daki kişiler irtibata 
geçebiliyor ve birbirlerini görebiliyor, konu-
şabiliyorlar. Yani kültürler artık küreselleş-
meye başladı. İşte Negroponte’nin bu tespiti 
çok önemli bir tespittir ve Negroponte’nin bu 

tespiti 27-28 yıl önceki bir öngörüdür. Gele-
cekte girişimciliğin nasıl bir boyuta ulaşaca-
ğı sorusunun cevabını bulabilmek için insan 
beyninin anlaşılması oldukça önemli. Açık-
çası dijitalleşme, teknoloji, beyin ve beceri, 
değer anlamında girişimciliğin öğretilebilir 
bir alan olması benim ilgi alanlarım içerisin-
de. Bu alanlarla ilgili çalışmayı seviyorum. 

-  Sizi bu alanda çalışmaya iten faktörler ne-
lerdir?

-  Şimdi senin de aklına geliyordur, “Hocam 
Osmanlı Medrese Sistemi üzerine çalışmış-
sınız. Oradan girişimciliğe dönmek nasıl 
oldu?” diye. Gazi Üniversitesi’nde Prof. Dr. 
Bahri Ata benim tez jürimde idi. Ben Os-
manlı Tarihi öğretmenin konularını çalış-
mak istiyordum fakat kendisi, “Bizim daha 
farklı şeylere ihtiyacımız var, ülkemizin de 
çıkmazda olduğu girişimcilik konularını bir 
türlü sağlam temeller üzerine oturtamadık. 
Yani bu girişimciliği ele alsak, bu girişimcilik 
hususunda çalışsak nasıl olur oğlum?” dedi. 
Ben de “Tamam hocam, siz tavsiye ediyor-
sanız biz çalışırız.” dedim. Biz Türk toplumu 
olarak dünyaya bir medeniyet kazandırmı-
şız, binlerce yıllık tarihimizde dünyaya ilkleri 
biz vermişiz. Atı eğitmişiz, demiri dövmü-
şüz. Bu toplum kendi çapında belli kültürel 
değerleri olan girişimci, atılgan ve hiçbir 
zaman yılmayan ve geleneğini de terk et-
meyen bir toplum. Yeryüzünde esaret altına 
girmeyen 2 millet vardır, biri Türkler biri de 
İngilizlerdir. Ancak hükmettiği coğrafyalarda 
esaret uygulamayan tek bir millet vardır, on-
larda Türklerdir.  Mesela Necip Fazıl’ın şöyle 
bir sözü var: “Tohum saç, bitmezse toprak 
utansın, koşmana bak sen küheylan, çatlar-
san seni doğuran kısrak utansın.”

“İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır.” 
Ayet-i celîlesinin hükmü ile çalışkan olmak, 
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sorumluluk sahibi olmak, verimli olmak bir 
Müslümanın en önemli özellikleri arasında 
olmalıdır. Fakat şimdi bana dokunmayan 
yılan bin yaşasın, ben yatayım başkaları 
yapsın düşüncesi ve elini taşın altına koy-
mayan insanların sayısının fazlalığı açıkçası 
beni buna sevk etti. Ahmet Cevdet Paşa her 
aydının tarih bilmesi gerektiğini söyler. Çün-
kü fiziğin bir tarihi, matematiğin bir tarihi ve 
elbette insanın da bir tarihi var. İnsan geç-
mişten getirdiği tecrübeler üzerine inşa eder 
yaşamını ve benim medeniyetim ilerlerken 
başkasına zarar vermez, yıkmaz. Ben de ça-
lışmalarımda özellikle girişimcilik becerisini 
kazandırırken değer kısmına bu millete ait 
değerleri; vatan sevgisinin, bayrak sevgisi-
nin, insan sevgisinin kazandırılması gerek-
tiğini ve girişimci bir bireyde ideal toplum 
tipinin oluşturabileceğini düşünüyorum.

-   Ülkemizde bireylerde girişimcilik beceri-
sinin geliştirilmesi ve girişim faaliyetlerinin 
yaygınlaştırılması ile ilgili neler yapılabilir?

-  Şimdi bu konu ile ilgili 2023 Eğitim Viz-
yonunun Girişimcilik ve Becerisi Açısından 
da Değerlendirilmesi başlığında bir maka-
le yayınladım. Burada amacım bu vizyonu 
değerlendirirken aynı zamanda girişimcilik 
eğitimi alanında kısa, orta ve uzun vadede 
ülkemizde neler yapılabilir bunun da cevabı-
nı vermek adına birkaç öneride bulunmaktı. 
Bu önerilerden birkaçını ifade edeyim. Biz 
girişimciliği ifade ediyoruz ama bu girişim-
cilik becerisi veya girişimcilik neden önemli, 
yani kamusal anlamda veya bireysel anlam-
da bunun önemini ifade eden bilgilendir-
me verilerinin insanlara sağlıklı bir şekilde 
ulaştırılması lazım. Okullarda özellikle giri-
şimcilik becerisini kazandırırken bu bece-
riyi etkinliklerle kazandırmaya çalışıyorsak 
veya çeşitli araç gereçler kullanıyorsak sınıf 
ortamlarının veya öğretmenin araç gereç-

