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bahara övgü...



Sanma ki derdim güneşten ötürü; 

Ne çıkar bahar geldiyse? 

Bademler çiçek açtıysa? 

Ucunda ölüm yok ya. 

Hoş, olsa da korkacak mıyım zaten 

Güneşle gelecek ölümden? 

Ben ki her nisan bir yaş daha genç, 

Her bahar biraz daha aşığım; 

Korkar mıyım? 

Ah, dostum, derdim başka… 

Orhan Veli Kanık

Derdim Başka



SORU 
* 

CEVAP
          Ünivesitemizden Emine Hoşoğlu Doğan 
hocamız  ile bir söyleşi gerçekleştirdik. 

1. Neden edebiyat okumayı seçtiniz? 

2. En sevdiğiniz edebiyat eseri nedir?

Öğrenciyken edebiyatı çok seviyordum. Ortaokuldayken 
öğretmen bana ne zaman sorsa edebiyat okumak isterdim. 
Üniversite sınavına girdiğim zaman her yere girebilmeme 
rağmen sadece edebiyatı istiyordum. Aslında onu severek 
okuyacağımı biliyordum. Edebiyat, insanları  farklı dünyalara 
sokuyor ve kitaba uzak durmuyorsun. Ortaokulda ve lisede 
kitaplar, hafızana girip seni içine çekiyorsa kafanda ve 
gönlünde yer ediyor. 

Çok var! Nazım Hikmet´in şiiri "Memleketimden İnsan Manzaraları". Aziz Nesin´i ve 
Orhan Pamuk´u da severim. Özellikle Orhan Pamuk´un pek çok sevilmeyen kitaplarını 
seviyorum, "Yeni Hayat" ve "Kar" mesela. 

3. Yazdığınız bir kitap var mı?
Şu anda kitap yazıyorum, ama ben şair ve yazar değilim yani sadece seviyorum. Ama 
tabii ki akademik araştırmam şu an Osmanlı kadın yazarlarla ilgili. 

Türkçe öğretmeye 2000’de başladım yani 19 sene. Her yıl Türkçe öğretmedim ama 10 
yıldan fazla öğrettim, bazen Türkçe araştırma yaptım bazen Türkçe sosyal faaliyette 
bulundum. Türkçe ile ilgili akademik faaliyetler ve bazen öğretmenlik yaptım. 

4. Kaç yıldır Türkçe öğretiyorsunuz?

5. Türkçe öğretmenin en büyük zorluğu nedir?
Birkaç tane var tabii ki. En zoru başka seviyelerde olan öğrencilerin öğrenmelerini 
sağlamak. Mesela, seksen yaşında olan bir öğrencim vardı ve sınıftaki diğer öğrenciler 
hep gençti. Bu öğrenci çok hevesliydi, çok istekliydi, ama bazen çok yavaş gidiyordu. 
Diğer öğrenciler sabırla bekliyordu, ama bir öğretmen olarak böyle bir durumun idaresi 
çok zordu.  



7. Türkçe öğrenmek yabancılara ne gibi fırsatlar sunar?
Türkiye'deki yabancılar için okul fırsatları, eğitim fırsatları, iş fırsatları, aile kurma, 
arkadaş çevresi, sosyal faaliyetler fırsatları... İlgilendiğin bir alan varsa (sanat, kültür, 
spor) kendini Türkiye'de daha rahat geliştirebilirsin. Dil her zaman önemli. 
Amerika'ya gidiyorsan İngilizce bilmen önemli ve tabii Türkçe bilmek Ortadoğu'da ve 
başka batı ülkelerinde çok önemli çünkü orada da yaşayan Türkler var.. 

8. Türkçe öğrenirken öğrenciler nasıl zorluklar yaşayabilir? Tavsiyeniz var mı?
Türkçe dil bilgisi diğer dillerden daha farklı. Çünkü sondan eklemeli bir dil ve bazı 
kurallar bu dile özel. Bunu anlamak ve öğrenmek diğer dillere göre biraz daha zor 
olabiliyor. Bunu aşabilmek için çokça okumak ve maruz kalmak gerekiyor. 

