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Neden Kolaçan?
Dünyanın tüm gençlerine gönlümüzü ve kollarımızı açtık...

Onlarla birlikte tüm dünyayı kolaçan etmeye hazırız...Bu dergi YTB’nin hibe desteği ile hazırlanmıştır

Genel Yayın Yönetmeni :
Süleyman Ragıp Yazıcılar

suleymanragip@gmail.com

Uluslararası Genç Derneği’nin Ücretsiz Yayınıdır



Gönlümüz 
Gençlerle 

Atıyor!
UGED olarak her geçen gün heyecanımızı yenileyerek ve 

büyüterek çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kolaçan’ın ikinci 
sayısının heyecanıyla geleceğe dair daha emin adımlarla 
yolumuzda ilerlemekteyiz.

Dünyanın birçok bölgesinden gelen rengarenk, ter-
temiz kalplerle bir eğitim öğretim yılının sonuna gelmiş 
olduk. Yurtdışı Türkler ve Akrabalar Topluluklar Başkanlığı 
ile ortaklaşa düzenlediğimiz çalışmalarımızla dopdolu bir 
sezonu geride bıraktık. 

Uluslararası GENÇ Derneği olarak günümüzün glo-
balleşen dünyasında g önül tellerimizin beraber çaldığı 
dünya gençleriyle buluşmalarımız devam ediyor. Ülkemize 
okumaya gelen öğrencileri UGED olarak samimi bir şekilde 
misafir etmeye çalışıyoruz. Burada karşılaştıkları maddi, 
manevi zorlukları en az seviyeye indirmeye gayret ediyor, 
onlar için güvenilir bir dost olma yolunda çaba harcıyoruz.  

Düzenlediğimiz sosyal, kültürel, sportif etkinliklerle 
ülkemize gelen gençlerin keşif dünyalarını zenginleştirmeye 
çalışırken aynı zamanda onlara her konuda yardımcı olacak, 
gerektiğinde arkadaşlık edecek gençlerimizle buluşturuyo-
ruz. Bambaşka bir ülkede okumanın zorluklarını biliyor ve 
misafir öğrencilerimize bu noktada elimizden geldiğince 
dertlerine ortak olmaya çalışıyoruz.

Dünyadaki en güzel hislerden birinin sıcak bir dostluk 
olduğuna inanıyor ve misafir öğrencilerimizle bu ilişkiyi 
yakalamaya çalışıyoruz. Ve bu toprakların sevgi sözcüsü 
Yunus’un dediği gibi, tanışmanın ne kadar önemli olduğunu 
yineliyoruz. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım diyoruz…

Yüzlerce kilometre uzağımızdan, Orta Doğu’dan, Balkanlar’dan, 
Afrika’dan bu topraklara üniversite okumak için gelen binlerce kar-
deşimizin kalbinden, kendi kalplerimize çok güzel bir köprü kurduk 
birkaç ay önce. Her birinin farklı sebepleri vardı Türkiye’ye gelmek için. 
Kimisini ailesi yalnızca Türkiye’ye güvendiği için göndermişti buraya, 
kimisi ise Türkiye’nin uluslararası vizyonunu çok beğendiği için tercih 
etmişti buraları. Hatta bazıları Türkiye’nin haritadaki yerini bile bilmi-
yordu, fakat geldikten sonra hiç pişmanlık duymadığını söylemişti. 

Farklı farklı nedenlerle ülkemizin kapısını açan bu gençlerle birlikte 
hazırladığımız Kolaçan Dergisi’nin ikinci sayısı ile karşınızdayız. İlk 
sayımızla ilgili o kadar güzel geri dönüşler aldık ki, bu ikinci sayımızı 
hazırlamaya başladığımız günlerden itibaren o dönüşler bizler için 
daha iyiye ulaşmada bir basamak oldu desek mübalağa etmiş olmayız. 
Konularımızı seçerken gösterdiğimiz titizliği, sayfaları çevirirken sizler 
de hissedeceksiniz. 

İlk sayımızda, ülkemizde okuyan uluslararası öğrencilerin Türkiye 
izlenimlerine yer verip çoğunlukla Türkiye’yi tanıtmıştık. Dergimizin 
bu sayısında ise, uluslararası seyahatlerin önemine vurgu yaptık ve 
“Düş Yollara, Açılacak Kapı Çok” temasını işledik. Bununla birlikte, 
Türkçe öğrenmenin çok kolay olduğunu, azcık sabır gerektiğini işle-
dik. İç sayfalarda,  ülkemize üniversite okumak için gelen gençlerin 
ülkelerini tanıtıyoruz. Yeri geliyor onlara misafir oluyoruz, yeri geliyor 
en leziz yemeklerini tadıyoruz, ülkelerinin en güzel yapılarını ziyaret 
ediyoruz. Bunları yazılar ve röportajlar üzerinden yapıyoruz belki 
ama, gün gelir de o topraklara yolumuz düşerse; biliyoruz ki orada 
bizi sıcacık kalbiyle karşılayacak bir kardeşimiz var. İşte bu yüzden 
dünyada çalacak kapımız çok diyoruz…

Gönlümüz 
Gençlerle 

Atıyor!

Tüm Dünyada 
Çalacak 
Kapınız Çok!

Hatice Sarı
Uluslararası Projeler Yrd. Koordinatör

Yusuf Goncagül
Uluslararası Projeler Yrd. Koordinatör

Dergide yayınlanan malzemelerin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. Yazıların sorumluluğu yazarlarına, 
reklamların sorumluluğu reklam sahiplerine ai� ir.

Mimar Sinan Mah. Dr. Fahri Atabey Cad. No: 19  Üsküdar / İstanbul / Türkiye
Tel:  +90 216 532 00 41

iletisim@gencdernegi.org

Yazı İşleri Müdürü:
Salih Yüztgenç

yuzgenc.salih@gmail.com

Görsel Yönetmen & Tasarım :
Abdurrahim Yüce

abdurrahimyuce@gmail.com

Uluslararası Projeler Koordinatörü:
Selman Özpınar

selmanozpinar@gmail.com

Uluslarası Öğrenciler Asya Sorumlusu:
Mohammed Dawood İbrahimi
dawoodibrahimi8@gmail.com

Genel Yayın Yönetmeni :
Süleyman Ragıp Yazıcılar

suleymanragip@gmail.com

Yazı İşleri: Cantürk Genç, Selman Sami Taşçı
Çizgi: Mustafa Çetinkaya
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Hamsi Koydum Tavaya da Başladı Oynamaya
Özellikle Karadeniz yöresinde çok tüketilen bu balık türü 
‘‘denizden babam çıksa yerim’’ sözünün doğmasının se-
bepleridendir. Karadeniz’de birçok şarkıya konu olmuş  ve 
binbir çeşit yiyecek türünde kullanılan hamsi aynı zamanda 
çok güçlü bir protein deposudur.

Soğuk Bir Ayran 

Artık milli içeceğimiz olarak da anılan ayran, yüz-
yıllardır bu topraklarda tüketilmektedir. Özellikle 
bu sıcak yaz günlerinde hiçbir katkı maddesi 
olmayan bu içecekle serinleyebilirsiniz.  Ama 
bizden söylemesi, yine de fazla kaçırmamaya 
dikkat edin yoksa biraz uykunuz gelebilir.

Hesabı Ödeyememek
Eğer bir arkadaş grubuyla dışarıda bir şeyler 
yiyor veya içiyorsanız, özellikle de misafirse-
niz,  iş hesap ödemeye gelince hem eğlenceli 
hem de zorlu bir ödeme merasimi ile karşı 
karsıyasınız demektir. Çünkü kimse size he-
sap ödetmek istemeyecektir. Ve hesabı kimin 
ödeyeceği dakikalarca kararlaştıralamayacaktır.

Türkiye     Klasikleri
Borcam 

Türkiye’de bir yere giderken hediye götürme geleneği 
oldukça yaygındır. Eli boş bir yere gidilmemeye gayret 
gösterilir. Özellikle anneler misafirliğe giderken  ellerinde 
her zaman birer borcam olur. Zamanla bu borcamlar 
hediye olarak evden eve dolaşır. 

Selman Sami Taşçı
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Çay Tabakları
Bu kırmızı benekli çay tabak-
larını gördüğünüzde anlayın 
ki Türkiye’desiniz. Çünkü gerek 
evlerde gerekse çay ocakla-
rında, kısacası her yerde bu 
çay tabakları karşınıza çıkabilir.

Adres Sorun
Eğer bir yere gidiyorsa-
nız ve gideceğiniz yeri 
çok iyi bilmiyorsanız bol 
bol adres sorabilirsiniz. 
Türkiye’de insanlar adres 
tarif etmeyi çok severler.  
Adresi bilmeseler bile sizi 
adrese götürecek ufak 
ipuçları verebilirler.

Yemeği ve İçeceği Aynı Anda Bitirmek
Eğer bir restorantta ekmek arası döner, balık  veya benzeri bir şey yiyorsanız, 
lütfen yemeğinizi içeceğinizle aynı anda bitirmeye özen gösterin. Bu olay Tür-
kiye’de bir ata sporudur. Türkiye’deki birçok insanda farkında olmadan yiyecek 
ve içeceğinin son lokmasını birbirine denk getirebilme yeteneği vardır.

Türkiye     Klasikleri

Sen Var Türkçe Bilmek
Bir sebeple bir Türkle iletişime 
geçtiyseniz ve sizin Türkçeyi iyi 
konuşamadığınızı anladıysa kulak-
larınızı tıkamaya hazır olun. Çünkü 
karşınızdaki kişi sizle yüksek sesle 
konuşunca,  sizin daha iyi anlaya-
cağınızı düşünebilir.

Çay Kaşığını Unutun, Kıtlamaya Alışın
Erzurum yöresinin meşhur çay içme şekli Türkiye’nin birçok 
yerine yayılmıştır. Çayın yanında verilen şekerler, büyük parçalar 
halinde ağza alınır, dilin altına koyulur. Her yudumda yavaş 
yavaş eritilir ve böylece farklı bir lezzet elde edilir. Denemekte 
fayda var.

Çay ve Simit 
Çay ve simitin hikayesini bilmi-
yorsanız hemen öğrenin. Çünkü 
bu hikaye, bu topraklarda en çok 
tekrarlanan hikayelerden biridir. 
Simit varsa çay vardır, çay varsa 
simit vardır. Simit ve çay, etle tır-
nak gibidir, ayrılamaz, ayrılması 
dahi düşünülemez. Hatta yeni 
anayasamızda, simit ve çayın 
kıyamete kadar karı koca ilan 
edilmesi düşünülüyor. :)
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Okuyucularımıza kısaca kendinizden bahsedebilir misiniz?

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum, Mar-
mara Üniversitesi’nde Yüksek Lisansımı tamamladım. İstanbul 
Üniversitesi İnkılâp Tarihi Enstitüsü’nde ‘Türk Dil Planması’ ko-
nulu bir çalışmayla doktora tezimi verdim. Çalışma alanlarım; 
‘Türkiye’deki Kültür Politikaları’, ‘Kültürel Değişim’, ‘Modernleş-
me’ gibi başlıklar içeriyor. 2001 yılından beri de İstanbul Üni-
versitesi Dil Merkezinde, yabancılara Türkçe öğretme alanında 
çalışmalar yapıyorum. Akademik olarak bu alanda yapılabile-
cek işleri sıraladık. Daha önce hoca olarak başladığım bu ku-
rumda 2010 yılından beri de başkanlık görevini yürütüyorum. 

Türkçeyi öğretmek için kültürel bir arka plan gerekiyormuş. 
Bunu bu işi yaparken daha iyi fark ettim. Geçmişimde aldığım 
kültürel ve sanatsal birikimin derslerimde veya öğrencilerle 
olan iletişimimde çok etkisini gördüm. Gerek müzik, gerek ge-

leneksel sanatlar-
daki aldığım eğitim-
ler ve tarih bilgimle 
öğrencilerim ile ilişkim 
daha kaliteli seviye-
de seyrediyor. Ayrıca 
öğrencilere kurumun 
vizyonunu daha iyi 
aktarabiliyorum. Do-
layısıyla dil merkezinin ba-
şarısında  da bunun etkisi var.

Son yıllarda Türkiye ile birlikte  
yükselişe geçen  dış siyasetin Türkçe 
öğrenme talebine olan etkisini nasıl bu-
luyorsunuz?

Türkiye İslâm dünyası için model bir ülke, bu coğrafyada 
bir hâtırası var. Türkiye, model bir lider, model bir sistem, mo-
del bir insan tipine sahip olduğu zaman ister istemez câzibe 
merkezi oluyor. Bu hem turizme etki ediyor, hem de eğitim 
kurumlarıyla uluslararası öğrenci akışı sağlanıyor. Böylece dil 
popülerleşiyor. Sizinle konuşmak istiyorlar. Daha doğrusu sizi 

Türkçe mi?
Üç Ayda Tamam!

Türkiye’de Türkçe öğren-
mek bir yabancı için kolay. 

Sadece 3 ay sabretmesi ge-
rekiyor ve bir sosyal ortam 

bulunması gerekiyor.

İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi Başkanı 
Mehmet Yalçın Yılmaz

Konuşanlar:
Yusuf Goncagül
Mohammad Davud İbrahimi
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anlamak istiyorlar. Özellik-
le Ortadoğu ve Orta Asya 
insanı bizi anlayıp ‘acaba 
nasıl bir şeyler öğreniriz’in 
peşinden gidiyorlar. Şöyle 
bir vurgu yapayım; Mısır’da-
ki demokratik hareketler, 
özgürlükçü hareketlerin te-
melinde Türkçe öğrenen en-
telektüellerin çok etkisi vardır. 
Mesela 10 yıl önce bizde Mı-
sırlı bir öğrenci grubu vardı, 
bunlar Necip Fazıl Kısakürek 
ve Sezai Karakoç ile tanıştılar. 
Bunlarla olan sohbetlerimizde 
gördük, çok etkilendiler. Çünkü 
onlara son derece “yerli” ve bize 
ait bir çözüm sunuyordu bizim 
aydınımız. Yani batı kökenli gelmiş çözümler değil. Dil kültü-
rün bir öğesi fakat dönüşümü tetikleyen asıl şey fikrî zemin. 
Yani fikrî zemin varsa, diliniz bir işe yarıyor ve sizi dünyada 
ya da bölgenizde daha etkin kılabiliyor. 

Türkiye’ye gelen öğrencilerin karşılaştıkları sorunlar 
olabiliyor mu?

Türkiye’deki misafir öğrencilerin karşılaştığı zorluklarla, 
başka bir ülkedeki misafir öğrencinin karşılaştığı zorlukları 
karşılaştırmak mümkün değil. Türkiye’de ciddi hizmetler ya-
pan vakıf ve derneklerimiz var. Bunlar her türlü ilgi ve alaka-
yı gösteriyorlar. Ve öğrenciler hiçbir zorluk yaşamıyor. Büyük 
bir kısmı için bunu söyleyebilirim. Tesadüfen gelmiş, devlet 
yurtlarında kalan öğrenciler sıkıntı yaşıyorlar. Entegrasyon 
sorunu yaşıyorlar ama bu anlamda Başbakanlığın ciddi pro-
jeleri var. Bunlardan istifade edebiliyorlar artık. 

Öğrenciler Türkçe öğrenmede zorlanıyorlar mı? 

Uluslararası öğrenciler, Türkçe’yi Türkiye’de öğreniyor-
lar. Dolayısıyla Türkiye’de Türkçe öğrenmek bir yabancı için 
kolay. Sadece 3 ay sabretmesi gerekiyor. Bir sosyal ortamda 
bulunması gerekiyor. 3 aydan sonra bizim A1 dediğimiz se-
viyeyi atlatmış olup, A2 seviyesine geçiş yapıyorlar. Çevresi 
ile iletişim kurabilecek, bilgi alabilecek, bilgi aktarabilecek 
düzeylere getirebiliyoruz. Bizim eğitimlerimizin ortak çerçe-
vesi vardır. Ona göre yapıyoruz. Dolayısıyla bir yabancı kendi 
ülkesinde temel Türkçeyi 8-9 ayda öğrenir. Burada biz 3-4 
ayda öğretiyoruz ve sonra üniversiteye başlatabiliyoruz. Bu 
Almanya’da 2 yıldır, biz 1 yılda öğretiyoruz. Bu tabii standart, 
normal bir öğrenci için geçerli.

İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi olarak bir Türkçe ki-
tabı çıkardınız, bunun eğitim dünyasına katkısı nasıl oldu?

Türkçe Kitaplarımızı, bütün büyük dillerdeki dil öğretim 
kitapları ile aynı standartlara sahip ürettik. ADP dediğimiz 
bir çerçeve var. O çerçevedeki standartlara oturttuk. Yani es-
kiden temel, orta ve ileri düzey dediğimiz 3 ana grup var-
dı. Şimdi bu daha detaylı ve daha bilimsel bir hâle geldi. 6 
seviyeye indiriyoruz ve bu 6 seviyede; dinleme, konuşma, 
yazma, okuma ve karşılıklı konuşma gibi becerileri ayrı ayrı 
ölçüyoruz. Her beceride ayrı ayrı bir çalışma tekniği uygu-
luyoruz. Kitabımız bu anlamda takdir de gördü. Hem diğer 
üniversitelerden, hem yurtdışındaki üniversitelerden. Birçok 
dil okulu ve üniversite ilgi ile karşıladı. Büyük bir boşluğu 
doldurduk. 

Yıllarca bize “Türk’ün Türk’ten başka dostu yoktur” sözü 
ezberletilmeye çalışıldı. Bu konu hakkında ne düşünüyor-
sunuz?

Sosyal konularda, insanlar ve topluma ait konularda 
kat’i hükümler vermek herhâlde ehven değil. Yani daha ge-
nel geçer kavramlara ulaşmak biraz zor. Bu tip sözlere kişisel 

olarak hiçbir zaman itibar etmedim.  Ben insanları, toplum-
ları zalimler ve mazlumlar olarak ayırıyorum. Her kıtanın, 
her coğrafyanın, her toplumun içinde zalimler vardır. Bizim 
öğrenci kitlemiz büyük oranda mazlumlardan oluşuyor. Yani 
sömürülmüş topraklar, oligarşik yönetimin olduğu topraklar 
veya komünizmin kalıntısı bir ülkeden gelen çocuklar. Bun-
ların hepsinin amacı ülkesine faydalı olmak ve iyi bir eğitim 
almak. Onların da en iyi eğitim alabileceği yer Türkiye. 

Türkiye’nin çok dostu var, buna inanmak lazım. 70 ül-
keden öğrencim var şu anda. Bu ülkelerin hiç birinde Tür-
kiye’nin kötü bir imajı yok.  Onların ülkesinde Türkiye asla 
işgalci, sömürgeci  olarak gözükmüyor. Ortadoğu’da çok 
büyük bir muhabbet var Türkiye’ye karşı. Ortadoğu’daki 
gençlik, Mısır’daki birinci Tahrir gençliği, Tunus’taki o du-
yarlı gençlik bizi tanımlarken Türk, Arap falan gibi böyle bir 
etnik kavramla ayırmıyorlar. Daha çok batıya karşı duruşu-
muz itibariyle ayırıyorlar bizi. Burada çok fazla ülkeden çok 
fazla kişi tanıyorsun. Çok fazla insâni şeyler görüyorsun, zor-
luklarını da görüyorsun. Ve artık  Türklük vs. gibi detaylara 
giremiyorsun. Burada önemli olan bu çocuk zor durumda 
mı? Yardıma ihtiyacı var mı? Kısacası yardıma ihtiyacı olana 
yardım etmektir bzim işimiz.

Son olarak misafir öğrencilerimize bir mesajınız var mı?

Biz İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi olarak uluslararası 
öğrencilerin yanındayız. Her türlü sosyal desteği sağlaya-
biliyoruz. Yani açıkçası müşteri gözüyle bakmıyoruz. Onlar 
bizim kardeşlerimiz. Ana dilimizi öğretirken de  ayrı bir keyif 
alıyoruz. Buraya geldikleri zaman, “Daha çok ne öğrenebili-
rim? Daha fazla nasıl yararlanabilirim? diye bizi sıkıştırması 
lazım öğrencilerin. Daha çok etkinlik, daha çok organizas-
yon, daha fazla eğitim materyali gibi taleplerini bize ilete-
bilirler. 

Uluslararası Genç Derneği’ne 
ve Kolaçan Dergisi’ne teşekkür 

ediyorum. İki anlamıyla da 
Kolaçan kullanılmış, biz 

de bağrımızı açtık diyoruz 
öğrencilerimize… Her zaman 

desteğimiz sizlerle.
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1988 yılında 
Bolu Gerede’de 
doğdu. İlk ve 
Ortaöğrenimini 
Bolu’da tamamladı. 
Marmara 
Üniversitesi Türkçe 
Öğretmenliği 
bölümünden 
mezun oldu. 
Aynı bölümde 
yüksek lisansını 
tamamladı. Gayesi, 
hayatı güzel 
bir iz bırakarak 
terk etmek ve 
“Kökü mazide 
olan bir âti” 
olduğunu aklından 
hiçbir zaman 
çıkarmamak.

Selim Tiryakiol

Türkiye’nin uluslararası platformda aktif 
olmaya başlamasıyla birlikte dünya üzerinde 
Türkçe öğrenenlerin sayısı artış gösterdi. Ge-
lecek günlerde bu sayının daha da artacağı 
tahmin ediliyor. Türk dili bir yandan, köklü geç-
mişiyle öbür taraftan geleceğe uzanan yanıyla 
dünyanın önemli dilleri arasında yerini koruyor.

Türkçe öğrenecekler için dikkate alınacak 
bir taraf Türkçe’nin bu küre ölçekli önemiyken 
diğer tarafsa Türkçe’nin bir İslam dili olmasıdır. 
Evet, tıpkı Arapça ve Farsça gibi Türkçe de 
İslam’ın en gür sesinin çıktığı dillerden biridir. 
Buna göre, bilhassa müslüman öğrenciler için 
Türkçe öğrenmenin en önemli gerekçesi budur, 
bu olmalıdır. 

Türkçenin önemini tartışacağımız bu kısa 
yazıda ben bu dili öğrenmenin ulvî boyutunu 
öne çıkaracağım. Şimdi denilebilir ki; Karde-
şim, Türkçeyi öğrenince sevaba mı gireceğiz, 
sen neden bahsediyorsun? Ben de diyeceğim 
ki; Evet, bir müslüman Türkçeyi öğrenirken 
Allah’ın rızasını kazanma yolunda bir adım ata-
bilir. Peki bu nasıl oluyor, neden böyle oluyor? 

Evvela Türkçeyi öğrendiğiniz için İslam 
milletlerinden bir milletin dilini öğrenmiş 
oluyorsunuz. Bir İslam dilini öğrenmeniz de-
mek ümmetin saflarını biraz daha sıklaştırmak 
demektir. Unutmayalım, insanın kullandığı 
kelimeler, düşüncesine de etki eder. Dille dü-
şünce deyim yerindeyse at başı gider. İnsanlar 
meşrep meşrep, millet millet olduğuna göre bir 
milletin dilini öğrenmek zihninize o milletin 
düşünce kodlarını yerleştirmek demektir. Böyle 
düşününce nasıl bir Türk evladına Arapça’dan 
başlayarak bütün İslam dillerini öğrenmek 
vazife ise diğer müslüman milletlerden olan ar-
kadaşlarımıza da Türkçeyi öğrenmek vazifedir. 

İkinci olarak Türkçe –her ne kadar harf 
devrimiyle İslam’la bağı koparılmaya çalışılsa 
da- en güzel İslam sözlerinin yazıldığı, İsla-
ma nazmıyla, nesriyle hizmet eden dillerden 
biridir. Tarih boyunca Türkçe yazılan şiirler 
müslümanlara ilham kaynağı olmuştur. Me-
sela Türkçenin bir Yunus Emre’si vardır. Türkçe 

Türkçe
Öğrenelim

Saf ları
Sıklaştıralım

Evvela Türkçeyi öğrendiğiniz için 
İslam milletlerinden bir milletin dili-
ni öğrenmiş oluyorsunuz. Bir İslam 
dilini öğrenmeniz demek ümmetin 
saflarını biraz daha sıklaştırmak 
demektir. Unutmayalım, insanın 
kullandığı kelimeler, düşüncesine 

de etki eder.
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Kıymetli Türkçe öğrenen arkadaşım, 
önce kendine güzel ve temiz Türkçe 

konuşan bir arkadaş bul, sonra onunla 
sohbet ederken dudak hareketlerine 

dikkat et. Sesleri, harfleri nasıl çıkarı-
yor, bunu öğrenmeye çalış.

Yunus Emre ile başlar desek yeridir. Yunus Emre’siz bir Türkçe 
düşünülemez. Bu meşhur mutasavvıfın şiirleri kaç gönlü 
mestetmiş, kaç gönle İslam’ı nakşetmiştir. Gönüllere Hakk’ı 
nakşeden bir dili öğrenmenin ulvî bir tarafı olmaz da ne olur? 
Ey uzak diyarlardan gelip Türkçe öğrenen kardeşim, önce bugün 
kullandığımız Türkçeyi öğrenmek sonra da bir medeniyet dili 
olan Osmanlı Türkçesini öğrenmek üzerine bir vazifedir. Eğer 
bunu yapabilirsen İslam’ın yüzyıllarca bayraktarlığını yapan 
bir İslam milletiyle bağını kuvvetlendirmiş olacaksın. Bu da 
ümmetin bağının kuvvetlenmesi demektir. 

Bu yazdıklarım kuru bir dil milliyetçiliği olarak anlaşılma-
sın. Dilin yalnızca bir vasıta olduğunun farkındayım. Ancak 
ümmetin aydını olmaya aday bir genç için İslam’a hizmet 
eden, İslamı gönüllere nakşeden her dil ulvîdir, kıymetlidir, 
öğrenilmelidir. 