lere vakıf olması gerekir. Sadece materyal 
olarak değerlendirmemek lazım; örneğin, 
bir öğretmen öğrencilerini alıp bir fabrikayı 
gezmek istiyorsa, o zaman bürokratik ola-
rak, maddi olarak öğretmenin yükünün ha-
fifletilmesi gerekmektedir. Eğitim süreci içe-
risinde çeşitli beceriler verilirken ben şuna 
inanıyorum; her insanın farklı özellikleri ve 
güzellikleri var. Bazı insanlar çok duygu-
saldır edebiyata meyillidir ve edebi alanda, 
yazım çizim alanında, çeşitli faaliyetlerde 
bulunabilir. Bazı insanlar güçlüdür, bazı in-
sanlar sporda beceriklidir, bazıları sosyal bi-
limlerde, sayısal bilimlerde becerikli olabilir. 
İşte bizim o çocukların becerilerini tespit et-
memiz lazım. En büyük problemimiz de bu. 
Anaokulundan itibaren bu çocukların ilgile-
rini, eğilimlerini, yönelimlerini tespit ettiği-
miz anda bizim işimiz biraz daha kolaylaşa-
cak ve dolayısıyla bu çocukları girişimcilik 
becerisi alanında hem kendi mesleklerini 
yapacakları hem de verimli ve mutlu olacak-
ları bir alana kanalize etmiş olacağız. Hayat 
boyu öğrenme diye bir kavramımız vardır bi-
zim dolayısı ile biz yaşantı ile öğrenme sü-
reci içerisine girişimcilik becerisini entegre 
edebiliriz. Öyle söyleyince de “Ya hocam 
her şeyin içerisine de girişimcilik dahil edilir 
mi?” diyebilirsin. Ama aslında zaten her şe-
yin içerisinde girişimcilik var, girişimciliğin 
temelinde fayda vardır, hayal vardır. İnsan 
oturduğu yerden hayal kurmayı sever ve bu 
insanın tabiatında vardır. Bazı insanlar ha-
yal kurmayı sevmeyebilir ama bu insanların 
hedefini gerçekleştirmesi de bir girişimcilik-
tir. İnsanın lider olması da girişimciliktir, in-
sanın herhangi bir soruna çözüm üretmesi 
de, hayal kurması da onun girişimci yönü-
dür. Girişimcilik bizim hayattan ayırdığımız 
bir şey değildir. Hayatın içerisinde var olan; 
uyurken, kalkarken, konuşurken, herhan-
gi bir problemle karşılaştığımızda veya te-
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levizyon izlerken, bilgisayarla vakit geçirirken yani herhangi bir ihtiyaca yönelik veya isteğe 
yönelik gerçekleştirmek istediğimiz bir eylemin sonucudur. Bu yüzden biz insanların ilgilerine 
yönelik bu beceriyi kazandırabiliriz.

 -    Bu alanda önerebileceğiniz kitaplar nelerdir?

-    V. S. Ramachandran - Öykücü Beyin

Daniel Kahneman - Hızlı ve Yavaş Düşünme

Kevin Kelly - Büyük Teknolojik Dönüşüm

Murat Tarhan - Girişimcilik Pedagojisine Giriş

Mustafa Acungil - 24 Soruda Dijital Dönüşüm

Nicholas Negroponte - Dijital Dünya

Sinan Canan - Dijital Gelecekte İnsan Kalmak

Sinan Canan - Kimsenin Bilemeyeceği Şeyler

Edmond Demolins - Anglo-Saksonların Üstünlüğünün Sebepleri Nelerdir?

Himmet Karadal - Girişimcilik

Bu konu ile ilgili kapsamlı bir çalışma listesini merak eden arkadaşlar için Girişimcilik Eğiti-
minde Kaynakların Bibliyografyasına Yönelik yayınlamış olduğum makale çalışmamda 145 
tane bibliyografyadan bahsettim.
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Ve…
Tüm saatlerin pillerini çıkarasım geliyor bazen!
Hem, neden icat edilmiş ki zamanı gösteren bir alet?
Kimin ne zoru vardı?
Bilmeseydik mesela O’nun hiçbir vakitte dönmeyeceğini,
Annemin saat kaçta öldüğünü bilmesem de olurdu!
Özlediğimiz saatleri, uyandığımız vakitleri…
Hem neden icat edilmiş ki şu lanet zamanı gösteren alet!
Bir bir koparırken yapraklarını takvimin,
Ömrümün azaldığını hissettirmeye ne hakkı vardı o sayfaların?
Her gün hatırlatmasa da olurdu; doğduğum günü, öldüğüm günü…
‘Bugün de gelmedi be!’ diye anımsatmasaydı O’nu…
Bilmesek de olurdu aslında…

Çocukluğumu, masumiyetimi, gülen yüzümü elimden alan zamana,
Saygı mı göstermeliydim yoksa?
Geçmese olmaz mı zaman?
Bitmese olmaz mı an’lar
Koparılmasa takvimden yapraklar…
Takvim olmasa
Saat olmasa…
Bilmesem hiçbir şey
İçinde ‘hiç’ olsam hayatın
Kaybolsam…
Ümit dünyasında kaybolsam
Beklemesem saatleri
Koşturmasam akrep ve yelkovanla
Ellerim uzanmasa takvimlere
Gözlerim yarışmasa zamanla
Zamanla yanan olsam
Zamanla an olsam
Zamanla yok olsam
Olmaz mı?
ve
Tüm saatlerin pillerini çıkarasım geliyor bazen…

Zam’an Akışkan

Sevtap Gülen Şimşek
Boğazımdaki Düğüm-2014
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“Yaşamım tek bir noktada sabitlenip orada durmuştu sanki. Hayatı güzelleştiren, 
anlamlılaştıran gayeler ve mücadelelerdi. Fakat benim gayelerime ulaşmadaki 
uğraşlarım sona ermiş, yerini de anlamsız bir amaçsızlığa bırakmıştı. Arayışla-
rım, sorgulamalarım, umutlarım son bulmuş; odak noktam yok olmuştu. Bazı 
duraklama dönemleri olur ya, yönünü kaybedersin, yalnızlık had safhadadır, 

ne yapman gerektiğini bilemezsin; bir rota, pusula ararsın, belki de bir el... İşte tam da böyle bir 
dönem.” diye ekledim günlük demeye bin şahit defterime. 