9. Türkçe dışında hangi dilleri konuşabiliyorsunuz?
İngilizce, Arapça ve Fransızca (birinin Osmanlıca öğrenirken Fransızca öğrenmesi 
gerekir çünkü Fransız etkisi çok fazladır). Arapça ve Fransızca’yı araştırmam için 
öğrendim bu yüzden pasif. Sadece okuma ve dinleme. 

6. Türkçe öğretirken unutulmaz bir olay yaşadınız mı?
Bir zamanlar Avrupalı bir Erasmus öğrencimiz vardı. Hem çok hassas ve akıllı hem 
de uzun boylu, sportif ve güçlüydü. Aynı sınıfta bir tane engelli öğrencimiz de vardı. 
Yetişkin olmasına rağmen kısa bir şekilde yürüyebiliyordu. Sadece tahtanın en alçak 
yerine yazabiliyordu. Bir gün onu tahtaya çıkardım ve o tahtanın en düşük yerine 
yazmıştı. Ondan sonra Erasmus öğrencisi tahtaya çıktı ve o da aynı yere yazmıştı. 
Her yere yazabilirdi ama bunu yapmadı. Çok etkilendim o gün ve hala o olayı 
hatırlıyorum. 

Mohammed Noor Al Saman, Sawsan Qawasmi, Haleema Kaba Demir, Iklil 
Athroz Arfan, Hassab İbrahim Waari 

10. Siz bir iş kadını ve bir anne olarak aile ve iş hayatınızı nasıl dengede 
tutuyorsunuz?

Eşinizin desteği bunun için çok önemli. Hayatı planlayarak yaşamak gerekiyor çünkü 
hem çocuklara bakmak hem de çalışmak biraz zor. Bu yüzden o gece çalışıyor ve 
tabi  az uyuyor. Ancak, çocuklar küçük olduğu için böyle, biraz daha büyüdüklerinde 
daha rahat olur. Kısaca, hem iş kadını hem de anne olmak zor ama imkansız 
değildir.   



BİR TAARRUZ / 
REFİK HALİT KARAY

       Saldırgan cüzdanı talep etti. Hayrullah Efendi heyecan 

ve korkuyla cüzdanını verdi. Cüzdanda altı tane yüzlük ve 

birçok da beşlik banknotlar vardı. Yedi yüz liradan fazlaydı. 

Ama hırsız sadece bir beş lirayı çekti, cüzdanı kapattı ve 

Hayrullah Efendi’ye geri uzattı ve kaçtı. Hayrullah Efendi 

hırsıza yetişmeye çalışıyordu. Hırsız hızlı hızlı çarşıya doğru 

gitti. Hayrullah Efendi hırsızın bir bakkala girdiğini gördü. 

Bundan sonra, bakkalın vitrini ile hırsızı izledi. Onu izlerken, 

o adamın bir hırsız olmadığını fark etti. Adam dükkandan 

çıkıp uzaklaştıktan sonra Hayrullah Efendi dükkana girdi ve 

o adamı soruşturduktan sonra her şeyi anladı. Bu adam bir 

hırsız değil, bir savaş gazisi olabilirdi. Hayrullah Efendi ertesi 

gün çok fazla erzak hazırlattı ve onun evine gönderdi. 

inceleme

       Savaş sonrası zaman. Boğaziçi’nin Anadolu kıyısındaki 

tenha, bayır ve yarı boş köyde bir vapur iskeleye yanaştı ve 

dört yolcu indi. Aynı zamanda Hayrullah Efendi her akşamki 

gibi İnebolu’ya kereste göndermek için yokuşu tek başına 

tırmanmaya başladı. Bu sırada yerden gırtlağına bir el 

yapışmış ve alnına soğuk bir demir dayanmıştı. 