Büyük Türk dilcisi Mahmud el-Kaşgarî’nin Türk dilinin 
önemiyle ilgili sözleri: 

“Ant içerek söylüyorum, ben Buhara’nın, sözüne güvenilir 
imamlarının birinden ve başkaca Nişaburlu bir imamdan 
işittim. İkisi de senetleri ile bildiriyorlar ki, Yalvacımız (Pey-
gamber), kıyamet belgelerine, ahir zaman karışıklıklarını ve 
Oğuz Türklerinin ortaya çıkacaklarını söylediği sırada Türk dilini 
öğreniniz, çünkü onlar için uzun sürecek egemenlik vardır 
buyurmuştu. Bu söz (hadis) doğru ise sorguları kendilerinin 
üzerine olsun Türk dilini öğrenmek çok gerekli bir iş olur. Bu 
doğru değil ise akıl bunu emreder. Tanrı, Türk burçlarını yük-
seltmiş ve onların mülkleri üzerinde felekleri döndürmüştür. 
Tanrı onlara Türk adını vermiş ve yeryüzüne ilbay kılmış, 
Hakanları onlardan çıkartmıştır.”

Türkçeyi Nasıl Daha 
Kolay Öğrenirim?

Bir dil teorisine göre; kainattaki diller taklitten meydana 
gelmiştir. Bu görüşe göre insanlar kainattaki sesleri taklit 
ederek dillerini geliştirmişlerdir. Dillerdeki yansıma seslerin 
de kökeninin bu olduğu düşünülür. 

Bu görüş, dil öğrenirken bugün dahi işimize yarayabilir. 
Yani biz de taklit ederek dilimizi geliştirebiliriz. İşin burasında 
evvela en iyi taklit nasıl olacak, bunu öğrenmek gerekir. Dil 
öğrenirken en iyi taklit o dili konuşan kişinin dudak hareket-
lerine dikkat etmektir. 

Kıymetli Türkçe öğrenen arkadaşım, önce kendine güzel 
ve temiz Türkçe konuşan bir arkadaş bul, sonra onunla soh-
bet ederken dudak hareketlerine dikkat et. Sesleri, harfleri 
nasıl çıkarıyor, bunu öğrenmeye çalış. O nasıl çıkarıyorsa 
sen de öyle çıkarmaya gayret göster. Şunu da unutma, dil 
insandan öğrenilir. Yani hayatın içinde olarak, insanlarla 

iletişime ge-
çerek öğrenilir. 
Ancak iletişimden 
bugünkü facebook, 
twitter iletişimini 
asla anlamamalısın. 
Bunlar belki bir destek 
vazifesi görebilir ancak 
asıl dil insanlarla birebir 
iletişime geçerek öğrenilir.

Türkçe şiir okumayı ke-
sinlikle ihmal etme. Basit ve çok 
fazla mecaz içermeyen şiirlerden 
başlayabilirsin. Şiirdeki ahenk ve kafi-
ye kelimelerin aklında kalmasında sana 
yardımcı olacaktır. İnsanın müzikten hoş-
lanmasının sebebi de budur. Türkçe 
tekerleme, bilmece, deyim ve atasözlerine de sık sık göz at. 
Bütün bunlar hem Türkçeyi sana en iyi şekilde öğretecek hem 
de dil öğrenmeyi zevkli bir uğraş haline getirecektir. Bilirsin, 
annelerimiz daha küçükken bizi ninni söyleyerek uyuturlardı. 
Bu güzel sesi dinleyerek mışıl mışıl uyurduk. İşte şiir, tekerleme, 
bilmece, deyim, atasözü ve ninni gibi türlerle Türkçeyi de zevkli 
bir şekilde öğrenebilirsin. Bu yöntem dil öğrenmede en eski 
yöntemlerden biridir. Büyüklerimiz de geçmişten bugüne bu 
yöntemi uygulaya gelmişlerdir. Ahmet Remzî’nin aşağıdaki 
sözleri Türkçe öğrenirken sana ilham kaynağı olsun. 

Osmanlı son dönem dilcilerinden Ahmet Remzi Akyü-
rek’in dil öğrenimiyle ilgili sözleri:

“Ecdâd-ı ‘izâm eslâf-ı kirâm dediğimiz büyük dedelerimiz, 
ulularımız insanları pek anlamışlar, bir çocuğu bilgili, uslu 
bir adam etmek için ne gerekli ise ona göre davranmışlardır. 
Gençlik ve yetişkinlik çağlarında düzenli, makamlı herhangi 
bir sesi işiten ademoğulları kulak veriyorlar, istekle dinliyorlar. 
Çocuk beşikte ninni istiyor. Ve o uygun sesi dinleye dinleye 
mışıl mışıl uyuyor. Ninniden uzaklaşan bir çocuğa öğretilecek 
şeyleri kolaylıkla okunmak ve unutturmamak için ninniye 
benzeyen sözlerle ögretmeyi bulmuşlar ve pek çok faydasını 
görmüşlerdir.”
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Bir “Dert Çağrısı” ile yıllar önce yola çıkan Uluslararası Genç Derneği, dertleri 
“KOLAÇAN” etmeye devam ediyor! 5 yılı aşkın süredir yurtiçi ve yurtdışında 

sosyal sorumluluk projelerine imza atan Uluslararası Genç Derneği’nde misa-
fir ettiğimiz yabancı öğrenciler, bizlere “dert yoldaşı” oluyor. Beraber geziyor, 
beraber çalışıyor ve beraber yardım faaliyetleri yapıyoruz. Bu bağlamdaki ça-
lışmalarımıza devam ederken bu sayımızda da dünyanın çeşitli ülkelerinden 

gelen, Uluslararası Genç Derneği’nin dost olduğu öğrencileri tanımaya devam 
etmek istiyoruz. Onlara, Türkiye ve kendi ülkeleri arasındaki benzerlikleri ve 

farklılıkları sorduk. Ülkelerini daha yakından tanımak istedik. Neleri özledikle-
rini, neleri unutmadıklarını öğrendik. Samimi ve içten cevaplarını sizlerle pay-
laşıyoruz. Unutmadan, artık her yerde çalacak bir kapımız var. Öğrencilerimiz 

bizleri bekliyor… Nasıl mı? Buyurun okumaya:
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Abdulaziz Sani
Gana

1987’de Gana’da 
doğdum. Gana’da 
Kwame Nkrumah 

Üniversitesi’nde 
Bankacılık ve 

Finans okudum. 
Bu senenin 

başında yüksek 
lisans yapmak için 
Türkiye’ye geldim. 

Türkiye’yi aramayacaksınız, korkmayın!

Türkiye’de nasıl vakit geçirdin? 
Zaman çok çabuk geçti. Hep yeni geldim 

zannediyorum ama 8 ay oldu. Bunun dışında 
Türkler hep gülüyorlar ve her zaman soru so-
ruyorlar. En çok “nerelisin?” diye soruyorlar. Çok 
yakın davranıyorlar. Türkiye’de kardeşlik var…

Peki bu süreçte Uluslararası Genç Derneği 
(UGED) ile nasıl tanıştın? 

Daha önce Gana’da tanıştığım Nasruddin 
abiye Türkiye’ye geldiğimi söyledim. O da bana, 
“İstanbul’da bir dernek var onları çok iyi tanıyo-
rum” dedi. Sonra bir numara verdi bana. Selman 
Özpınar ile görüştüm. Buraya geldiğimden beri 
her şey çok iyi geçiyor. Burada her şey çok iyi 
ve çok güzel. 

Gana’daki öğrencilerin temel sorunu nedir?
Paralı eğitimin olması. Hayat Gana’da biraz 

farklı ve öğrenciler buradaki gibi değil. İş bu-
lamazsın öğrenci olarak. Ekonomik sıkıntı var. 
Bir de bizde eğitim sistemi de biraz farklı. Bizim 
eğitim sistemi hep derse yönelik.  Tecrübe yok.

Önümüzdeki 10 senede kendini ve ülkeni 
nerede görüyorsun?

Bence Gana gelişiyor ama biraz yavaş... 
İnsanların tutumu ve davranışları değişmiyor. 
Her zaman kendi çıkarlarını arıyorlar. Onun 
dışında Gana’nın geleceğini iyi görüyorum. 
Ülkemizde çok Müslüman var. Ama devlete 
göre biz %30’un altındayız. Bankaların hepsi 
faiz kullanıyor. Ve bu büyük bir sıkıntımız. 
Bu nedenle çoğu müslümanın bankalarla 
ilişkileri iyi değil. Ama Türkiye’de İslâmi 
bankalar var. Ben de bu fikri Gana’ya 
getirmek istiyorum. Bu nedenle Tür-
kiye’ye geldim.

Gana ile Türkiye’yi kıyaslarsak 
benzerlikler ve farklılıklar neler?

Misafir geldiğinde beraber yemek 
yeriz. Yani benziyoruz. Ama bitki ör-
tüsü çok farklı. Yemek ve sebzeler de 
farklı,  bizde tropikal meyveler var. 

Türkiye’de en zorlandığın şey ne oldu?
Dil olarak zorlandım. Özellikle iki Türk ko-

nuştuğunda hiç bir şey anlayamam. Ama be-
nimle konuşurken anlıyorum. Hayat her zaman 
güzelleşiyor, Türkiye’de daha rahat yaşıyorum. 
İnsanlar bu dili konuştuğumu görünce beni 
tanımak istiyorlar. 

Gana’ya gidecek olanlara tavsiyen nelerdir?
Şimdi havalar çok güzel, denize girebilirler. 

Gezilecek çok güzel yerler var. Gana doğal ya-
şamın olduğu bir yer.

Gana ile ilgili başka söylemek istediğin 
bir şey var mı?

Gana huzurlu bir yerdir, şu ana kadar hiç 
problem çıkmadı. İnşaallah da çıkmaz. Buna 
rağmen fazla yatırım yok. Ama yine de çok 
güzel, yaşanılacak bir yer... Ganalı olduğum için 
demiyorum ama Ganalılar çok misafirperverdir. 
Hepinizi Gana’ya bekleriz...

Gana Çok Huzurlu, 
Yok mu Gelen?
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Ylli Rama
Arnavutluk

Adım Ylli. 20 
yaşındayım, 
Elbasan’da 
doğdum. 2 senedir 
Türkiye’deyim. 
Liria Türk 
Koleji’nden 
mezun oldum. 
İstanbul Ticaret 
Üniversitesi’nde 
Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği 
okuyorum. 

Avrupa Hayatı 
Bana Uygun Değil!

Türkiye’yi müslümanlık yaşanıyor diye seçtim!

Bize Biraz Arnavutluk’tan bahsedebilir 
misin?

Arnavutluk’a gidersen bir daha dönmek 
istemezsin. Huzurlu yaşamak için ideal bir 
yer. Asla trafik olmaz, doğal bir havası var. En 
merkezindeysen 20 dakikada güzel bir ormana 
gidebilirsin. Ayrıca biz de sizler gibi çok misafir-
perverizdir. Özellikle Türkiye’den biri geldiğinde 
çok önemseriz. 

Ayrıca bizde tarihi yerler olarak kaleler var-
dır. Elbasan kalesi, İşkodra kalesi, Berat kalesi, 
vs. Her şehrin kendi kalesi var. En meşhur olan 
kalemiz Kuruya’dadır. Büyük İskender’in yaşadığı, 

Osmanlı’nın giremediği tek kale. Arnavutluk’u 
gezecek olanlar bu kaleleri gezmeden ayrılmasın.

Arnavutluk için önemli gördüğün bir şah-
siyeti bize anlatabilir misin? 

Arnavutluk’un birçok önemli şahsiyeti var. 
Naim, Sami ve Abdul Frasil Arnavut 3 kardeş. 
Eski zamanlarda Türkiye’de yaşamışlar ama 
Arnavutluk’ta Arnavut ve Türk dilinde şiirler 
yazmışlar. Arnavut dili ve edebiyatına çok büyük 
bir katkı vermişler.

Arnavutluk’ta öğrenci olmak nasıl bir şey? 
Parasız eğitim var mı?

Tek sıkıntı para… Para varsa her şey güzel 
bir öğrenci için. Türkiye’deki gibi öğrenci bursu 
diye bir şey yok maalesef. Bununla beraber 
devlet üniversitelerinde gizli rüşvet oldugu için 
öğrenciler zorlanıyor.

Devlet üniversiteleri ücretsiz ama özel üni-
versiteler de var. Mesela Epoka Üniversitesi özel 
bir Türk üniversitesidir. 2012 yılında Arnavut-
luk’un en başarılı üniversitesi olarak seçilmiş. 
Yani ikisi de var. Normalde en güzel okullar devlet 
üniversiteleri olur ama Arnavutluk’ta en güzel 
üniversiteler özel üniversitelerdir.

Türkiye’ye hangi temel amaçla geldin ve 
bu amaca ulaşabildin mi?

Arnavutluk’ta Avrupa hayatı var. Bana uy-
gun olmayan bir hayat. Ben üniversiteyi orada 
okuyor olsaydım çok farklı bir hayatım olurdu. 
Türkiye’yi Müslümanlık yaşanıyor diye seçtim. 