Günün ilk ışıklarıyla birlikte attım kendimi sokağa. Ne aradığımı, neden o saatte dışarıda 
olduğumu bilmesem de temiz hava ve biraz yürüyüş hep iyi gelirdi. Yaklaşık iki saat sonra insanı 
kalabalığıyla bunaltan, her yerden telaşlı ve bir yerlere koşuşturmaya çalışan insanların çıktığı 
şehir; şu an çok sessizdi, yollar tenhaydı. Her yer beyaza bürünmüş, ağaçlardaki kar taneleri 
sanki yüzyıllardır o ağaca aitmiş ve o ağaç ile bütünleşmiş gibi duruyordu. Bu güzellik karşısında 
doğanın eşsiz ve manalı seslerine kulak vermem gerektiğini düşündüm. Havada uçan kuşların 
cıvıltısı öyle huzurlu hissettiriyordu ki, derin bir nefes aldıktan sonra gözlerimi kapatıp sesleri his-
setmek istedim. Bu tarif edilemez mutluluk içimde güzel kıpırtılar oluşturup bütün kötü anılara 
hoşça kal dememi sağlıyordu. Gözlerimi açtığımdaki manzara ise herkesi kendine hayran bıra-
kan büyüleyici bir sanat eseri gibiydi. Sonra bu sanat eserini yaratan, bu sanat eseri vesilesiyle 
içime bir ferahlık getiren ilahi gücün varlığını düşündüm. Her şeyin bir manası vardı, bizi yoktan 
var eden kudret sahibi bir güç vardı. Her şey düzen içerisindeydi ve bu düzenin varlığı tesadüf 
değildi. Hem acizdik, muhtaçtık hem de başkalarına dermandık, ilaçtık. Tüm bunları düşünür-
ken yüzümde kocaman tebessümler oluştu. Çünkü bu düşünceler aslında benim sorgulamala-
rımı, arayışlarımı yitirmediğimi gösteriyordu. Demek ki umut vardı, tükenmemişti. Bu soğuk ve 
sert rüzgarlar beni kendime getirmiş, çoğu güzelliği fark etmemi sağlamıştı. Şartlar ne olursa 
olsun bir yerlerde güzellikler hep vardı ve sahibinin onu keşfetmesini bekliyordu. 

Artık bir ailem yoktu, hem de yıllardır yoktu. Sanırım bu gerçekliği kabullenmem gereki-
yordu. Evime doğru yol alırken karşılaştığım manzara üzücüydü. Kaldığım eski, yıkık inşaat 
görevliler tarafından yıkılıyordu, mutlu ailelere mutlu bir yuva olmak üzere. Zaten burada çok 
kalmıştım: 3 ay 2 gün. Bu eski inşaat bana sığınak olmuştu, yoldaş olmuştu. Kimsesizliğime, 
sahipsizliğime o duvarlar şahit olmuştu. Göçebe olarak oradan oraya savrulduğum geçmişimi 
onlar biliyordu. Ve şimdi de yıkılıyorlardı daha güzel başlangıçlar için. Şimdilik banklarda idare 
ederim. Gerçi yağmurlu ve karlı günlerde çok zor oluyor bankta kalmak. Üstüne soğuk havalar 
da eklendi mi hiç çekilir gibi değil. O zaman artık bir düzen şarttı. Bir yerlerden başlamak gerek. 
Ve o gün bugün, tam da şu an. Her son bir başlangıçtı çünkü. Hem de mutluluk ihtimali yüksek 
olan bir başlangıç...

BAŞLANGIÇ 

MİHRİBAN İPEK
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ŞEHR İN  ZÜHRES İ

Tüm şehrin, derin bir uykuya daldığı ve dışarıda yağan karla evlerinde huzuru soludukları 
bir kış gecesinde, sokakta yalın ayak koşturan bir kız çocuğu geceye aldırmıyordu. 
Ayaklarının soğuktan karıncalanması ya da uyuşması umurunda bile değildi adeta, 

yanaklarında süzülen yaşlar ise gecenin karanlığında parlıyordu. Tek bir apartman dairesinden 
dahi ışık zerresi gözükmezken kızın koştuğu yönde küçük bir aydınlık göze çarpıyordu. Ve 
kız soluk soluğa bir dükkânın önünde durdu. Işığın kaynağı küçük bir ekmek fırınıydı. Elleri 
titreyerek dükkânın kapısını itiverdi. İtmesi ile, yüzünü okşayan sıcak hava ve taze ekmek 
kokusu karışımı, tatlı bir huzur oluşturdu içinde. Ufak bir tebessüm uyandı dudaklarında 
kapının eşiğinde kendinden geçerken. Dükkân sahibi afalladı ve neye uğradığını şaşırarak 
toparlanmaya çalıştı. İri gözlerini aralayıp Zühre’ye bakan ve toparlanmaya çalışan, sakalları 
göğsüne ulaşmış fırıncının üzerini örten battaniye adeta kalkmaması için baskı uyguluyordu. 
Telaşla ne diyeceğine karar veremeyerek söze girdi Fırıncı:
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“Zühre iyi misin kızım?”

Derken kız hıçkırarak ağlamaya başladı. Neden burada olduğu tekrar gözlerinde belirdi. “Öldü” 
dedi. Yaşlı adamın da gözleri dolmuştu. Geceleri bir Zühre bir de kendisine aydın olan dünyada 
herkes huzur içinde uykusundayken ölüm haberi yaşlı fırıncıya diyecek söz bırakmamıştı. Zühre 
anlatmaya devam etti.

“Her gece gökyüzünden şehre bakardım. Bana selam verir dükkanına girerdin.” Kapının önüne 
bir tek sen su koyardın. Soğuk gecelerde senin sayende kediler¸ köpekler aç kalmazdı. Bu şehri 
sen doyururdun. Senin sayende parası olmasa bile karnı aç olan çocuklar yemek bulurdu.  Her 
sabah senin dükkânından günaydın misali, buram buram ekmek kokuları yayılırdı. Bu şehirdeki 
tek umudum sendin. Bir damla insanlık kalmıştı bu şehirde oda senden kaynaklanıyordu. Sadece 
kendi evladının üşümemesi için camları sıkı sıkıya kapayıp dışarıdan zerre soğuk havayı evinde 
misafir etmeyen bir şehir ahalisine inat, sen tüm evsizlerin soğuk ellerini yüreğinde ağırlıyordun. 
Evine belki de bir misafir gelir ümidi ile bir tabak fazla koyardın hep.  Yeri gelir odunu olmayana 
odun kırar ve insanlara yardımlaşmayı öğütlerdin. Bu şehirdeki insanlığı damla damla çoğaltmayı 
hedeflerdin.” Ve tekrar hıçkırıklara boğuldu, yutkunamıyor, adeta nefes almak dahi istemiyordu 
minik Zühre.