           Bu hikaye insanların savaş sonrası zor zamanlarda olan ilişkisini gösteriyor. 

Güçlü yoksulluk nedeniyle bir gazi başka bir kişiden para almak zorunda kalır. Ama 

tüm parayı almak için fırsatı varken sadece yiyecek satın almak için gerekli 

miktarda para aldı. Başkası, zavallının sorununu anladı ve ona yardım etti.

Larisa Efremova



Sen 
Sen güzelsin 

Diğerleri çirkin 
Sen çiçeksin 

Diğerleri böcek 
Sen gençsin 
Diğerleri ölü 

Sen güneşsin 
Diğerleri karanlık 

Sen bazen gevezesin 
Ama bu kelimeler 

Benim için 
En güzel şarkı 

Aslında iyi bir şarkı için 
Sessizlik 

Müzik kadar önemlidir 
Ama!  

şiir

TUR 301 Öğrencileri



KOSOVALI PEER GYNT
inceleme

           Oyun koşan göçmenlerle başlıyor. “Orada kimsenin kimseyle derdi yoktur. 

Herkes çalışır ve mükemmel bir hayat yaşar!’’ diyorlar bavulları taşırken. Pek çok 

insan Avrupa’ya gitme hayali kuruyor ve orada daha güzel yaşayacaklarına 

inanıyorlar. Baş oyuncu o insanlardan birisini temsil ediyor. Kosova’dan kaçmak için 

Avrupa’daki ülkelere sığınma talebinde bulunup duruyor. Ne yazık ki ne İsveç ne 

İngiltere ne de Almanya talebini kabul ediyor. Kararları beklerken her ülkeden 

dışlanmış oluyor ve kötü insanlarla arkadaş olup yanlış şeyler yapıyor. Ancak zaman 

onu değiştiriyor ve hatalarından öğreniyor. 

          Peer Gynt gibi milyonlarca insan var. Oyun evrensel bir sorundan bahsediyor ve 

günümüzdeki en önemli konulardan birini ortaya koyuyor. Fakat oyuncular 

seyircileri bu gerçekle üzgün bırakmıyorlar. Bir anda espriler ile, bir anda romans ile 

ve bir anda heyecan ile seyircilerin duyguları karışıyor. Oyuncular, merdivenlerden 

yukarıya çıkıp aşağıya iniyorlar, hapishane, ev ve arabayı temsil eden kutuları sağa 

sola itiyorlar ve birdenbire her şeyi ellerinden bırakıp seyircilerle bile konuşuyorlar. 

Kosovalı Peer Gynt’in çok başarılı bir oyun olduğunu düşünüyorum. Bu oyun 

sayesinde tiyatroya daha çok gitme isteği duydum. 

Sanyya Taha

          21 Mart 2019 tarihinde Kosovalı 

Peer Gynt adında bir oyun izlemeye 

tiyatroya gittim. Oyun 2 saat 15 dakika 

sürmesine rağmen, çok hızlı geçtiği 

hissini veriyor. Sahnenin aydınlatıldığı 

ışıklar, yeri dolduran sesler ve bütün 

büyük ve küçük detaylar unutulmaz 

bir tecrübe yaşatıyor. 



          Hayal edilemez bir fenomen Bursa'da 

oldu. Cesur bir fare ve cömert bir kedi yan 

yana mama yiyordular. Ne harika bir 

durum: Kesinlikle bu standart bir Tom ve 

Jerry hikayesi değildi, oldukça özel, birlikte 

yaşamakla alakalı bir dostluktu. Bursa'da, 

bir dükkanın önüne tavuklu mama 

bırakıldığı için civarında çok kedi 

dolaşıyordu ama o gün bir kedi ilk kez bir 

fareyle karşılaştı.  