Ayrıca diğer temel amacım ise burda güzel 
bir eğitim alabilmek. Şu ana kadar burda ge-
çirdiğim iki seneden memnunum.

İlerideki 10 sene içinde kendini nerede 
görüyorsun?

Şu an üniversite öğrencisiyim ve üniversiteyi 
başarılı olarak bitirmek istiyorum. 

Uluslararası Genç Derneği (UGED) ile nasıl 
tanıştın?

Geçen sene birkaç öğrenci Edirne’de kaldık. 
Ardından biriyle tanıştık, çok yardımcı oldu bize. 
Sonra İstanbul’a gelecektim, o kişi bana bir nu-
mara verdi. İstanbul’a gidince ara, muhakkak 
yardımcı olurlar dedi. O, Lütfi Arslan’ın numara-
sıydı.  Sonra Lütfi abiyi aradım. Bana adres verdi, 
verdiği adrese gittim. Gittiğim yerde Selman 
Özpınar ile görüştüm. İyi ki UGED’i tanımışım. 
Çünkü gerçekten öğrencilere yardımcı oluyorlar. 
Eğer misafir öğrenciler İstanbul’da okuyorsa 
kesinlikle burayı tavsiye ediyorum. 
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Chaimae 
Laaroussi El Kati

Marmara Üniv. 
İletişim Fakültesi

İkinci Vatanım!
Türkiye Benim
Siz bize iyiliğinizi gösterdiniz, kapılarınızı açtınız. 

Biz de Fas’ta aynı şekilde karşılarız sizi.
Türkiye ile Fas’ı kıyasladığınızda ne gibi farklılıklar 

gördünüz?  

Aslında çok fazla farklılık var ama en çok yemek kültür-
lerimiz farklı. Mesela biz Fas’ta hiç yoğurtlu yemek yemeyiz. 
Daha çok baharatlı, acı ve ekşi yemekler yeriz. Türkiye’de 
yoğurtlu yemekler çok yaygın. Fakat yine de alıştım Türk 
yemeklerine. Mesela ülkeme döndüğümde en çok özle-
yeceğim şey çiğ köft e ve ayran olacak. Tabii bir de sizi 
özleyeceğim… Bir de Fas’ta insanlar buradakinden daha 
sıcakkanlıdır. Tanıştığım bazı Türklerde o samimiyeti 
göremedim mesela. 

Kısaca Fas’ın kültürel özelliklerinden bah-
sedebilir misiniz? Mesela en ünlü yemeğiniz 
nedir? En ünlü tarihi eseriniz hangisidir?

Bizim en ünlü yemeğimiz kuskustur. 
Bunun dışında tajine, hrira ve bestila isim-
li yemeklerimizi de başka hiçbir yerde 
göremezsiniz, onlar da çok ünlüdür. En 
meşhur tarihi eserlerimiz ise Camii Lefna, 
Savmaat Hassan, Al Mnara, Magarat He-
rakl’dır. Fas’a geldiğinizde buraları ziyaret 
edebilirsiniz. 

Peki, biraz müziğinizden bahsedecek 
olursak, İslâmi müzik yapan sanatçılarınız 
var mı mesela?

En ünlü müzisyenimiz Abd Iwahab 
Dokali’dir, İslâmi müzik yapan müzisyenle-
rimizden biri de Rashid Gholam. 

Şunu merak ediyorum, biz sizin ülkenize 
“Fas” diyoruz fakat birçok ülke “Morocco, 
Marakeş, Moroc” gibi isimler kullanıyor. 
Türkiye neden “Fas” diyor bilginiz var mı bu 
konuda?

Diğer ülkeler bizim devlet başkentimiz ‘Marakeş’ 
iken ülkemizle uluslararası ilişki kurmuşlar, fakat 
Osmanlı devleti bizim devlet başkentimiz Fas iken 
ilişki kurmuş. O nedenle siz Fas diyorsunuz, diğer 
ülkeler farklı şekilde adlandırıyor.

Peki, biz Fas’a gelsek, bize orada kapınızı açar 
mısınız? 

Tabii ki. Siz bize iyiliğinizi gösterdiniz, kapıla-
rınızı açtınız. Biz de Fas’ta aynı şekilde karşılarız 
sizi. Siz bizden iyiliğinizi eksik etmediniz, biz de 
sizden etmeyiz. Sizler bizi kardeşleriniz, çocuk-
larınız olarak gördünüz. Biz de sizi mahcup 
etmeyiz… 

Çok teşekkür ederim röportaj için.

Ben teşekkür ederim.

Marmara Üniv. 
İletişim Fakültesi

Biz de Fas’ta aynı şekilde karşılarız sizi.
Türkiye ile Fas’ı kıyasladığınızda ne gibi farklılıklar 

Aslında çok fazla farklılık var ama en çok yemek kültür-
lerimiz farklı. Mesela biz Fas’ta hiç yoğurtlu yemek yemeyiz. 
Daha çok baharatlı, acı ve ekşi yemekler yeriz. Türkiye’de 
yoğurtlu yemekler çok yaygın. Fakat yine de alıştım Türk 
yemeklerine. Mesela ülkeme döndüğümde en çok özle-
yeceğim şey çiğ köft e ve ayran olacak. Tabii bir de sizi 
özleyeceğim… Bir de Fas’ta insanlar buradakinden daha 
sıcakkanlıdır. Tanıştığım bazı Türklerde o samimiyeti 

Kısaca Fas’ın kültürel özelliklerinden bah-
sedebilir misiniz? Mesela en ünlü yemeğiniz 
nedir? En ünlü tarihi eseriniz hangisidir?

Bizim en ünlü yemeğimiz kuskustur. 
Bunun dışında tajine, hrira ve bestila isim-
li yemeklerimizi de başka hiçbir yerde 
göremezsiniz, onlar da çok ünlüdür. En 
meşhur tarihi eserlerimiz ise Camii Lefna, 
Savmaat Hassan, Al Mnara, Magarat He-
rakl’dır. Fas’a geldiğinizde buraları ziyaret 

Peki, biraz müziğinizden bahsedecek 
olursak, İslâmi müzik yapan sanatçılarınız 

En ünlü müzisyenimiz Abd Iwahab 
Dokali’dir, İslâmi müzik yapan müzisyenle-

Şunu merak ediyorum, biz sizin ülkenize 
“Fas” diyoruz fakat birçok ülke “Morocco, 
Marakeş, Moroc” gibi isimler kullanıyor. 
Türkiye neden “Fas” diyor bilginiz var mı bu 

Diğer ülkeler bizim devlet başkentimiz ‘Marakeş’ 
iken ülkemizle uluslararası ilişki kurmuşlar, fakat 
Osmanlı devleti bizim devlet başkentimiz Fas iken 
ilişki kurmuş. O nedenle siz Fas diyorsunuz, diğer 

Peki, biz Fas’a gelsek, bize orada kapınızı açar 

Tabii ki. Siz bize iyiliğinizi gösterdiniz, kapıla-
rınızı açtınız. Biz de Fas’ta aynı şekilde karşılarız 
sizi. Siz bizden iyiliğinizi eksik etmediniz, biz de 
sizden etmeyiz. Sizler bizi kardeşleriniz, çocuk-
larınız olarak gördünüz. Biz de sizi mahcup 

Çok teşekkür ederim röportaj için.

İsmim Chaimae. Siz 
Türkçe’de Şeyma 

diye yazıyorsunuz. 
Faslıyım desem, 

bu benim 
milliyetçiliğimdendir. 

Türküm desem, bu 
da benim bu ülkeyi 

ikinci vatanım 
saydığım içindir. Bu 
milleti, bu vatanı ilk 

gördüğüm andan 
beri çok seviyorum. 

Bu bir övgü değil, 
tabii yalan da değil, 

sadece Türkiye ile 
ilgili yüreğimden 

akan duygular 
bunlar. Üniversite 

okumak için bu 
ülkeyi tercih ettiğim 

için çok mutluyum 
ve hiçbir zaman 

pişman olmadım. 
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Sidita Trimi
Arnavutluk

1992 yılında 
Arnavutluk’ta 
doğdum. Marmara 
Üniversitesi’nde 
Siyaset Bilimi 
ve Uluslararası 
İlişkiler bölümünde 
okuyorum. 
Voleybol 
oynamayı, kitap 
okumayı ve 
film izlemeyi 
seviyorum. 
Geçen yıldan 
beri Türkiye’de, 
İstanbul’da 
oturuyorum.

Birbirine Çok 
Benziyor!

Arnavutluk ve Türkiye

Bizler kardeş ülkeleriz!

Üniversite eğitimi için neden Türkiye’yi 
tercih ettiniz?

Türkiye’de okursam rahat edeceğimi dü-
şündüm. Bir de Türkiye’nin uluslararası ilişkiler 
konusunda çok başarılı olduğunu düşünüyo-
rum. Ailem de beni buraya gönderirken içi 
rahat etti. Arnavutluk’ta bir Türk okulunda 
okumuştum. Bu nedenle ailem de Türkiye’ye 
gelmeme müsaade etti.

Bizim için Türkiye ve Arnavutluk’u karşı-
laştırır mısınız? 

Türkiye ve Arnavutluk’un çok fazla ortak 
yönü var desek yanlış olmaz. Mesela Arnavut 
kültürü ile Türk kültürü birbirine çok benziyor. 
Bunun dışında çok fazla ortak yemeğimiz var. 
Birçok yemeğimiz neredeyse aynı. Bir de tabii 
Arnavutluk da Müslüman bir ülke. Dini açıdan 
da iki ülke birbirine çok benziyor. 

Arnavutluk’un en ünlü yemeklerinden 
bahseder misiniz?

En ünlü yemeği diyebileceğimiz bir yemek 
yok aslında ama en lezzetli yemeklerini sıra-
layabilirim. Aslında onların büyük çoğunluğu 
Türkiye’de de var. Mesela börek, yaprak sarma, 
tatlı ve tuzlu su balıkları. Benim yaşadığım Ar-
navutluk şehrinin ismi İşkodra. Bu şehirde en 
ünlü lezzetli yemek tatlı su balıklarıdır.  

Peki, ünlü mekânlarından bahseder mi-
siniz?

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da Dajti dağı 
çok ünlü bir dağdır. Arnavutluk’un en eski şehir-
lerinden biri olan Berat şehri Unesco tarafından 
dünya mirası listesine alındı. Osmanlı eserlerini 
çokça görebileceğiniz Gjirokaster şehri de çok 
ünlü bir şehirdir. 

Bir gün Arnavutluk’a yolumuz dü-
şerse bizi nasıl karşılarsınız?

Dostlukla, muhabbetle... Biz-
ler kardeş ülkeleriz zaten. Ayrıca 
burada bize çok misafirperver 
davrandınız. Bizler de sizi aynı 
şekilde karşılarız inşallah. 

Türkiye’de bize 
çok misafirperver 

davrandınız. Bizler de 
sizi memleketlerimizde 
aynı şekilde karşılarız 

inşallah.
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Nasiru-Deen Abdul

1978 doğumluyum. 
1998’e kadar 

Gana’da ilkokul, 
ortaokul ve 

lise eğitimimi 
tamamladım. 

Üniversite 
eğitimimi ise 2003 

yılında Ankara 
Üniversitesi 

Eczacılık 
fakültesinde 

yaptım. 

Gönüllülere Muhtaç!
Tüm Dünya

Gayret edenler Allah’ın rahmetini üzerine çeker!

Türkiye-Gana arasındaki köprü niteliğindeki 
çalışmalarınızı ne zamandır sürdürmektesiniz  ve 
bu ilginizin hikâyesini anlatabilir misiniz?

Türkiye’de bulunduğum ilk yıllarda İngiltere 
ve Amerika’ya tatil için vize bulamadım. Ama 
arkadaşlarım gitmişti. 1999-2000 yılını yalnız 
geçirdim. Camilerde Kur’an okumaya ve Arapça 
öğrenmeye başladım. Bu yıllar içerisinde çeşitli 
Türk dernekler, STK ve cemaatların güzel insanları-
nı ve hizmetlerini gördüm. O sıralarda Genç Dergi 
yazarlarından Rabia Gülcan Kardaş ile tanıştık ve 
o da bizi Uluslararası Genç Derneği Başkanı ve 
Genç Dergisi Editörü Lütfi Arslan ile tanıştırdı. 
Bana her ay Genç Dergi göndermeye başladılar. 

 2003’te ülkeme döner dönmez Türkiye’nin 
hizmet kültürünü yaşama ve yaşatmaya çalıştım. 
Çalışmalarımın çoğu daha evvel başkanlığını 
yaptığım ‘Gana Müslüman Öğrenci Cemiyeti’nin 
üzerine odaklıydı. Hizmetin ana merkezleri şu-
urlandırma, teşkilatlandırma ve Allah rızası için 
insanlara hizmet vermektir. Genç Dergi’nin ve-
silesiyle de 2008’de Aziz Mahmud Hüdayi Vak-
fı’yla tanıştık ve çalışmalarımız kat kat artı ve 
artmaktadır.