Şehrin en yüksek apartmanında yaşayan minik kız ile fırıncı, şehirdeki insanlara sevgi dolu 
elleri ile dokunmak için canla başla çalışırlardı. Fırıncı herkese nasihat eder fakat bir tek minik 
Zühre vicdanı ile dinlerdi. Birbirlerine dahi selam vermekten yoksun bir şehrin neşesi idi Zühre. 
Şimdi onu bu denli gözyaşları içinde görmek yaşlı adamı daha da üzüyordu. Derken derin bir 
nefes alıp devam etti Zühre.

“Öldü” dedi daha gür bir sesle bu sefer. Bu kargaşa dolu gecede kızın hıçkırıklarına, feryatlarına 
uyanan ahaliden birkaç kişi daha fırının önüne gelmiş, can kulağı ile kızı dinliyordu. Kız birden 
uğultuya yöneldiğinde kalabalığı görüp şaşırmıştı. “Sizin yüzünüzden öldü.” dedi bağırarak.

Meraklı gözler kimin öldüğünü soruyorlardı birbirlerine. Birden aralarından birisi “İçerisi 
soğudu örtün dükkânın kapısını.” dedi. Ve Zühre çıldırmışa döndü. Birden ayağa kalkıp bağırmaya 
başladı. “Açın kapıları. Ardına kadar açın. Belki vicdanınız uyanır bu sefer. Gözleriniz açılmış belki 
ölü vicdanlarınız derin uykuda. Ölmüş anlıyor musunuz? Hepinizin vicdanları ölmüş. Az evvel 
bir çocuk soğuktan sığınacak yer bulamadı, birçoğunuzun kapısını çaldı ama ne açan oldu ne 
de merak eden. Gece gelenden hayır gelmez dediniz belki de. Az evvel bir köpek susuz kaldı, 
kapılarınıza koştu ama sizin karnınız toktu. Açı düşünmez, susayana su vermez haldeydiniz. Siz 
tatlı yatağınızda uyurken, çocuklarınız mutluyken az evvel bir adam çocuğuna mont alacak para 
bulamadı, bu yüzden bu gece uyuyamadı. Az evvel bir teyze sobayı yakmaya mecali olmadığından 
soğuk bir odada uyudu. Sabah hasta olduğunda bakacak kimsesi olmayacağına yemin edebilirim.  
Az evvel çok şey oldu ve sizin vicdanlarınız öldü. Derin uykudan uyanmamak üzere öldü. Açın 
kapıları ki belki soğuktan irkilip derin bir uykudan uyanır bu sefer.” dedi Zühre. Orada o an, birçok 
kişi ne diyeceğini bilemedi. Bazıları uykusundan uyandırıldığı için kızdı ve bu gece toplanmasını 
anlamsız buldu. Bazıları henüz geç olmadığını düşünüp pişman oldu.

İki kişi hıçkırıklarını gizleyemeden ağlarken, Zühre’den son bir söz geldi. Tüm şehre belki de 
şehrin ötesine…

“Hala derin uykuda uyuyan vicdanlar. Peki, siz dışarıda üşürken kimse kapısını açmasaydı 
ne yapardınız?” 

KÜBRA GÖNCÜ
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Burnuma ilkbahar havasının tazeliğini getiren o tatlı sohbetler,

Biraz kış sıcaklığı,

Biraz da ilk baharın tazeliğini hissettirdi.

Serin bir kış akşamı bir fincan kahvenin verdiği mutluluk muydu odalara 

sığamayışım?

Yoksa o tatlı sohbetler miydi beni bana geri getiren?

Ruhumuzu mandallara takıp,

Bir tren vagonuna astığımız hayallerden ibaretti.

O güzelim anlar,

Ağız dolusu gülüşlerle merhabalaştığım.

Bilmem kaçıncı melodiydi kulağımdaki,

Şu gökyüzünün evrenselliğini hatırlatan.

Bilmem kaçıncı düşümdeydim köşe bucak kaçtığım,

Kar tanelerinin eriyişinden, yağan yağmura olan inadım.

Bir de üzerimde ısrarla eskimeyen hırkam.

Soframda güzelim dostlar,

Farklı kültürlerin sıcaklığına bulanan üstüm başım,

Coğrafyanın bitki örtüsüne kanmadan

Sabahladığımız o sohbetler.

Bir insanın güzelliğiydi başka bir insana sinen,

Mart’ın havasından mı bilmem ama

Gökyüzü ruhumu ısrarla dansa kaldırıyor.

Ve ben coğrafyanın göğsüne başımı koyduğumda yeniden doğuyorum.

Roni Deniz Utkan
22
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MU OYNASAK ?  

“Acaba bizleri oyunlarıyla, sosyal medyasıyla kendine bağlayan şu teknolojik aletler icat 
olmasa mıydı?” diye düşünmüyor değiliz bazen. Nasıl da 

çıktı ve önceliklerimiz listesinde ilk sırayı aldı? Sevdiğimiz 
insanlarla oturup muhabbet etmemiz gereken yerlerde 
bile bizleri kontrolü altında tutabilen şu 
oyunlar nasıl oldu da elimizde olması 
gereken kitabı, sevdiklerimizle geçirmemiz 
gereken vakti tablet, telefon ya da bilgisayarlara 
dönüştürdü?

Bir insanın sabah uyanır uyanmaz yaptığı ilk şey 
yataktan kalkarak elini yüzünü yıkamak mı yoksa 
oynadığı oyunun giriş süresi dolmuş mu diye telefon, 
tablet ya da bilgisayarlara koşmak mı? Bir insanın bir 
yolculuk yaparkenki amacı, yolu fırsat bilerek birkaç 
sayfa kitap okumak mı yoksa oynadığı oyunda o yolculuk 
boyunca ekstra puanlar kazanıp bir seviye daha katetmek 
mi? Yolculuk, yemek molaları, dinlenme molaları, uyuma 
vakti demeden her daim hayatımızı sürdürebilmek için bir ihtiyaçmış gibi 
gelen, hayatımızı esaret altına alan, sürekli ekstra 
puanlar alıp oyun sıralamasında önümüzdeki 
kişiyi geçme hırsına büründüren bu illet, bizi 
hayattan soyutlayan bir hastalık değil midir?