ARKADAŞ MI DÜŞMAN MI?

haberler

          Fare önce gezinmeye başladı ama ayaklarından biri yaralıydı biraz yavaş 

yürüyordu.  Ama belki çok açtı, insanlardan kaçmıyordu buralarda gezmesine 

devam ediyordu. Kedi önce fareden korktu ve kaçmaya başladı ancak sonra aynı 

tabaktan yemeye başladılar. Kedi ve fare yan yana mama yiyordu.  Civardaki insanlar 

da toplandılar ve hepsi videoya çekti. 

          2014 yılında garip bir ev soygunu 

İngiltere'de meydana gelmiştir. Emekli bir çift 

tatilden eve döndüklerinde  yatak odasında 

uyuyan bir adam bulmuştur. Çiftin evine bu 

adam tarafından hırsızlık yapılması için 

girilmiştir ama hırsız temizlik seven bir insan 

olarak, evin kirine dayanamamıştır. Bulaşık ve 

çamaşırlar yıkanıp, ev süpürülüp, hatta bakkal 

alışverişi beklenmedik yardımcı tarafından 

yapılmıştır. 

GARİP HIRSIZLIK 

Ana Sulem

Mariya Golovacheva



     Benim hakkımda çok efsane anlatı- 

lıyor, Yemen’de bir çoban tarafından 

keşfedilmişim. Bir gün onun koyunu 

beni yedikten sonra çoban bir kaç gün 

boyunca onun çok canlı ve hareketli 

olduğunu fark etmiş. Sonra merak 

ederek beni yemiş ve aynı etkiyi gör- 

müş. Gittikçe her yerde yayıldım ve 

bensiz hayat yaşanmaz oldu. Bugün- 

lerde insanların zevkine göre içili- 

yorum, sütlü, şekerli ve çeşitli aromalı 

yapılıyorum. Benden enerji ve mutluluk 

alınır ... 

            Merhaba! Ben plastik bir şişeyim. Günü- 

müzde herkes tarafından bilinirim ama bu üne 

rağmen dünyaya sadece kısa bir süre önce 

geldim. Önceden cam şişe, atam olarak, kulla- 

nılıyordu. Camın ağır ve kırılabilir madde 

olmasından dolayı, daha pratik bir ambalaj 

aranıyordu. Nihayet 1947 yılında doğdum, 

ama hayatımın ilk yıllarında pahalıydım. 

Sadece 1950'lerde fiyatım düşerken yaygın 

olarak kullanılmaya başlandım. Benden su, 

meyve suyu, soda, yani farklı içecekler içilir. 

Ama biliyor musunuz, çok kısa zaman 

kullanılıp hemen çöpe atılırım? Çöp 

kutularından toplanıp depolamaya götürü- 

lürüm. Çoğu zaman ise denizde, ormanda ya 

da kırda bırakılırken çok üzülürüm. Bu şekilde 

istemeyerek çevre kirliliğinin bir nedeni 

olurum. Şaşırtıcı değil, hayatıma değer 

vermem, ama ne yapabilirim? Kullanılmaya 

devam ederim. İnsanlara yerime yeniden 

kullanılabilir şişeleri kullanmayı tavsiye 

ederim ama tavsiyeme genellikle kimse 

aldırmaz...

Seefeleslam AlyMariya Golovacheva  

bir nesne ol



       Aileden uzak yaşamak dünyada milyonlarca insanın yaşadığı bir 

durumdur. Aile yuvadır, aşktır, destektir, hiçbir yerde hissetmeyeceği 

sıcaklıktır. Bunlar insanı tamamlayan en mühim şeylerdir. Ama insan 

eksik yaşayabilir mi? 