Bu çalışmaların benzerlerini yapmak iste-
yen gençlere ne gibi tavsiyelerde bulunmak 
istersiniz?

Bu çalışmaların benzerlerini yapmak isteyen 
gençlere ilk tavsiyem çok saf ve kuvvetli olma-
larıdır. Ve daima fikir ve zikirleri olacak… Allah 
rızasını hatırlatacak bir niyetleri olacak... Bunun 
yanında hizmetle ilgili sağlam bilgileri olmalı. Bu 
konuda sevgili Osman Nuri Topbaş Hocaefen-
di’nin ‘Vakıf İnfak Hizmet’ kitabını okumalarını 
ve yaşamalarını mutlaka ama mutlaka tavsiye 
ederim. Hizmet sırasında da en samimi ve daimi 
arkadaşları ‘sabır’ olsun. 

Yapılacak olan çalışma yabancı bir ül-
kede olacaksa saf niyetli, bilgili, sabırlı 
ve çalışkan yerli partnerler lazım. Yerli 
partnerlerle istişare sonucunda veri-
len hizmetler her zaman bereketli ve 
sürdürülebilir olur. Genç Derneği’nin 
sosyal sorumluluk projeleri gibi ve-
silelerle, gençlere Afrika gibi hizmet 
ihtiyacı olan ülkelerde yaz ayların-
da hizmet verdirmek lazım. Bu tür 
faaliyetlet gerçek hayatta yaralara 
merhem olan faaliyetlerdir. Allah 
Genç Derneği’nden, Genç Der-

gi’den ve bu tür sosyal sorumluluk projelerini 
destekleyen tüm kurum ve şahıslardan binbir 
kere razı olsun.

Türkiye’yi sık sık ziyaret eden birisi olarak 
Türkiye’nin Gana ve genelde Afrika ülkelerindeki 
imajını ve bunun realite ile olan karşılaştırmasını 
yapabilir misiniz?

Siyasi olarak Afrika’nın genel gelişiminde 
strateji partneri olarak seçilen ülkelerin başında 
Türkiye var. Bunun en büyük nedenlerden biri de 
Türkiye’nin siyasi, teknoloji ve ekonomik gelişim 
öyküsünün ‘taze ve genç’ olması; ‘yan etkisiz’ ve 
dâimi sürdürülebilir hizmet verme şuurunuzun 
olması. Gerçekten her bakımından Türkiye, Af-
rika için bir model ülkedir. On sene içerisinde 
bütün borçlarını ödeyip borç veren ülke haline 
gelmesi bizim için çok önemli ve örnek alınacak 
bir durumdur. Bu gerçeği bütün siyasetçilerimiz 
biliyorlar ve örnek al-
mak istiyorlar. Do-
layısıyla,  Türki-
ye’yi stratejik 
partner seç-
m e l e r i 
çok doğ-
ru ve ye-
rinde bir 
anlayıştır. 

hizmet kültürünü yaşama ve yaşatmaya çalıştım. 
Çalışmalarımın çoğu daha evvel başkanlığını 
yaptığım ‘Gana Müslüman Öğrenci Cemiyeti’nin 
üzerine odaklıydı. Hizmetin ana merkezleri şu-
urlandırma, teşkilatlandırma ve Allah rızası için 
insanlara hizmet vermektir. Genç Dergi’nin ve-
silesiyle de 2008’de Aziz Mahmud Hüdayi Vak-
fı’yla tanıştık ve çalışmalarımız kat kat artı ve 

Bu çalışmaların benzerlerini yapmak iste-
yen gençlere ne gibi tavsiyelerde bulunmak 

Bu çalışmaların benzerlerini yapmak isteyen 
gençlere ilk tavsiyem çok saf ve kuvvetli olma-
larıdır. Ve daima fikir ve zikirleri olacak… Allah 
rızasını hatırlatacak bir niyetleri olacak... Bunun 
yanında hizmetle ilgili sağlam bilgileri olmalı. Bu 
konuda sevgili Osman Nuri Topbaş Hocaefen-

 kitabını okumalarını 
ve yaşamalarını mutlaka ama mutlaka tavsiye 
ederim. Hizmet sırasında da en samimi ve daimi 

Yapılacak olan çalışma yabancı bir ül-
kede olacaksa saf niyetli, bilgili, sabırlı 
ve çalışkan yerli partnerler lazım. Yerli 
partnerlerle istişare sonucunda veri-
len hizmetler her zaman bereketli ve 
sürdürülebilir olur. Genç Derneği’nin 
sosyal sorumluluk projeleri gibi ve-
silelerle, gençlere Afrika gibi hizmet 
ihtiyacı olan ülkelerde yaz ayların-
da hizmet verdirmek lazım. Bu tür 
faaliyetlet gerçek hayatta yaralara 

bütün borçlarını ödeyip borç veren ülke haline 
gelmesi bizim için çok önemli ve örnek alınacak 
bir durumdur. Bu gerçeği bütün siyasetçilerimiz 
biliyorlar ve örnek al-
mak istiyorlar. Do-
layısıyla,  Türki-
ye’yi stratejik 
partner seç-
m e l e r i 
çok doğ-
ru ve ye-
rinde bir 
anlayıştır. 
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1972 yılında 
Vezirköprü’de 
doğdu. 2000-
2002 yıllarında 
ABD’de bulunarak 
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iletişim dalında 
yüksek lisans 
yaptı. 2011 
yılında Marmara 
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olarak görev 
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M. Lütfi Arslan
Uluslararası Genç 
Derneği Başkanı

Dünya vatandaşı kavra-
mı dünyanın her bölgesinde 
geçerli olabilecek bilgiye, tec-
rübeye, beceri ve özgüvene 
sahip olmak demek. Bu gıpta 
edilecek bir çıta değildir. Biz 
vatandaşlık derken daha yüce 
bir ufk u kastediyoruz. Tamam, 
her yerde yaşayabilecek, her 
yere uyum sağlayabilecek ve 
her insanla asgari bir kültür 
seviyesinde iletişim kurabi-
lecek bir birikimde olmalıyız, 
ama daha farklı niteliklere de 
sahip olabilmeliyiz.

Herkesle her yerde uyum 
için yaşama ufk una takılıp 
kalan mevcudu onaylayan ve 
mevcut ile yetinendir. Bizim 
mevcut ile bir meselemiz var. Onunla yetin-
memiz şöyle dursun, onu ıslah etmenin, hatta 
yenilemenin gereğine inanıyoruz. Ne kendimiz 
ile barışığız, ne de dünyanın şimdiki efendileri ne 
de sistem ile… Mevcudun hiçbirisi bize yetmiyor, 
her birisinin değişmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Kendimiz ile barışık değiliz, çünkü içimizdeki 
karanlık yanın farkındayız. Sözümüzü, düşün-
cemizi ve hareketimizi sürekli kontrol altında 
tutuyoruz. Adam olmak, olgunlaşmak, en yüce 
insanlık ufk una doğru bitmeyecek bir seyr tut-
turmak istiyoruz. Kendisiyle barışık olanlar bul-
dukları ile yetinenlerdir. 

Mevcut efendiler ile barışık değiliz, çünkü 
onlar sürgit düzenin değişmesini istemiyorlar. 
Değişim onları korkutuyor. Eşitsizlik, sömürü 
ve kan üzerinde buldukları sistemin değişebi-
leceğine inanmıyorlar. Onlar aslında kendilerine 
inanmıyorlar. 

Sistem ile barışık değiliz çünkü bu dünya 
layık olduğumuz dünya değil. Bu dünya, mevcut 
efendilerinin elinden çok çekmiş bir dünya… 
Sistem; sömürü, eşitsizlik ve zulüm sistemi… 
Daha kötüsü bu durum, böyle gelmiş böyle gider 
diye bize dayatılıyor. Böyle gelmiş ama böyle 
gitmemeli. Bu düzen değişmeli. 

Değişim kimin harcıdır? Bu değişimi ona 
ayak uydurmak derdinde olanlar başaramazlar. 
Onunla barışık olanlar da… Değişimi ayrı bir 
şuur, bilenmiş bir irade ve farklı niteliklere sahip 
olanlar başarabilirler. Ayrı şuur, kendi dünyasını 

oluşturabilme ülküsünü hiç 
unutmamak demektir. Biz bir 
yere aidiz, bir yerde doğduk 
ve oranın çocukları olarak 
büyüdük ama dünya bizim-
dir. Dünyayı, dünyamız haline 
getirebilmek, bize verilmiş bir 
görevdir. Kimse bu görevden 
kaçamaz. 

Uyuma değil ıslaha ve 
imara talip olanlar evvela 
nasıl bir dünyada yaşadıkla-
rının farkında olmalılar. Dün-
yayı tanımak, orada gemisini 
yürütenlerin hangi saik ve 
amaçla neyi niye yaptıklarının 
ayırtına varmak demektir. Her 
insanda mahalliliğin ötesinde 
müşterek bir payda var, bunu 

fark edebilecek bir algı ve anlayış seviyesine 
erişebilmeliyiz. ABD’de tokluktan, Afrika’da aç-
lıktan muzdarip insanların derdini aynı potada 
eritebildiğimiz gün dünyada herkesin gönül 
telini titreten bir dil ile konuşuyor olacağız. Bu 
dil herkesin kulağına aşina gelecek.

Geleceğimizin güzel olması birbirlerimizin 
dertleri ile dertlenmekle mümkündür. Ellerinden 
tutup aynı güzelliklere yürüyeceğimiz insanları 
çoğaltmalıyız. Bu kendimizi çoğaltmak anlamı-
na gelir. Bunun ise şartı bellidir: Yürekte sınır 
olmayacak. Sadece insanlara değil bütün yara-
tılmışlara şefk at ve merhamet ile bakış, yüreğin 
refl eksi haline gelecek. Merhamet medeniyeti 
yeniden doğacak böylece. Adalet ve şefk at ye-
niden tesis edilecek.

Dünya vatandaşı olmalıyız, ama 
o dünya bizim dünyamız olmalı. 
Bizim imar ve ıslah edeceğimiz, 
merhamet sütunları üzerinde 
yükselmiş, vatandaşı olmakla 
ift ihar ettiğimiz bizim dün-
yamız…

Uyum Sağlamaya Değil
Uyumu Sağlamaya Geldik

Geleceğimizin güzel 
olması birbirlerimizin 

dertleri ile dertlenmek-
le mümkündür. Ellerin-
den tutup aynı güzel-
liklere yürüyeceğimiz 

insanları çoğaltmalıyız. 
Bu kendimizi çoğaltmak 
anlamına gelir. Bunun 

ise şartı bellidir: Yürek-
te sınır olmayacak.
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World citizenship means a state of quality, 
experience, knowledge and self-trust disapproving 
national boundaries. This is not an exciting 
destination, though. World citizenship rather 
must have an adorable altitude. Alas, one with 
label of world citizen should possess minimum 
knowledge and communication skills in order to 
live in harmony with others; yet, one must have 
quite diff erent qualities other than that state. 

The idea of living in harmony with others 
implies that current situation is ideal. We have 
a problem with current situation. Rather than 
idealizing it, we believe that it must change. In this 
regard, we have problems with ourselves, rulers 
of the world, and world system. None of those is 
ideal. Every one of those must change. 

We have a problem with ourselves, because 
we are aware that we have a dark side within 
it. We always control our 
words, feelings and behaviors. 
We do not see ourselves as 
ideal. We want to change 
for better. Those who see 
themselves ideal cannot 
change themselves. 

We have a problem 
with the rulers of the world, 
because they do not want 
their current position to 
change. They are afraid of 
change. They do not believe 
that current system based on 

inequality, oppression, and blood could change. 
In fact, they do not believe in themselves. 

We have a problem with world system, 
because this is not a system that we deserve. 
Today’s world is an oppressed of their owners. This 
system is a system of exploitation, disparity and 
tyranny. World politics is nothing but change for 
worse. It should change for better. World system 
should change. 

Who will have the change? Those who try 
to adapt cannot achieve the change. Nor do 
those who try to modify things. Change could 
be achieved by those who are strong-willed and 
passion for the truth. Passion for the truth is to 
keep the dream alive. Dream is to create our own 
world. We never belong to this world, yet the world 
belongs us. It is our duty to change the world to 
our world. No one is exempted from this duty.

Those who want to codify-
not modify should be aware 
where they live in. Being aware 
of this world is decoding the 
politics. Every man has a global 
spirit by which everything will 
begin. If we feel the pain of 
new world because of obesity 
the same as we do the pain 
of black continent because 
of famine, every 
m a n 

in the world 
understands our language 

that will touch every heart.

Our future is rooted in the notion that 
we feel each others’ pain. In order to increase 

people with us, we have to increase ourselves. Here 
is how we do: Our heart will have no boundary. 
Vision with compassion should be refl ex of our 
heart for not only people, but also all creatures. It 
is the base of a civilization of compassion. 

We could be citizens of the world, but this 
world should be ours. Our world that we feel proud 
of… Our world whose cradles are compassion, 
mercy, and justice…

Codify-Not Modify
Mission:

Our future is rooted 
in the notion that we 

feel each others’ pain. 
In order to increase 
people with us, we 
have to increase 

ourselves. Here is how 
we do: Our heart will 

have no boundary. 
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Genç Kürsü

Türkiye’de alışamadığın yemek var mı?