Anlaşılan vazgeçemiyoruz bu oyun 
sevdamızdan, o zaman bunu kabullenip 
biz de bir oyun oynayalım ve her oynayan 
hırsla birbirini geçmeye çalışsın. Mesela 
oyunumuzun 1. seviyesi bu akşam ailemiz ile 
oturup teknolojik cihazlardan biraz uzaklaşarak 
onlarla muhabbetler etmek, 2. seviyesi bu hafta 

bir kitap okumak, 3. seviyesi bir ay içinde bir şehre 
gidip kültürünü ve tarihini tanımak, 4. seviyesi 

önümüzdeki 1 yıl içerisinde bir enstrüman çalmayı öğrenmek, 5. seviyesi 
en geç 2 yıl içinde bir dil öğrenmek 6. 7. 8.  … Evet şimdi kim en yüksek seviyeye 

ulaşabilecek? “Heykeltıraş mermere ne ise, öğretmen de çocuğa 
odur.” atasözünden yola çıkarak kimilerine çocuk kimilerine 

öğretmen olmalıyız.

İsa YILDIZ
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Birbirini tanımayan, hiçbir kan bağı bulunmayan insanların bu kadar uyumla 
çalışıp güzel işler yapması ancak “gönül bağı” ile sağlanabilecek bir şey. “Gönül” 
kelime anlamı olarak, “yürekte olduğu varsayılan, nitelik, sevgi, anış, düşünüş gibi 
duygu kaynağı, kişinin iç dünyası” demek. Damla, bu iç dünyaya dokunan ve “iç 
dünyaları”, “bir dünya” haline getiren el görevini üstleniyor. Bir çocuğun körebe 
oynayışında gözünü kapatıp kalbini açtığı yer, benim Damla’ya “ailem” dediğim 
yerdir. İyi ki Damla…

İstanbul... Sabah işine, okuluna giderken bile insanların mücadele verdiği 16 
milyonluk dev bir şehir. Onlarca şairin şiirlerine konu olacak kadar da güzel 
bir şehir hâlbuki. Fakat bir sorun var. Ne mi bu sorun? İnsanların onca 
mücadele, onca koşuşturma arasında unutması: Hobilerini unutması, 
gökyüzüne bakmayı unutması, selam vermeyi unutması, kendisine selam 
verilebileceğini, birilerinin kendisine iltifat edebileceğini, birilerinin kendisine ne 
kadar iyi bir anne/baba olduğunu hatırlatabileceğini unutması ve en önemlisi 
de hayal kurmayı unutması. Hayatta kalmak ile yaşamak birbirinden farklı 
şeylerdir. Birinde sadece nefes alırsın, diğerinde ise zevk alarak, şükrederek 
nefes alırsın. İstanbul’a geldiğimden beri fark ettim ki insanlar yalnızca 
“hayatta kalma”yı aklında tutabiliyor. Nefeslerini yalnızca metroya, evinden 
işine veya okuluna koşarken hızlandırabiliyor. İşte bu yüzden çıktım bugün 
sokağa. Elimde pankartım gelişigüzel kime denk gelirse gelsin hayal kurmayı 
hatırlattım. Yüzüme somurtup bakan genç bir kıza ne kadar şık olduğunu 
hatırlattım ve karşılığında bolca tebessüm aldım. Küçük bir çocuğun 
hayal dünyasından ilham aldım ve benden yaşça büyük amcalarıma, 
teyzelerime hayal kurmayı hatırlattım. Ne mi oldu? Bolca hayalle başımı 
yastığa koydum. Temmuz 2018’den beri “iyi ki”lerimden biri olan Damla 
Ailesine sonsuz teşekkürlerim olsun.

Katre-i Derya

Özge Aydın

Rumeysa Homan
 (Damla İstanbul Gönüllüsü)
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Bilim, günümüzün gelişmekte olan mu-
cizevi dünyası. Bu mucizevi dünya her açı-
dan insanlığı önemli noktaların başına ge-
tirmekte. Bugün bahsedeceğim platform da 
bu dünyanın ulaşım ve etkileşim boyutunu 
daha da artıracağa benziyor. Platformun adı 
eTwinning. “Twinning” kelime anlamı ola-
rak “eşleştirme” demek. Genel olarak ama-
cı kelimenin anlamına sıkıştırılmış halde. 
eTwinning, iletişim kurmak, iş birliği yapmak, 
projeler geliştirmek, paylaşmak; kısacası Av-
rupa’daki en heyecan verici öğrenme toplulu-
ğunu hissetmek ve bu topluluğun bir parça-
sı olmak için, Avrupa ülkelerindeki katılımcı 
okullardan birinde çalışan personele (öğret-
menler, müdürler, kütüphaneciler vb.) yöne-
lik bir platform sunmaktadır. Projenin amacı 
ve hedefleri doğrultusunda farklı ülkelerden 
öğrenci ve öğretmenlere sunulan bu fırsat 
öğrencileri bilime yönlendirmeyi hedefliyor. 
Bu sene Türkiye’de yapılanmakta olan bir 
projenin ana konusu “Mutfakta Bilim.” Farklı 
zümrelerden öğrenciler (TTI - öğrenci-öğ-
retmen) bir araya gelerek bir konu üzerinde 
bilimsel açıklamalarla öğrencilerin, hatta 
diğer insanların konu hakkında izleyebile-
cekler,i aynı zamanda öğrenecekleri eğlen-
celi animasyonlar/simülasyonlar oluşturdu. 
İşleyiş sürecinde seçilen konular komplike 
olmayıp, projenin ismine de uygun olarak ta-
sarlandı. Aslında bu süreçte en temel amaç 
öğrenci-öğretmenlerin, öğretmen oldukla-
rında farklı teknikler kullanarak gerek bilime, 
gerek araştırma yöntemlerine ve öğrenmeye 
öğrencilerini yönlendirmek. Bilim her yerde, 
deriz çoğu zaman. Bunun doğruluğunu gün-
lük yaşamda kullandığımız domates konser-
velerinden, ocağın yanmasına kadar her yer-
de görmek mümkün. Öğrenci-öğretmenlerin RÜMEYSA TAŞCI

MUTFAKTA BİLİM             
hazırladığı videoların içerikleri de bu durumu 
en temel haliyle gözler önüne seriyor. Mus-
tafa Kemal Atatürk’ün söylediği üzere: “Dün-
yada her şey için, medeniyet için, hayat için, 
muvaffakiyet için en hakiki mürşit bilimdir, 
fendir. Bilim ve fennin haricinde mürşit ara-
mak gaflettir, cehalettir, dalâlettir.” 