       Birinci cümleyi yazdıysam yaşayabilirmiş demektir. Bir problem 

olursa aile bir destek olarak orada yok. Problemin ne olduğunu 

telefondan söylemek istesen de söyleyemezsin çünkü onları 

endişelendirmek istemezsin. Üzüldüğü anda da aile onların yanında 

yok. Annenin kucağına başını koyup, onu senin saçlarını okşamasını 

hissetmeyeceksin. Babayı özlediğin zaman sarılmayacaksın. Ailenin 

yokluğunda her yer soğuktur. Her yer yabancı hissettirir çünkü 

insanın evi gönlünün olduğu yerdir.          

       Vatan kelimesini andığımız zaman aklımıza hemen doğduğumuz 

yer gelir. Ama vatandan uzak yaşayan birine sorsak bu kadar basit bir 

cümle ile anlatmaz. Vatandan uzakta yaşadığın zaman o doğduğun 

yerde yaşadığın her şeye değer veriyorsun. Birinci olarak yabancı bir 

yere gittiğin zaman elbette ki başka bir gerçeklikle yüzleşeceksin. 

Başka kasabalar, başka sokaklar, başka yemekler, başka kokular, 

bambaşka bir yaşam tarzı. Bu anda kasabanın her köşesini 

hatırlamaya başlıyorsun. Mahallenin hep koştuğun sokaklarını 

hatırlamaya başlıyorsun. Annenin yaptığı dünyanın en güzel 

yemeklerini hatırlamaya başlıyorsun. Avucunun içi gibi bildiğin 

yerdeki en monoton günleri bile hatırlamaya başlıyorsun. Bunları 

okurken uzaklığın sadece kötü tarafları ve psikoloji bozucu olduğu 

düşünülebilir. Aksine bunun çok faydalı tarafları da olduğunu 

düşünüyorum.  

Uzaklığın Psikoloji 
Üzerindeki Etkileri

deneme



Sabina Bahiti

        İkinci olarak, vatandan uzakta yaşayan insanlar bambaşka bir yaşam 

tarzıyla karşılaşmasına rağmen aynı zamanda yeni bir kültür ile de 

karşılaşıyor. Onların kendi kültüründen başka kültürlerin güzelliğini 

görüyorlar ve yeni şeyler öğreniyorlar. Uzakta yaşayınca öğreniyorlar ve 

uzakta yaşayınca başka bir yaşam tarzıyla yaşamaya alışıyorlar. 

       Bu tecrübeleri yaşamaya fırsatı olan herkesin yaşamasını 

söylüyorum. İnsan sadece kendi gerçekliğinde yaşayıp yeni tecrübeler 

yaşamaktan korkmamalı. Yeni tecrübeler insana öğretiyor. Büyük 

mesafeler rahat yaşamayı bildiğin gibi, zorlukla yaşamayı da öğretir, 

alıştığın şeylerle yaşamayı sevdiysen, yeni şeyler de sevmeyi öğrenirsin. 

Uzaklığın zorluklarını ve faydalarını hep insan ve kış ilişkisi gibi 

görüyorum. Kış gelince insan evde oturup bir bardak çay alıp soğuktan 

kaçmaya çalışır ama cesur olup dışarıya çıktığı zaman yağan karın ne 

kadar güzel bir şey olduğunu görüyor. Saatlerce kar topu ile oynar, 

yüzlerce fotoğraf çeker. Kışın soğukluğuna rağmen. 

       Birinci olarak, aileden uzakta yaşamak insanlara büyük bir hasret 

hissi yaşatmasına rağmen bunun insanlar için iyi bir okul olduğunu 

düşünüyorum. Aileden uzakta yaşayan kişiler, problemlerle yalnız 

yüzleştikleri zaman bu onları sorumluluk sahibi yapacak. Hayatlarında 

bir problem olunca hemen anneye ya da babaya ağlayarak 

gitmeyecekler aksine güçlü kalıp kendi problemlerini kendileri 

çözecekler. 



masal

Nariman Abugharbieh

       Bir varmış bir yokmuş, çok zeki ve entelektüel bir öğretmen varmış. Kara bir günde bu 