Çorbaya hâlâ alışamadım. Bizde de çorba var ama, buradaki çorba 
çok farklı. Bir de burada her yemekte ekmek var. Biz Gana’da sadece 
sabah ekmek yiyoruz. Gana’nın yemekleri ağır, Türkiye’de ise yemekler 
daha hafif. O yüzden Gana’da ekmek yenmiyor. 

Türkiye’ye ilk geldiğinde çok şaşırdığın bir şey oldu mu?

Sigara. Her yerde sigara var. Geldiğimde havada sigara kokusu 
duydum. Ama şimdi alıştım. 

Gana’daki önemli bulduğun bir şahsiyeti anlatır mısın?

Eski Başbakanlarımızdan Flt. Lt. Jerry John Rawlings en çok sev-
diğim liderdir. Ülkemize demokrasiyi getirdi.

Sadic Jibreal / Gana / Marmara Üniversitesi

Afganistan’da Türkiye’deki 
gibi kandil kutlanıyor mu?

Afganistan’da maalesef Türki-
ye’deki gibi Regaip, Miraç, Berat 
Kandilleri kutlanmıyor. Yalnız-
ca Mevlid Kandilini kutluyoruz. 
Mevlid Kandili ülke genelinde 
resmi tatil olur. Hatimler indiririz. 
Devlet, Mevlid Kandilini kutla-
mak için çeşitli etkinlikler, prog-
ramlar yapar. Böylece kandili kut-
lamış oluruz fakat diğer kandiller 
kutlanmaz. Diğer kandillerin de 
kutlandığını Türkiye’de gördüm.

Gana’da Ekmek Yenmiyor

Bizde Bütün 
Kandiller 

Kutlanmaz
Türkiye’de Ramazan Çok Güzel Yaşanıyor

Nabila Salehin / Afganistan 
Marmara Üniversitesi Armedi Tusha / Arnavutluk / İstanbul Şehir Üniversitesi

Hassan Mahamat
Orta Afrika Cumhuriyeti 
Tömer

Türkiye’de geçirdiğin ilk 6 aydaki izlenimlerini anlatabilir 
misin?

Türkiye’ye Müslümanlar çoğunlukta olduğu için geldim. 
İstanbul’da insanlar çok iyi, hoşgörülü ve yardımsever… Üskü-
dar’ı çok sevdim. Uluslararası Genç Derneği ile beraber Bursa’ya 
gittim. Bursa çok güzel bir yer. Ayrıca Türkiye’de Ramazan çok 
güzel yaşanıyor. Her yerde ift arlar var. Bizim ülkemizdeki Müs-
lümanlar yüzde 15 oranında. Böyle faaliyetler fazla olmuyor.

Türkiye’ye ilk geldiğinde şaşırdığın bir şey oldu mu?
İnsanların ilgisi çok güzel… Türkiye’ye neden geldiğimi 

merak ediyorlar. 

Orta Afrika Cumhuriyeti’nde hangi diller yaygın?
Resmi dilimiz Fransızca. Anadilimiz Sangurca. Evde ise biz 

Arapça konuşuyoruz. 

Ülkenizde Türkiye’deki gibi Kandil kutlamaları var mı?
Kadir Gecesi kutlanıyor. Peygamberimizin (sav) doğum 

gününde evde dualar ediyoruz.

Sizde akla gelince gülünen, fıkraları anlatılan 
biri var mı? 

Genelde özel isim kullanılmaz. Ama küçükken 
Nasreddin Hocanın hikâyelerinin anlatıldığını ha-
tırlıyorum.

Arnavutluk’un en meşhur sanatçısını söyleye-
bilir misin?

Çok sanatçı var aslında. Birçoğu dünyada iz bıraktı: 
James Belushi, Eliza Dushku, Robert Drenika vs.

Yemek kültürünüz Türkiye’deki yemek kültürüne 
benziyor mu? 

Bazı yemekler aynı. Bizde de Kebap, Elbasan tava, 
Arnavut ciğeri var.

Nasreddin Hoca ile Büyüdük
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Ülkenizdeki en güzel yer neresidir?
Mümkün olduğu kadar gezdim ülkemi. 

Ben oralı olduğum için demiyorum ama be-
nim sevgili İşkodra şehrimden daha güzeli 

yok bu dünyada… 

Türkiye’deki insanların en komik 
bulduğunuz özelliği nedir?

Tanıdığım Türklerin İngilizce dili-
ni telaff uzu... Bazen çok komik ola-
biliyor. Onun dışında kültürlerimiz 

çok benzediğinden farklı görerek 
güldüğüm bir şey olmadı.

Türkiye denince aklını-
za ne geliyor? Bir cümleyle 
anlatır mısınız?

“Aşk, İslâmiyet ve Sanat” 
derim.

Türkiye’ye geldiğinizde 
sizi en çok şaşırtan şey ne 

oldu?
Türkiye’nin heybeti, büyük-

lüğü, duruşu…

Türkiye’ye geldiğinizde sizi en çok şaşırtan şey ne oldu?
Tacikistan’da deniz yok dağ var. Burada deniz gördüm, farklı geldi. Kalabalık, 

çok insan var. Kalabalık olması beni çok şaşırttı. Bizim ülkemizde çok insan yok.

Türkiye ile ülkenizi karşılaştırdığınızda benzerlikler var mı?
Din olarak aynı dindeyiz. Örf ve adetler benziyor. İnsanları benziyor. Şarkılar ve 

düğünler benziyor. Çoğu şey benziyor kısacası.

Ülkenizdeki görmeğe değer en güzel yer neresi?
Ülkemizin her yeri güzel… Başkentimiz Duşanbel’de, çok iyi yerler var dinlenmek 

için. Tacikistan %93 dağlıktır. Bu da ayrı bir güzellik katıyor. Tatil yapmak için Norak 
isimli bir yerimiz var. Çok turist geliyor. Farklı bir tabiatı var ülkemizin.

Sizin ülkenizin en güzel yemeği nedir?
Orta Asya pilavı ve Krutov var. Krutov sadece Tacikistan’da olan bir yemek. Yağlı 

ekmek ve yoğurtla yapılıyor. Milli yemeğimizdir. Kurutov denildiği de olur.

Afganistan’daki tarihi komedi unsurlarından biraz bahsedebilir misin?
Nasreddin Hoca bizim ülkemizde de çok meşhurdur. Fıkraları dilden dile dolaşır. Çoğu zaman 

çocuklara yönelik de canlandırmalar yapılır. Mesela Üstat İbrahim’in de eski hikâyeleri çok fazladır ve 
komik bir insandır. Bir fıkrası şöyledir:

Afganistan’dan bir adam taksiye binmiş. O sırada taksinin radyosunda ilahili bir müzik çalmaktaymış. 
Müşteri taksiciye radyoyu kapatmasını, çünkü bunun haram olduğunu ve Peygamber Efendimiz’in 
(sav) zamanında olmadığını söylemiş. Bunun üzerine taksici arabayı durdurmuş ve adama taksiden 
inmesini söylemiş. Bu karşılığa şaşıran adam sebebini sormuş ve taksici şu yanıtı vermiş, “Peygamber 
Efendimiz’in zamanında taksi de yoktu. Binek olarak deve kullanılırdı. Burada inip deve bekleyebilirsiniz”.

Türkiye’de şaşırdığınız şeyler nelerdir?
Kalabalık beni çok şaşırttı. İstanbul çok kalabalık… Camileri gördüğümde de çok şaşırdım. Türki-

ye’nin İslâm’ı bu denli yaşadığını bilmiyordum.

Afganistan’da Fıkralar Çok Meşhurdur

Dawood İbrahimi
Afganistan

Ülkenizdeki en güzel yer neresidir?
Mümkün olduğu kadar gezdim ülkemi. 

Ben oralı olduğum için demiyorum ama be-
nim sevgili İşkodra şehrimden daha güzeli 

yok bu dünyada… 

Türkiye’deki insanların en komik 
bulduğunuz özelliği nedir?

Tanıdığım Türklerin İngilizce dili-
ni telaff uzu... Bazen çok komik ola-
biliyor. Onun dışında kültürlerimiz 

çok benzediğinden farklı görerek 
güldüğüm bir şey olmadı.

za ne geliyor? Bir cümleyle 
anlatır mısınız?

derim.

sizi en çok şaşırtan şey ne 
oldu?

Türkiye’nin heybeti, büyük-
lüğü, duruşu…

ye’nin İslâm’ı bu denli yaşadığını bilmiyordum.

İşkodra Şehrinden Daha 
Güzeli Yok Dünyada!

Gazmir Zalli / Arnavutluk / İTİCÜ

Ülkenizdeki görmeye değer yerleri sayar mısınız?
Banfora Şelaleleri, Sabou Kutsal Timsahları, Loango Granit 

Heykelciliği, Loripeni Duvarı gibi birçok yer güzeldir ülkemizde.

Türkiye denince aklınıza ne geliyor?
Türkiye denince aklıma “Osmanlı İmparatorluğu” ve “mi-

safirperverlik” geliyor.

Türkiye’de en çok şaşırdığınız şey ne oldu?
Türkiye’ye geldiğimden beri beni en çok şaşırtan şey, “Kaç 

yaşındasın?” sorusu… Ülkemizde bu soru pek sorulmaz.

Porgo Mahamady
Burkino Faso
Marmara Üniversitesi

Bizde 
Erkeğe de 
Kadına da 

Yaş Pek 
Sorulmaz!

Krutov Yemek İsteyenler Tacikistan’a!

Şöhret Tacarov / Tacikistan 
Doktora Öğrencisi
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Cantürk Genç

1992’de 
Burdur’da doğdu. 
İlköğrenimini İzmir 
Fatih Koleji’nde 
tamamladı. İzmir 
Suphi Koyuncuoğlu 
Anadolu Lisesi’nde 
başladığı lise 
hayatına İstanbul 
İrfan Koleji’nde 
devam etti. 
Öğrenim hayatına 
2010 yılında 
girdiği Marmara 
Üniversitesi 
Fransızca 
Kamu Yönetimi 
bölümünde 
devam ediyor. İyi 
düzeyde İngilizce 
ve Fransızca 
biliyor. İlgi 
alanları: Politika, 
Tarih, Edebiyat ve 
Seyahat.

Aliya İzetbegoviç Kimdir?
8 Ağustos 1925 yılında Bosna-Hersek’in 

kuzeybatısında bulunan Bosanski Samac ka-
sabasında dünyaya gelmiş, 19 Ekim 2003’te 
vefat etmiştir. Yetiştiği toplumun Müslümanlık 
karşıtı bireylerden meydana gelmesine rağmen 
Boşnak Müslümanların hakları ve hürriyetleri 
için mücadele vermiştir. Avrupalı, Müslüman 
bir devletin bekası için tüm ömrünü ortaya 
koymuş devlet adamıdır. Aliya İzetbegoviç 
“Bilge Kral” ismiyle de tanınır.

İslami Manifesto
1949 yılında İslamcılık suçundan hüküm 

giyen Aliya, İslami konular hakkında fikir üret-
mekten geri kalmadı. Ülkedeki Müslümanların 
meseleleriyle ilgilenmesi için görevlendirdiği 
Hasan Duzu’yla sürekli irtibat halindeydi.  1974 
yılında hazırlanan yeni anayasayla beraber 
Müslümanlar üzerindeki baskı bir nebze de 
olsa azaldı. 1983 yılında Aliya’nın oğlu Ba-
kir babasının makalelerini bir araya getirdi 
ve İslami Manifesto ismiyle neşretti. İslami 
Manifesto Müslümanlar arasında epey etki 
yaparak Müslümanların blinçlenmesine ve 
örgütlenmesine vesile oldu.

Demokratik Eylem Partisi 
Yıllarca Boşnak Müslümanların özgürlük 

mücadelesine fikri yönden destek veren Aliya, 
artık siyaset sahnesine çıkmaya karar verdi. 
Yugoslavya’da komünizmin de giderek kan kay-
betmesinden faydalanan Bilge Kral, Demokra-
tik Eylem Partisi (SDA) adında bir siyasi parti 
kurdu. SDA Bosna-Hersek`te 5 Aralık 1990`da 
gerçekleştirilen genel seçimleri kazanarak par-

lamentoda 86 sandalye elde etti, parti lideri 
Aliya Izetbegović ise Cumhurbaşkanı oldu.

Mladi Müslimani (Genç 
Müslümanlar)

Saraybosna’da bir Alman lisesinde eğitim 
alan genç Aliya’nın meziyetli bir öğrenci olması 
ve İslam ile alakalı konularla alakadar olması 
hemen dikkatleri üzerine çekti. Yeteneklerini 
fikirden fiiliyata dökmeye kararlılığı, onu Mladi 
Müslimani yani Genç Müslümanlar adında bir 
kulüp kurmaya yöneltti. Genç Aliya’nın kurdu-
ğu bu kulüp zamanla bünyesinden çıkardığı 
fikirleri eylem ve aksiyona dökmeye başlayarak 
çeşitli eğitim ve hayır organizasyonlarında aktif 
bir şekilde görev almaya başladı.