En hakiki mürşit ilimdir diyerek yola çıkıl-
dı, belki birkaç yıla kalmadan bu projenin 
yurt dışından da takipçileri olacak. Farklı 
ülkelerden sağlanan bu bilgi akışı bizlere 
başka bakış açıları sağlayabilir. Kaldı ki 
projenin oluşturulma sürecinde bile farklı 
zümrelerin birbirinden öğrendiği/öğrene-
ceği pek çok nokta olduğu fark edildi. Bir 
elin nesi, iki elin sesi vardı. Bunu yeniden 
hatırlayan öğrencilerle bilimin, bilmekten 
çok araştırmak, çabalamak ve paylaşmak-
tan geldiğini yeniden hatırlıyoruz. Sizler de 
projenin detaylı çalışmalarına ulaşabilir, bu 
konuda daha fazla çalışmaya ulaşabilirsi-
niz. Unutmayın bilgi paylaşmaktan doğar.
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KİTAP TANITIMI

Sadece Hasan Ali Toptaş 
okumak için bile Türkçe 
öğrenmeye değer.”

-Frankfurter Allgemeine Zeitung
 Almanca yayın yapan günlük bir gazete
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“BENİ KÖR 
KUYULARDA”
“HASAN ALİ TOPTAŞ”

Hasan Ali Toptaş, 1958’de Denizli’nin Çal 
ilçesine bağlı Baklan kasabasında doğdu. Maliyede 
veznedarlık ve icra memurluğu yaptı. 1987’de 
ilk öykü kitabını yayımladı. O günden bugüne 
yayımlanan kitaplarını şöyle sıralayabiliriz:

Bir Gülüşün Kimliği

Yoklar Fısıltısı

Sonsuzluğa Nokta

Gölgesizler 

Bin Hüzünlü Haz

Uykuların Doğusu

Yalnızlıklar

Kayıp Hayaller Kitabı

Ben Bir Gürgen Dalıyım

Harfler ve Notalar

Heba

Gecenin Gecesi

Başlarken Yalnızsın, Bitirdiğinde Daha da Yalnız

Kuşlar Yasına Gider

Ölü Zaman Gezginleri

Geçmiş Şimdi Gelecek

Hasan Ali Toptaş okuru olmak tamamen 
bir ayrıcalıktır. Onun sihirli dilinin tadını 
alan kişi o dile adeta bağımlı olur. 
Toptaş’ın kullandığı dilin bir adı ve bir 
edebiyatı vardır: “HAT Edebiyatı.” Adının ilk 
harfleri onun yazım biçemine ad olmuştur. 
Yazarın kitaplarına bu adı okurları vermiştir. 
HAT Edebiyatı daha önce kimsenin kullanmadığı, 
dilin zevkini ve lezzetini alabileceğiniz bir edebiyat, 
bir dildir. Yazar HAT Edebiyatı sayesinde okuru ile 
özel bir bağ kurar. Kendisi bu bağı şöyle açıklar: 
“Benim ne dediğimi, benim neyi sustuğumu 
okurumun anladığını düşünüyorum.” Bu deyişte de 
gördüğümüz üzere okuru ile adeta gizli bir antlaşma 
içerisindedir. Onun cümlelerinin her biri şiir kokar, 
beste kokar. Yazar bu konuyla ilgili şöyle der: “Sesler 
topluluğunu tesadüfe bırakmamalıyız. O sesleri 
düzenlemeliyiz. Bir cümle yazmak aynı zamanda 
beste yapmaktır.” Yazarın bu sözleriyle bu durumun 
gerçekliğini daha iyi kavrarız. Onu okumak şarkı 
söylemek, dans etmek gibi… Tek yapmanız gereken 
kendinizi o cümlelerin ahengine bırakmak.
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-Kitabın adı, Ümit Yaşar Oğuzcan’ın aynı adlı 
şiirinden gelir:

“Beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın,

Denizler ortasında bak yelkensiz bıraktın,

Öylesine yıktın ki bütün inançlarımı;

Beni bensiz bıraktın; beni sensiz bıraktın.”

Aynı zamanda bu şiir, Timur Selçuk tarafından 
bestelenmiştir ve muhteşem bir eser ortaya çık-
mıştır. Kitabı okumadan önce bu besteyi dinle-
menizi tavsiye ederim.

Kitabın kapağındaki görsel, Nuri Bilge Ceylan’a 
aittir. Toptaş romanlarının kapaklarında Nuri Bilge 
Ceylan’dan izler görürüz. 

Beni Kör Kuyularda, Türkçe’nin lezzetini en uçlar-
da hissedeceğiniz, imge dolu şiirsel bir anlatımla 
okuma zevkini tadacağınız, insandaki acımasız 
seyir merakını ve bu merakın çağımızda yarattığı 
sarsıntıları fark edeceğiniz, elinizden hiç bırak-
madan bitirebileceğiniz bir HAT romanı.

Roman, bir genç kızın babasına yemek götürm-
eye gittikten sonra bir anda suskunlaşması ve bu 
olayın ardından ağladığında gözlerinden yaş yerine 
taş dökülmesiyle başlıyor. Trajedi dolu bir yaşam 
anlatılıyor. Dağılan bir aile, gözler önünde yitip 

giden bir gençlik… Güldiyar’ın bu acı durumuna 
herkes seyirci kalıyor. Hatta seyretmekle kalmayıp 
bundan faydalanıyorlar. 