öğretmen kayıp olmuş, herkes onu çok aramış. Polis de her yerde araştırmış, fakat o 

öğretmen çok gizemli bir şekilde ortadan kaybolmuş.... 2  gün sonra bir çocuk garip bir ses 

duymuş, o ses eski evden geliyormuş. Çocuk  korkarak yavaş yavaş o eve yaklaşmaya 

başlamış o ses daha yüksek olunca çocuk daha merak etmiş ve pencereden  bakmış... Çocuk 

çok şaşırmış.... Evin içinde korkunç bir kadın varmış, uzun dağınık saçlı, gözleri kıpkırmızı, 

canavar gibi, zayıf bir kadın!!!        

        Çocuk bu manzarayı gördükten sonra delirmiş ve nefessiz çaresiz kalmış... Böyle 

oturuyorken, uzun boylu bir erkek gelmiş ve ona öfkeyle bağırmış “Senin ne işin var burda 

küçük oğlan?” diye sormuş. Çocuk hemen hızlıca kaçmış ve polise her şeyi teker teker 

anlatmış... Polis o eve gelmiş ve zavallı öğretmeni kurtarmış. Ve o meçhul hırsız yakalanmış, 

ayrıca öğretmen çok kötü bir psikolojik durumdaymış. Konuşamamış bile!! 

        4 saat sonra öğretmen “Beni kaçıran o adam benim üvey oğlum” diye ağlamış. "Ben ona 

yıllarca baktım ve yetiştirdim öz oğlum gibi”. Polisler o nankör adama sormuşlar: “Sen 

neden anneni kaçırdın ve işkence ettin?”. Adam konuşmak istememiş ama sonunda “O 

benim annem değil! Bana yıllarca kötü davrandı, hep eksik hissetim. Arkadaşlarıma hep 

ailesi destek oldu ve benim arkamda sadece kocaman bir canavar vardı... Beni hep 

azarlıyordu ve eleştiriyordu.” diye titreyerek cevap vermiş. Öğretmen şok olmuş.... “Ben ona 

karşı hep mükemmel  olmayı istedim, hiç bir zaman da kötülük yapmak ya da zarar vermek 

istemedim !!!....” İkisi de çok kötü bir durumda kalmışlar ve hastanaye götürülmüşler. Ayrıca 

o öğretmenin bu hikayesini duyduktan sonra kimse ona iş vermemiş ve ona vicdansız 

öğretmen lakabını vermişler. 

Öğretmeni kim 

kaçırdı?



Hz. Yuşa Tepesi
       Yuşa Tepesi Beykoz’da bulunmaktadır. Bu tepede Hz. Yuşa’nın türbesi 

bulunmaktadır. Osmanlı döneminde türbenin yanında bir cami, Çelebizade 

Mehmet Sait Paşa tarafından yaptırıldı. 

        Osmanlı kaynaklarında yazılanlara göre Sultan Süleyman döneminde 

Yahya Efendi’nin rüyasına giren Hz. Yuşa, kendi mezar yerini göstermiş. 

Sonra Yahya Efendi o tepeye gidip mezar yerini tespit etmiş. 

      Bugünlerde insanlar kızlarına - oğullarına hayırlı bir kısmet için, iyi bir 

hayat yaşamak için ya da dua etmek için türbeyi ziyaret eder. 

      Hz. Yuşa’nın mezarının uzunluğu 17 metredir. Uzun olmasının nedeni 

hakkında birkaç efsane vardır. Birincisi, Hz. Yuşa’ya saygı göstermek için 

onun mezarı uzun yapılmış. İkincisi, Hz. Yuşa’nın kabrinin yeri belli olmadığı 

için onun mezarını uzatmışlar. Son olarak, o zaman yaşayan insanlar devler 

gibi çok uzun boyluydu hatta şöyle bir efsane varmış. O zamanki adamlar 

denizden elleriyle balık tutup güneş ışığı ile pişirebilirmiş. 

efsane

Saadat Saifulislam 
Ana Sulem



Her şeyin bir başlangıcı vardır. 