Bilge Kral’ın Bilge Sözleri
“Hiç kimse intikam peşinde koşmamalı, 

sadece adaleti aramalıdır. Çünkü intikam sonu 
olmayan kötülüklerin de kapısını açar. Geçmişi 
unutmayın ama onunla da yaşamayın.”

“Tanrısız ve insansız bir dünya cenneti 
kurmayı hayal edenler, bu hayallerinin enkazı 
altında kalmaya mahkûmdurlar.”

“Dünya üzerindeki Müslümanların vazi-
yetini düşündüğümde ilk sorum hep şu olur: 
Acaba hak ettiğimiz kaderi mi yaşıyoruz, acaba 
vaziyetimiz ve mağlubiyetlerimiz konusunda 
daima başkaları mı suçlu? Eğer biz suçluysak -ki 
ben böyle olduğu kanaatindeyim- yapmamız 
gereken neyi yapmadık, yahut yapmamamız 
gereken neyi yaptık? Bana göre bunlar, bizim 
imrenilmeyecek vaziyetimizle ilgili iki kaçınıl-
maz sorudur.”

Bosna’nın Kalbi:

Bilge
Kral

Aliya
Kabile ve ulusun dar 

sınırlarından kurtarmak için 
kendinizi Müslüman olarak 

düşünmeye başlayın.
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1989 yılında Fas 
Kasablanka’da 

doğdu. 
Kasablanka’da 

Mundiapolis 
Üniversitesi’ni 

bitirdikten sonra 
İstanbul’a gelerek 

İstanbul Ticaret 
Üniversitesi 

İşletme 
Bölümü’nde 

Yüksek Lisans 
eğitimine başladı. 

Okul sonrasında 
Lojistik ve 

Yönetim alanında 
uzmanlaşmayı 

hedefl eyen 
Othman, daha 

önce Birleşik Arap 
Emirlikleri, Fransa 

ve İngiltere gibi 
bazı ülkelerde 

bulundu.

Othman İdhannou 

Muhammed İkbal Kimdir?
9 Kasım 1877 senesinde Pakistan’ın Pencap 

eyaletindeki Siyalkut şehrinde dünyaya geldi, 
21 Nisan 1938’de vefat etmiştir. Pakistanlı Mu-
hammed İkbal İslam âlimi kimliğinin yanın-
da politikacı, filozof ve aynı zamanda şairdir. 
Mutasavvıf bir ailenin evladı olarak doğan 
Muhammed İkbal ilk eğitimini kur’an üzerine 
aldı. Medrese’de Kur’an eğitimini bitirmesinin 
ardından Arapça ve Farsça öğretmeninin tavsi-
yesiyle İslam Edebiyatıyla ilgilenmeye başladı. 

Lahor’da başladığı üniversite hayatına 
Cambridge Üniversitesi’nde devam eder. İn-
giltere’de felsefe ve iktisat alanında çalıştıktan 
sonra Münih Üniversitesi’nde master ve dok-
tora yapmıştır.1908 yılında Pakistan’a dön-
müş ardından siyasete atılmıştır. Müslüman 
Hintli Mücahitler adıyla kaleme aldığı şiirleri 
sayesinde İngiliz sömürgesi altında yaşayan 
Hindistan Müslümanlarının başkaldırışlarına 
ve Pakistan’ın kuruluşuna vesile olmuştur. 
Türk Kurtuluş Savaşı’na da büyük destek veren 
İkbal, Pakistan halkında 1,5 milyon sterlin bağış 
toplayarak Ankara’ya göndermiştir.

Muhammed İkbal’in Sözleri
“Yol kesenler Kur’anı okuyup öğrenince, 

yol gösterici oldular.”

“Hâşâ ben ölümden korkmuyorum. Çünkü 
ben Müslümanım. Her Müslümana yakışan 
da ölümü tebessümle karşılamaktır. Hakika-
ten ölüm ebedîyet âlemine açılan ilk perdedir.”

“Rûmî’yi takip ediniz, o nereye giderse 
siz de gidiniz ve bir müddet başkalıkları ter-
kediniz.”

Önemli Olan Irk Değil Dindir
Muhammed İkbal’e göre tüm insanlığın 

mutluluğunu sağlayabilecek tek din İslam’dır. 

Bundan dolayı Müslümanların ve insanlığın 
ortak mutluluğu için bir İslam Devleti’nin 
zorunlu olduğunu düşünür. Düşüncelerinde 
herhangi bir ırka önem vermeyen, herhangi bir 
ırkı diğerinden yüksek yahut alçak görmeyen 
İkbal Müslümanlar için sabit bir toprağın vatan 
olarak kabul edilemeyeceği, İslam’ın yaşandığı 
her yerin bir Müslüman toprağı ve devleti 
olarak görülmesi gerektiğini savunmuştur. Kı-
sacası İkbal’e göre, önemli olan ırk değil dindir.  

Muhammed İkbal’in 
Şiirlerinden Örnekler

“Benlik gücü ile şu kalımlı dünyaya egemen ol

Rengin ve kokunun gizine erenlerden ol

Bir kıyın olsun, denizin kıyıya sarıldığı gibi

Ama kıyının kötülüklerinden eteğini sakı-
nan ol”

“Zaman her zaman sürüp gitmektedir

Ama bil şunu gerçek tektir gerisi teranedir

Gören kimmiş bugünü gören kimmiş yarını

Senin zamanın yalnızca bugün süregidendir”

Muhammed İkbal’in Eserleri
Esrâr-ı Hodî (Esrar ve Rumûz,1915) 

Rumûz-i Bî-hodî (1918)

Peyâm-ı Maşrik (Şarktan Haber,1924)

Bâng-ı Derâ (1924)

Zebûr-i Acem (1927)

Cavidname (1932) 

Misafir (1934) 

Bâl-ı Cibril (Cebrail’in Kanadı,1935) 

Pes Çi Bâyed Kerd Ey Akvâm-ı Şark (1936) 

Zarb-ı Kelîm (1936)

Armagân-ı Hicaz (1938)

Pakistan’ın
Ruh Mimarı:
Muhammed
İkbal
Dünyada hayat hareketten 
ibarettir. Buranın eski geleneğidir 
bu. Bu yolda durmak yasaktır, 
duraklayan ecele gitmektedir. 
Yürüyenler ilerlemişlerdir, azıcık 
duranlar ise ezilmişlerdir.
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Dünyadaki tüm öğrencilerin genlerinde olan; sı-

nava birkaç gün kala çalışmaya başlama psikolo-

jisi, kötü sonuçlara sebebiyet verebiliyor. Aslında 

öğrenciler sınavlarına birkaç gün kala çalışmaya 

başlayarak kriz anı ve aşırı stres yönetimi konu-

larında uzmanlaşabiliyorlar :) Fakat biz yine de 

onlara kendi derslerinde uzmanlaşabilmeleri 

için doğru şekilde çalışmalarını tavsiye ediyoruz. 

Yoksa fotoğraft aki hazin sonla karşı karşıya kala-

bilirler… Bu tarz uyuma ise, ciddi bel ağrılarına 

sebep oluyor, uyarması bizden.

İstanbul’da veya Türkiye’de öğrenci iseniz bü-

yük ihtimalle toplu taşıma sizin her şeyinizdir. 

Ama beklediğiniz otobüs bazen gecikebilir. Hat-

ta beklemediğiniz diğer otobüsler ikişer ikişer 

gelirken sizin beklediğiniz otobüsten bir haber 

yoktur... Ama ısrarla beklemeye devam edin, 

asla vazgeçmeyin, o otobüs mutlaka gelecektir...

Afganistanlı öğrencimiz Dawood’un Eminönü vapurla-
rıyla arası pek iyi değil. Nedense her seferinde tam iske-
leye vardığında vapur hareket ediyor. Sadece bu vapurla 
ders saatine yetişebilecek olan Dawood ise kendi ken-
dine şu soruyu soruyor,  “Acaba kaptanın benimle bir 
problemi mi var?”

Derneğimize sık sık uğrayan Orta Afrika Cumhuriyeti’nden Hassan ile dertleşir-ken bize İstanbul’da karşılaştığı ilginç durumları anlattı. Sözü Hassan’a bırakalım:
‘’Bazen beni gören insanlar, Türkiye’ye saat satmaya geldiğimi sanıyor ve  “Saat var mı?” diye soruyorlar. Ben de onlara buradan şöyle seslenmek istiyorum: “Evet var, almak ister misiniz? Bakın bu saat tam size göre. :)’’

Öğrenci Hâlleri
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Yarın Final Var!

Ah O Gemide Ben 
de Olsaydım!

Saat Almak İster misiniz?

O Otobüs Mutlaka
Gelecek… 
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Alen Lepan
Bosna Hersek

1992 doğumlu. 
5 senedir 

Türkiye’de 
yaşıyor. 

İstanbul Ticaret 
Üniversitesi 

İktisat 
bölümünde 

okuyor. İngilizce, 
Boşnakça, 

Türkçe ve Arapça 
biliyor. Boş 

zamanlarında 
futsal liginde 

oynayıp gol kralı 
oluyor. :)

100’e yakın öğrencinin 
katıldığı etkinliğin şam-
piyonu Arnavutluk takımı 
olarak biz olduk. Bütün 
takımların çok çalıştığı-
nı ve turnuvanın çok zor 
geçtiğini söylemem gere-
kir. Takım arkadaşlarım: 
Ahmet Cengu, Himet Sa-
hitaj, Halil Toçi, Gentian 
Shehu, Armend Recepi 
ve Ylli Rama’ya çok te-
şekkür etmek istiyorum. 
Onların sayelerinde gol 
kralı oldum. Takım ola-
rak çok iyi oynadığımızı 
ve şampiyon olmayı 
hakkettiğimizi düşü-
nüyorum.

Bu turnuvanın ilk 
amacı tabii ki de dost-

luğun ve kardeşliğin pekiştirilmesiydi. UGED 
bizler için çok faydalı bir etkinlik yaptı. Futbol 
veya futsalın ayırıcı olmasından çok birleştirici 
olduğunu görmüş ve yaşamış olduk.

Turnuvaya katılan bütün öğrencilerin ve ar-
kadaşlarımının çok eğlendiğini düşünüyorum. 
Bu arada UGED’e de yaptığı bu organizasyon 
için teşekkür ediyor, gelecek çalışmalarında ba-
şarılar diliyorum.

Uluslararası Genç Derneği’nin (UGED) 
bu sene düzenlediği Uluslararası Futsal 
Şampiyonası dünyanın birçok ülkesinden 
Türkiye’ye eğitim amaçlı gelen üniversite 
öğrencilerini bir araya getirdi. Bu etkinlikte 
arkadaşlarımın büyük bir keyif aldığını dü-
şünüyorum. Aynı zamanda bu etkinlik ge-
niş bir arkadaş çevresi oluşturmamıza katkı 
sağlamıştır.

Futsal
Bizi Birleştirdi

Arnavutluk takımı kupayı büyük 
bir sevinçle kaldırırken...
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31 Mayıs 2013 Cuma günü 
UGED’de (Uluslararası Genç 
Derneği)  ‘Strategic Vision De-
velopment’ (Stratejik Vizyon Ge-
liştirme) isminde çok güzel bir 
konferans oldu. Konferansın dili 
ingilizce idi. Konferansta konuş-
macı olarak Ganalı Dr. Nasir-Deen 
katıldı. Kendisi Gana’da eğitimci 
olarak çalışmakta ve Türkiye’ye 
birçok proje vesilesi ile gelip 
gitmektedir. Çok verimli geçen 
konferansta önemli konulara de-
ğinen Nasir Deen Hoca gençken 

yapılan çalışmaların önemini 
vurguladı. Güçlü bir vizyon 

sahibi olmak için küresel 

düşünmenin ve detaylı okuma-
ların olmazsa olmaz olduğunu 
belirtti. Nasir Deen Hocaya çok 
teşekkür ediyor ve tekrar UGED’de 
buluşmayı heyecanla bekliyoruz.

Geçtiğimiz dönemde UGED’de 
her cumartesi akşamı canlı müzik 
oldu. Fasıl müziği çalan müzisyen 
arkadaşlar bize birbirinden gü-
zel anlar yaşattılar. Türk müziğini 
daha iyi öğrenmiş olduk. Neyzen 
Tuğrulhan Şen ve Ûdi Mehmet Ali 
Aydın birbirinden keyifl i Türk ve 
din mûsikisi eserlerinden nağ-
meler yaparken Hakan Özkan 
gitarıyla Emrah Baygür ise klav-

yesiyle bu güzel eserlere eşlik ettiler. Aynı zamanda fasıl akşamlarının 
vazgeçilmezi çay ve kuruyemişler bu akşamlara ayrı bir lezzet kattı.

Türk müziğini doya doya dinleyebildiğimiz bu akşamlarda aynı 
zamanda müziyen arkadaşlarımız bize çaldıkları enstrümanlarını ta-
nıttılar. Böylece bu müzikleri daha fazla bilgi sahibi olarak dinlemeye 
devam ettik. Bu etkinlikte emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. 