Yazar, romanını şöyle tanımlıyor: “İnsandaki seyir 
merakı, bu merakın uyandırdığı acımasızlık üze-
rinde yürüyen bir hikayedir.” 

Çağımızda teknolojinin gelişimi ve çeşitli sosyal medya 
platformlarının kullanımının artması ile seyir merakı da 
arttı. Hep birlikte seyrediyoruz. Seyretmekle kalmayıp 
bunu kayıtlara alıyoruz. Hatta marifetmiş gibi pay-
laşıyoruz. Bizim bu denli acımasız tavrımız, acımasız-
ca yaşanan acıları kayıt altına alıp paylaşmamız ve 
bu acılar için kılımızı dahi kıpırdatmayışımız yazarı bu 
konuya yöneltti diye düşünüyorum.

Sözlerimi, romanda yaşanan duyarsızlığa, kötülüğe 
karşı tek simge ve tüm bu acımasızlıklara karşı bir 
umut ışığı olan Halil’in şu cümleleriyle bitiriyorum:

“Ben kötülük edenle kötülüğe maruz kalana aynı 
yüz ifadesiyle bakamam, her ikisine de gülümseye-
mem. Bunu yaparsam o zaman da kendi yüzüme 
bakamam.”

Halil gibi bakmak dileğiyle… Keyifli okumalar.

“Beni Kör Kuyularda” HAT Edebiyatının yeni, taptaze bir kanı olarak karşımıza 
çıkıyor. Okurlarının uzun bir süre heyecanla beklediği bir roman ve aynı 
zamanda Hasan Ali Toptaş okumaya başlamak için de güzel bir tercih.

Belgin Nur AKAR
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Gün gün üstüne olurken, koca bir ecdat var arkamda sabrını vermiş, emeğini vermiş, 
yetmemiş hayal dünyasını vermiş. Verdiği kadarından fazlasını görmüş olacak ki en 
güzel yerlerine beni layık bulmuş. Camisi, türbesi, medresesi ve daha nicesi benimle 
olmuş. Önce gözlerine değmişim gözleri yorulmasın, hedefte insanın yüreği var diye 
sonra gönüllerine değmişim. “Gönle düşen muhabbet Allah’ı anmalı.” der bana dokunan 
eller, anmışım ananlarla birlikte. Ecdat inanılmazı başarmış benimle, görebilirsen 
çizersin ya, görebilmişler, kimi de gönül gözüyle… Görebilmişler ki bilmişler zarafetimi 
bulup, göze batmayıp, akılda kalmam gerektiğini. Çok yol almışım. Yola çıkınca yoldan 
dönmek olmaz imiş. 

Yola çıkmış binlerce çırak zamansızca ustasından feyz almaya. Öğrenmek için 
diz çökmüş ustasının önüne, boyun eğmiş. “Gör” demiş, “çiz” demiş usta. Laleler, 
karanfiller, güller, sümbüller önüne serilmiş. “Yetmez” demiş, “ahenk” demiş, “denge” 
demiş, “renk” demiş. Tabiat ileri sürmüş kendini turkuaz, firuze, mercan…

İşte ben...

Bir avuç topraktım su değdi çamur oldum. Süzüldüm, yoğruldum hamur oldum. Eller 
değdi şekil aldım cisim oldum. Astarlandım, zımparalandım.

Şeklimi veren elden kömürlendim. Cevherimin silueti göründü, görünene 
dayanamayan eller tarafından bezendim ben; desene, boyaya...

Güzeldim daha güzel olayım diye sırlandım, gizlendi cevherim. Dendi ki bana, bir kez 
daha yanacaksın, öyle yanacaksın ki gerçek cevherine ulaşıp nam salacaksın.

İnsan, “Eşref-i Mahlukat” ona en güzelini sunmak, en güzelini sunmak.

KÜBRA ÇELİK

ANADOLUMUN ÇEYİZİ ÇİNİ
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BİR TÜRKÜ’NÜN HİKAYESİ
KİZİROĞLU MUSTAFA BEY 

Bu türkü ile ilgili bir çok rivayet var-
dır. Fakat en ilginç hikayesi şöyle-

dir:  “Kizir, Kars’ın Susuz kazasına bağlı 
bir köymüş. Bu köy Kısır dağlarının ge-
niş eteklerine kurulmuş. Köyün dört bir 
yanından ise soğuk pınarlar akarmış. 
Köy, düz toprak damlı evlerden oluş-
maktaymış ve köyün hakim bir yerinde 
de bir kale kalıntısı varmış. Köylüler 
Kiziroğlu’nun kalesi derlermiş buraya. 
Kiziroğlu küçükken bu köyde at binip 
kılıç kuşanırmış ve bu köyde yaşamış, 
burada efsaneleşmiş. Şimdiki Kiziroğ-
lu Köyü’nün olduğu yerde 20-25 kadar 
ev bulunmaktaymış. Bölge dağlık ve 
ormanlık olduğu için insanları da bu 
nedenle olacak ki çok sertmiş. O za-
manlar burada yaşayan insanların ba-
şında bulunan kişiye ‘Kizir’ derlermiş 
(Kizir, muhtar demektir). Gün gelmiş 
zamanın kizirinin ünü tüm Anadolu’ya 
yayılmış. Tüm kötüler ondan korkar ol-
muş. Gel zaman git zaman Kizirin bir 
oğlu olmuş.
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Daha küçükken iyi at biner, kılıç kuşanırmış. İşte Kiziroğlu Mustafa Bey bu çocukmuş. Bütün 
çocukluğu Kısır Dağı’nda at binip avlanmakla geçmiş Mustafa’nın. O da babası gibi büyüyün-
ce namlı bir yiğit olmuş, haksızlık ve adaletsizliklerle savaşmaya başlamış.

O sırada doğuya gelen Köroğlu Kısır Dağları’nda Ferro deresine yerleşmiş, amacı doğudaki 
haksızlıkları yok etmekmiş. Bir gün Köroğlu bir at gezisinde Kizir Köyü’nü görmüş, “Buradaki 
adaletsizlikler de benden sorulur” demiş ve gidip orada bir kale kurmuş. İşlerinden dolayı bir 
müddet köyünden ayrı kalan Kiziroğlu, köye döndüğünde Köroğlu’nun kalesini görmüş ve 
sinirlenmiş. Köroğlu’nun yanına gidip sertçe çıkışmış: “Sen kim olasın ki benim yurdumda 
saltanat süresin?” Her ikisi de birbirlerini kötü insan olarak bilmişler. 