Alaaddin Tepesi’nin başlangıç 

efsanesi ilginçtir. Eski zamanlarda bir 

devrin padişahı kendi gücünü 

göstermek için halktan bin avuç 

toprak getirmesini söylemiş. Ne kadar 

yüksek tepe olursa o kadar güçlü 

kraliyetinin olacağını açıklamış. 

Herkesin hevesle toprak getirmesinin 

sonunda 450 x 350 metre boyunda, 

20 metre yüksekliğinde olan bir tepe 

yapılmış. Bugünlerde bu tepe 

Konya’daki turistik yerlerden biridir. 

Arkeolojik kazılar Alaaddin Tepesi’nin 

MÖ 3000lerde oluştuğunu gösterir. 

Tepenin zirvesinde bulunan Alaaddin 

Camii turistler tarafından gidilesi bir 

bina olarak düşünülür. Konya’ya 

giderseniz mutlaka onu ziyaret 

etmelisiniz.   

Milattan sonra 386’da Yunan 

Ortodoks keşişler tarafından 

bulundu. Efsaneye göre Atina’dan 2 

keşiş, St. Barnabas ve onun yeğeni 

St. Sophronios, Meryem Ana’nın 

suretini bir mağarada görmüşler ve 

orada bir manastır yapmaya karar 

vermişler. Ama tarihçilerin 

ifadesine göre bu manastırın yapısı 

yukarıda belirtilen olaylardan önce 

olmuş. Bu manastırın adının 

Yunanca’daki “Melas”tan geldiği 

söylenir. “Melas” siyah demektir. 

Aynı zamanda Sümela manastırının 

adı içine yerleştiği Trabzon 

Karadağlar’dan geldiği söylenir. 

Böylece keşişler ve hacılar için 

önemli bir sembol olarak Sümela 

manastırı günümüzde de insanları 

çekmeye devam ediyor. 

Sümela ManastırıAlaaddin Tepesi

Mania - Jeta --- Amat - Liyana
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           Köy kelimesi, her insan 

tarafından farklı yorumlanan bir şeydir. 

Kimisi köyü cennet olarak görür, kimisi 

de vahşi yaşamından bahseder. Pekala, 

köy gerçekten bazılarının zannettiği 

gibi cahil ve kendini bilmez bir 

toplumun yaşadığı bir yer midir yoksa 

başka bir özelliğe sahip midir?    

Bir Yaşam Biçimi 
Olarak Köy Yaşamı

deneme

Köyden kastım günümüzdeki kentleşen köyler ya da elektrik doğal 

gaz bulunan köyler değil, bunlardan bahsetmiyorum. Bu tür 

özellikleri taşımayanı kastediyorum.        

        Köyde yaşamak sağlıklı yaşamak demektir. Doğal hayat ve 

sağlıklı beslenme, şehirlerde ne kadar organik sebze ve meyve olsa 

da hiçbiri köydeki kadar sağlıklı değildir. Zaten arabaya yükleyip 

şehre getirene kadar tadı ve doğallığı kaçar. Köylüler özgürlüğe 

sahiptirler ve stresten uzaktırlar. Ne trafik, ne gürültü, ne de 

gündem dertleri vardır. Buna ek olarak, temiz havaya sahiptirler. 

Araba egzoz dumanı, fabrika artıkları ve uzun binaların oluşturduğu 

yoğun hava kirliliğinden uzaktırlar. Şehir havasının ne kadar kirli 

olduğunu bilmeyen yoktur herhalde. Köy demişken aklıma hemen 

eski Arap kavmi gelir, çünkü eski Araplar köyleri şehirlerden daha 

çok önemserlerdi. Mesela, şehirde doğan çocuklar eğitim ve daha 

doğru fasih Arapça dilini öğrenmesi için köylere gönderilirdi. Hz. 