Her Çarşamba UGED’le beraber yüz-
me havuzuna gittik. Üsküdar’dan ser-
vise binmemizle başlayan heyecanımız 
havuza girdiğimizde en yüksek seviye-
ye çıktı. Havuzda su şakası yapmanın 
serbest olması çok güzeldi. Çünkü za-
ten suyun içindeydik. Aynı zamanda 

birbirinden eğlenceli oyunlarla hem 
eğlenmiş, hem de birbirimizi daha iyi 
tanımış olduk. Suyun verdiği sağlık ve 
dinç olma duygusu da artısı. Bu sırada 
tabii ki havuzda hep Türkçe konuşarak 
Türkçemizi de geliştirmiş olduk. :)

Gayret Etmek ve Çok Çalışmak Zorundayız!

Türk Müziğine Doydum

Suda Sıhhat Var...

Shkodran Shehu / Kosava / İstanbul Ticaret Üniversitesi

Salim Ramadhan / Kenya / Gebze 
Yüksek Tek. Enstitüsü

Daniel Khan / Pakistan / Marmara Üniversitesi
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Uluslararası Futsal Turnuvamızda gol kralı olan Bosnalı öğrencimiz 
Alen, kazandığı tablet ödülünü, ‘’Bu ödül tüm takım arkadaşlarımın 
hakkıdır. Takımımızın başarısı olmasaydı benim başarım da söz konusu 
olmazdı.‘’ diyerek takım arkadaşlarıyla paylaşmak istediğini belirtti. Biz 
de UGED olarak öğrencimize tablet yerine meblağını ödül olarak takdim 
ettik. Böylece Alen’i bu davranışından ötürü kutluyoruz.

26 Haziran Çarşamba akşamı Üsküdar’da UGED bina-
sının önünden yola çıktık. Eğlenceli ve biraz yorucu bir 
yolcuğun ardından gece Ankara’ya geldik. Sabah kalktı-
ğımızda KYK’nın misafirhanesinde güzel bir kahvaltıdan 
sonra porgramın yapılcağı yere geçtik. Girişte bize bir 
hediye paketi verdiler. Herkese cübbe ve kep hediye edildi. 
Programda birbirinden değerli konuşmacılar ve devlet 
adamları vardı. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Milli 
Eğitim Bakanı Nabi Avcı ve Başbakan Yardımcısı Bekir 
Bozdağ gibi isimler konuşmalar yaptılar. Onları dinlerken 
çok keyif aldık. Aynı zamanda programın sonunda çok 
güzel bir konser oldu. Bu da çok keyifl iydi. Akşam prog-
ramın bitmesiyle birlikte birbirinden güzel anekdotlar, 
dostluklar ve hatıralarla İstanbul’a doğru yola çıktık.

27 Nisan Cumartesi günü 
Uluslararası Genç Derneği ile 
birlikte Büyükada gezisi yaptık. 
Uluslararası bayan öğrencile-
rimiz ve bayan koordinatör-
lerimizle birlikte sabah Kadı-
köy’deki Adalar İskelesi’nde 
buluştuk. Vapura bindik ve 
Büyükada’ya geçtik. 

Büyükada’nın tertemiz 
havası eşliğinde önce kısa bir 
yürüyüş yaptık. Ardından ada-
nın üst tarafl arına çıktık. Ken-
dimize ferah bir yer bulduktan 
sonra yiyeceklerimizi yedik. 

Bu güzel yemek ve sohbe-
tin ardından koordinatörleri-
miz bizim için 2 saat zaman 
verdiler. Bu iki saat içerisinde 
isteyen arkadaşlarımız bisik-

lete bindi, isteyen arkadaşlarımız yürüyüş yaptılar. Ardından 
asıl yemek yerimize gittik. Akşam yemeğimizi yedikten sonra 
tekrar vapura bindik ve Kadıköy’e geri döndük. Böylece yeşil 
ve mavi renkler içerisinde çok güzel bir gün geçirmiş olduk.  
Bu güzel gün için herkese çok teşekkür ediyorum.

Futsal Gol Kralından 
Örnek Davranış 

2.Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet 
Töreni’nde Ankara’daydık…

Büyükada Yolcusu Kalmasın!

Selman Demirkesen / UGED

Vecihe Mozaffari / İran

Ali Ousmane TOURE / Mali  
Marmara ÜniversitesiTöreni’nde Ankara’daydık…
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Hikayem üniversitede başladı. Problemli bir sene geçir-
miştim. Annem ve babam ayrılmış, köpeğim ölmüş ve bir 
arkadaşım vefat etmişti. Bu olaylar kendime bazı sorular 
sormama neden oldu. Dini bir arayışa girdim.

İlk önce Hristiyanlığı araştırdım. Bir kilise kampına gittim. 
Herkes bana Allah’ın beni çok sevdiğini söylüyordu. “Allah 
beni seviyor mu? Benim köpeğim öldü!” diyordum. Soru sor-
duğumda İncil’i ellerine alıp “cevap burada değerli kardeşim” 
demiyorlardı. Kendileri cevaplıyorlardı. Hristiyanlığın değişik 
yorumlaması vardı. Kendi kendime, “İncil bir kitap fakat başka 
yorumlar çıkartılabiliyor ve bu da çok kafa karıştırıyor” diye 
düşünüyordum. 

Üniversitedeyken benzin istasyonunda çalışıyordum. İş 
arkadaşlarımdan biri Hindu dinine bağlıydı. Ona “Fil başlı 
adamın hikâyesi nedir?” dedim. “Genisha” olduğunu söyledi, 
ben de filden başka bir şey seçemediniz mi dedim. İnsanlar 
benzin alırken böyle dini konuları konuşurduk. 

Araştırmalarıma devam ettim.  Mormon dinine rastladım 
ve Hristiyanlık dinlerinden daha yakın geldi bana. Fakat bu 
dinin kurallarını kanıt olmadan kabul etmem gerekiyordu. 
Kanıtsız kabul etmek istemiyordum. Mûseviliği araştırdım 
fakat aradığımı bulamadım. Ardından Budizm’e baktım. İlahi 
bir din olmadığını gördüm. Sadece güzel bir yaşam biçimiydi. 

Bir arkadaşım araştırdığım dinleri sordu ve “İslam’a baktın 
mı?” dedi. “Bunlar terörist, araştırmam.” dedim. Sonra kendimi 
camiye giderken buldum. Camiye ayakkabılarımla girdim. 
Neredeyse birinin kafasına basıyordum.

Sonra Ebu Hamza’yla tanıştım. Ona “sakal babası” derim, 
çok uzun sakalları vardır. Bana doğru gelmeye başladı, “bugün 
öleceğim galiba” diye düşündüm. İlk söylediği şey “İyi günler 
dostum, nereye gidiyorsun?” Beni karşılaması hoşuma git-
mişti. Ona bundan ötürü müteşekkirim çünkü bir gün önce 
onu haberlerde uçak kaçırırken gördüğümü düşünmüştüm. 

Onlara sorular sordum. Beni etkileyen, soru sorduğumda 
Kur’an’ı açıp “Burayı oku” demeleriydi. “Senin fikrin nedir?” 
dediğimde birisi “Allah’ın indirdiği kelimeler varken fikrim ne 
olabilir ki?” dedi. Kur’an’ı eve götürdüm. Okurken, sanki biri 
bana emir veriyormuş gibi hissettim.

Bir gece ruhâni ortamı hazırladım. Mum yaktım, pencereyi 
açtım. Her şeyi okudum. Ufak bir kıvılcıma ihtiyacım vardı. 

Sanki uçurumun kenarında atlamaya hazırım; bir şeyin beni 
itmesi lazım… Şöyle dedim: “Allah’ım İslam’a hazırım. Tek 
isteğim bir işaret. Büyük bir işarete gerek yok. Mesela bir 
yıldırım düşmesi olabilir. Sen dünyayı yarattın, hadi!” Hiçbir 
şey olmadı. Hayal kırıklığına uğradım.

İslam benim son şansımdı. Kur’an’ı elime aldım. Kaldığım 
sayfayı açtım. Şu âyet çıktı: “İçinizde işaret arayanlar için yeteri 
kadar göstermedik mi? Etrafınıza bakın, yıldızlara, güneşe, 
suya bakın. Bunlar ilim insanları için işarettir.” Bütün işaretler 
etrafımdayken, ne kadar kibirli olduğuma inanamadım.

Ertesi gün Müslüman olmaya karar verdim. Vakit yatsıya 
yakındı. Camide 1000’e yakın insan vardı. Ne kadar kalabalık 
diye düşünürken Ramazan’ın ilk günü olduğunu öğrendim. 
Sonra kelime-i şehâdet getirdim ve bütün korkum gitti. Sonra 
oradaki insanlar beni kucakladılar, hiç bu kadar kişi tarafın-
dan öpülmemiştim. O günden sonra geçmişe hiç bakmadım. 
Babam kısa bir süre önce benden Kur’an istedi. Müslüman 
olduktan sonra çok güvenilir biri olduğumu söyledi.

İşte böyle, inşallah hepinizle cennette kebap yemek için   
buluşuruz, görüşmek üzere. 

Allah’ım
Bir İşaret Lütfen!

İnternette tıklanma rekorları kıran Avustralyalı Ebu Bekir’in mizahi bir dille 
anlattığı hidayet hikayesine kulak veriyoruz.

Derleyen: Hatice Sarı
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Geçen sayının cevabı:

1-d  2-d  3-a  4-b  5-e  6-d  
7-b  8-b  9-e  10-d

1) Bu sayımızdaki röportajında  
“Türkiye İslâm dünyası için model bir 
ülke” diyen İstanbul Üniversitesi Dil 
Başkanı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Yrd. Dç. Dr Ferhat Aslan

b) Cesur Sıbıc

c) Kerim Bilir

d) Mehmet Yalçın Yılmaz

e) Dr. Fatma Bölükbaş

2) Aşağıdakilerden hangisi dergi-
mizin ’Türkiye Klasikleri’ bölümündeki 
konu başlıklarından biri değildir?

a) Borcam

b) Çay ve Simit

c) Sen Var Türkçe Bilmek

d) Otobüs Nereden Kalkıyor

e) Soğuk Bir Ayran

4) Aşağıdaki yazarlardan hangisinin 
bu sayımızda yazısı ya da katkısı yoktur?

a) Cantürk Genç

b) Sait Aktaş

c) Selim Tiryakiol

d) Mehmet Lütfi Arslan

e) Hatice Sarı

3) Aşağıdakilerden hangisinde geç-
tiğimiz aylarda düzenlediğimiz Futsal 
Turnuvasında şampiyon olan takım ve 
gol kralı eşleşmesi doğru olarak ve-
rişmiştir?

a) Arnavutluk-Alen Lepan

b) Anadolu Kaplanı-Abdulaziz Sani

c) Genç Dergisi-Aff an Cebeci

d) Genç Derneği-Samet Demir

e) Black Stars-Hassan Mahamat

Tüm sorulara doğru cevap veren 
1 kişiye 1 senelik Genç Dergisi 
aboneliği hediye ediyoruz.
cevap@gencdernegi.org

5) Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında 
faaliyetlerde bulunan ve bu sayımızda 
da röportajı olan Nasirul-Deen Abdul 
nerelidir?

a) Uganda

b) Somali

c) Burkino Faso

d) Tanzanya

e) Gana

9) Müslüman olup adını Ebu Bekir 
olarak değiştiren ve bu sayımızda hikâ-
yesine yer verdiğimiz genç nerelidir?

a) Hollanda

b) İsviçre

c) Norveç

d) Amerika

e) Avustralya

6) Aşağıdakilerden hangisinde mer-
hum lider Aliya İzzetbegoviç’in doğum 
ve ölüm tarihleri doğru verilmiştir?

a) 25 Temmuz 1927 - 9 Ocak 2000

b) 5 Mart 1935 - 2 Ağustos 1992

c) 7 Şubat 1940 - 5 Nisan 1999

d) 8 Ağustos 1925 – 19 Ekim 2003

e) 30 Ekim 1922 - 7 Mayıs 2002

10) Aşağıdakilerden hangisi Türki-
ye’nin sınır komşularından biri değildir?

a) Yunanistan

b) İtalya

c) İran

d) Suriye

e) Gürcistan

7) KOLAÇAN Dergisi’nin ilk sayısı 
olan Mart-Nisan-Mayıs sayısının ka-
pağındaki ifade hangisidir?

a) Gençlik Türkiye’de Yaşanır!

b) Genç Kalmak İsteyen Türkiye’ye Gelsin!

c)Gençliğin Ateşi Türkiye’de Yanıyor!

d) Gençlik Türkiye’de hâlâ anlamadın mı?

e) Ebedî Gençliği Türkiye’de Yakalayın!

8) Uluslararası Genç Derneği’nin 
merkez binası İstanbul’un hangi ilçe-
sindedir?

a) Fatih

b) Üsküdar

c) Kadıköy

d) Beşiktaş

e) Beyoğlu
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Nabila Salehin
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Mustafa Çetinkaya