O zamanın adaletine göre iki yiğit dövüşürmüş, galip gelen diğerini öldürüp savaşı kaza-
nırmış. Köroğlu ve Kiziroğlu günlerce at üstünde kavga etmişlerse de yenişememişler. Kılıç 
kavgasında da güreşte de yenişememişler. Mustafa Bey’in atı Ala Paça da Köroğlu’nun atı 
Kırat’la güreşmekteyken Mustafa Bey şöyle bir geri bakmış ki ne görsün, atı Ala Paça Köroğ-
lu’nun atını alt etmiş duruyor. “Ola benim atım Köroğlu’nun atını alt etmiş, ben Köroğlu’nu alt 
etmezsem halim nice olur?” deyip gayrete gelmiş Köroğlu’nu yere vurmuş. Tam kamasını 
çekmiş vuracağı sırada Köroğlu “Dur yiğit, bana biraz mühlet ver yiğitlerimi göreyim karımla 
helalleşeyim.” demiş. Mustafa Bey bırakmış. Köroğlu eve gidip olanları karısına sazıyla sözüy-
le anlatmaya başlamış:

“Bir atı var Ala Paça peh peh peh

Mecal vermez Kırat kaça hey hey hey

Az kaldı ortamdan biçe

Ağam kim, Paşam kim, Nigâr kim, Hanım kim

Kiziroğlu Mustafa Bey

Bir beyin oğlu

Zor beyin oğlu”

Köroğlu geciktiği için evine kadar gelen Kiziroğlu kapı aralığından türküyü duyunca duygu-
lanmış ve utanmış. Kapıyı çalıp içeri girmiş. Mustafa Bey’i karşısında gören Köroğlu her şeyin 
bittiğini düşünürken Mustafa Bey sarılıp onu öpmüş. “Sen benden daha yiğitsin Köroğlu.” de-
miş. Köroğlu da “Ben artık buradan gideyim burada senin gibi mert ve yiğit biri varken kalmak 
olmaz.” diyerek köyü terk edip batıya gitmiş.

Köroğlu’nun Bolu Dağları’ndan çıkıp da Kars’a gelmesi o zamanın koşullarında olanaksız 
gibi. Ama halk düşüncesi iki yiğidi Doğu Anadolu’da önce çarpıştırıyor sonra barıştırıyor. Bu 
efsane, Anadolu insanının kahramanlarına, haksızlıklara direnenlere verdiği değeri gösterir. 
Kiziroğlu öyküsü tepeden inmiş midir, inmemiş midir bilinmez ama halk bu söylenceyle Kizi-
roğlu’nu saygı ve sevgiyle anmaktadır.

                               

KAYNAK: Aşık Ceylani                                                                                                                  
DERLEYEN: Roni Deniz Utkan         
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S O L D A N S A Ğ A
 
1.  Çok sevi len bir  şeyden ayr ı  kalmak.           
 
3 .  Şehirden küçük,  köyden büyük,  henüz k ırsal
özel l ik lerini  yit irmemiş  o lan yerleş im merkezi ,
belde.              
 
7 .  Görkem, ihtişam, şatafat.              
 
8.  "Harbe giden sar ı  saçl ı  çocuk!/ 

/ / / 
Gene böyle güzel

dön; Dudaklar ında deniz kokusu,  Kirpiklerinde tuz;
Harbe giden sar ı  saçl ı  çocuk. "  dizelerinin sahibi ,
Ş i i r i  sokağa taş ıyan şair .            
 
9.  Bayrak,  l iva .          
 
12.  Bir l ikte bulunan,  samimi ,  canciğer arkadaş .          
 
15 .  Oğuz Atay'ın kaleme ald ı ğ ı ,  modernist
tekniklerin kul lan ı ld ı ğ ı  katmanl ı  i lk  romand ır .          
 
17 .  Çok gerekl i ,  vazgeçi lmez.               
 
18.  Zülfü Livanel i 'n in  senaryosunu yaz ıp yönettiğ i
b ir  f i lmdir  ve fi lmde Mustafa Kemal Atatürk 'ün
hayat ı  konu edi l ir .

Y U K A R I D A N A Ş A Ğ I Y A

2. Yönetmenl iğ in i  Can Ulkay' ın,  senaristl iğ in i  ise Yiğ it
Güralp ' in  gerçekleştirdiğ i  2017 ç ık ı ş l ı  Türkiye ve
Güney Kore ortak yap ım ı  s inema fi lmi .         
 
4 .  İ lk  kad ın tiyatro sanatç ıs ı .           
 
5 .  "Sanat Güneş i "  ve "Paşa" olarak an ı lan Türk şark ıc ı ,
besteci ,  söz yazar ı ,  oyuncu ve şair .                 
 
6.  Birbir inde fâni  olma;  f ikren arkadaş ın ın meziyet ve
hissiyat ı  i le  yaşama,  onun üstün özel l ik lerini  kendisinin
gibi  kabul  edip onunla iftihar etme.               
 
10.  Çağdaş  edebiyat ım ız ın en önemli  yap ı  taş lar ından
Hasan Al i  Toptaş ' ın eserlerine veri len ad.  "  . . .  edebiyat ı
"     
 
1 1 .  Üzerinden çok zaman geçtiğ i  hâlde değerini
yitirmeyen,
türünde örnek olarak görülen eser ,  al ı ş ı lm ı ş  o lan .       
 
13.  Bak ır  elementinin s imgesi .      
 
14 .  Çeş it l i  bitki lerin yaprak veya çiçeklerinin
demlenmesiyle elde edi len bir  içecek türü.    
 
16.  Klasik Türk müziğ i  araçlar ından,  ir i  kar ınl ı ,  k ir iş l i ,
m ızrapla çal ınan bir  tür çalg ı .

TEFANİ BULMACA
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