Muhammed Aleyhisslam da fasih Arapça öğrenmek üzere köye 

gönderilmişti. 



Ali Ouedraogo

     Köylerde birlik ve beraberlik vardır. Şehir yaşamında her insan 

kendi dertleriyle ilgilenir, komşumun başına ne geldiği umurumda 

değil, derler. Fakat köylerde insanlar komşularının dertlerini kendi 

dertleri olarak görür ve birbirlerine yardım ederler. Şehirlerde bir 

çocuğun hata yaptığını görsen bile müdahale edemezsin çünkü 

onlar laiklik diye bir şeye güveniyorlar ve kimse başkasının işine 

burnunu sokamaz. Lakin, köylerde namus meselesi vardır, birinin 

utancını bütün köyün utancı olarak değerlendirirler. Dolayısıyla 

köyün namusunu çiğneyecek her harekete tamamen karşıdırlar ve 

herkes o utancı engellemeyi kendi yükümlülüğü olarak görür. 

       Şehirlerde hala bazı mahallelerde komşuluk duygusu devam 

etse de, çoğu yerlerde komşuluk kavramının söndüğü bellidir. 

Şehirlerde bencillik sürmektedir, halbuki köylerde, insanlar 

birbirlerinin imdatlarına koşarlar, tarla mı süreceksin ya da hasat 

vakti mi geldi sen yardım istemesen de hemen komşun gelir sana 

yardım eder.         

       Son olarak, tüm bu bilgilere rağmen hala şehirlilerin çoğu, köy 

ve sakinlerine çok değişik bakmaktadırlar. Hiç temiz yemek ve su 

bulamayan kimseler olarak bakarlar. Lakin kendilerinin yedikleri ve 

içtikleri suyun ne tür kimyasal maddeler içerdiğini bir bilseler 

sanırım böyle sözler etmeyecekleri kesindir. Bir de kendi yedikleri 

yemeklerin köydeki çiftçilerden geldiğini unutuyorlar.      

        



      Bütün hayatım üniversiteye gidene kadar orada geçti. 
Mahalleyi terk ettikten sonra bile bir süre bu mahalle sanki 
içimde yaşadı. Evlerimizin çoğunda yemek yaparken 
kullanılan tereyağı ve sarımsak kokusunu hala hissediyorum. 
       Ebu İbrahim bir şahin gibi, en gelişmiş güvenlik kamerası 
gibi penceresinden herkesi izlerken onu görebiliyorum. 
Penceremden baktığımda tüm yorgunluğumun gittiğini 
hissediyorum ve tahtında bir kraliçe gibi duran, o güzel altın 
kubbeyi görüyorum. Ve hala komşumuz Ümmü İsmael’in zilini 
çaldığımızı ve yakalanmamak için  korktuğumuzu 
hissediyorum. 
       Maalesef hem Ebu İbrahim ve Ümmü İsmail vefat etti 
hem de mahallenin ortasındaki okul kapandı. Ama en acı 
verici şey, artık aynı çocuk olmadığım için aynı pencereden 
bakmak bana bu ezilen şehre olan sorumluluğumu 
hatırlatıyor. Ne ben ne de mahallem aynı kaldı. 

       Ya kuşların sesi, geleneksel 
ekmeğimizin kokusu, taze humus ve 
felafel ile uyanırsınız ya da mütevazi 
mahallemizin ortasındaki bir okuldaki 
bir kadın öğretmenin sesini, öğrencilere 
bağırırken duyup uyanırsınız. İşte bu 
hafta sonu veya sıradan bir gün 
olmasına bağlıdır.

Hassab Waari

Benim Mahallem



Instagram'da bizi takip edin.  
@ihutomer

Görüş ve önerileriniz için: 
ihutomer@ihu.edu.tr 


