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Günaydın. Şevki Altunbüken’in başarılı olan kampanyasıyla başlıyoruz 

Salı gününe. “İstanbul'da yaşayan insanlara sorulmadan getirilen yeni 

boğucu vapurlar kaldırılsın. Bütün sahil şeridinin betonlaştığı, ranta 

açıldığı ve insanların boğazdan giderek uzaklaştırıldığı bu günlerde 

boğazın tek havasını alabildiğimiz vapur yolculukları, işten çıktığımızda 

metrobüs yerine en azından boğazın havasını alalım dediğimiz vapur 

yolculukları, Kadir Topbaş'ın sözde İstanbul halkına süprizi ile metrobüs 

yolculuklarından hiç farkı kalmayan bir hale bürünmüştür. Yık ve yenisini 

yap anlayışı İstanbul kültürünü neredeyse yok etmek üzeredir. 

Gördüğünüz gibi vapur yolculuğunun geleneği olan yan balkonlar da 

yok. Sadece özel vapurları andıran soğuk bir terası var. Gökdelen ve 

plaza anlayışını vapurlarımızdan uzak tutsunlar. Artık İstanbul hakkında 

verilecek kararları İstanbul halkına sormalarının vakti geldi” diyordu 

Altunbüken İstanbul Şehir Hatları işletmesi ve İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi’ne seslendiği kampanyasında. Sosyal medyada 

#vapurumugeriver etiketiyle yayılan kampanyayı 26.000 kişi imzalarıyla 

destekledi ve geçtiğimiz gün yeni vapurların alımının durdurulduğu 

haberi geldi. Altunbüken, kendisini destekleyenlerle başarı haberini şu 

mesajla paylaştı. “Hepinize verdiğiniz destek için çok teşekkür ederim. 

Ama İstanbul şehri ve kültürü sizlere benden daha çok teşekkür ediyor. 

Bu öldürülmeye çalışılan ne ilk ne de son tarihimiz olacak. Gözümüzün 

önünde bu topraklar üzerinde “restorasyon” ve kentsel dönüşüm 

maskesi altında tarihe gömülüyoruz. Bugün sizlerle birlikte savaşımızı 

yüzen AVM'ler için verdik, yarın başka bir kampanyada görüşmek üzere”

diyor Şevki Altunbüken.

Şimdi Elazığ’dan bir başarı hikayesiyle devam ediyoruz. Muhammed 

Hüseyin Yıldız, Elazığ’da hayvanlar için bir barınak istiyoruz diyordu 



kampanyasında ve ekliyordu “dün sabah oturduğum sitenin bahçesine 

bir köpek beş tane yavru bırakıp gitmiş. Bekledim 2 gün fakat annesi 

gelmeyince umudu kesip kendi çabalarımla biberon ile beslemeye 

çalıştım. Hayvanları bulduğumda ölmek üzereydiler. Bu sabah Elazığ 

Belediyesini aradım ve bana Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesine 

götürebileceğimi söylediler. Bunun üzerine derhal üniversiteye gittim. 

Ordaki personeller Elazığ Belediyesinin Hayvan Barınağı olmadığını ve 

bakamayacaklarını söylediler. Çaresiz geri getirdim. Şuan kendi 

çabalarımla elimden geldiğince hayatta tutmaya çalışıyorum. Elazığ 

Belediyesinde böyle bir hizmet olmaması gerçekten utanç verici. 2013 

Yılında kapanan hayvan bakım evinin tekrar kurulması için imza 

topluyorum arkadaşlar. Lütfen sizde destek olunuz”. Barınak 

yapılacağının haberini Yavuz imzacılarıyla şu mesajla duyurdu 

“Elazığ’da yapılacak hayvan bakımevi ve barınak ihaleye sunuldu. 

Destekleyen arkadaşlarıma teşekkür ederim. Elazığ Belediyesin’e de 

ilgilerinden dolayı teşekkür ederim” diyor hayvan hakları savuncusu 

Muhammed Hüseyin Yıldız.

Sırada tüm dünyada kız çocuklarının eğitiminin sembolü haline gelen 

Malala Yousafzai’nin Change.org’da başlattığı ve “Eğitim İçin Küresel 

Ortaklık” (GPE) ekibine hitaben başlattığı kampanya var. “GPE, kız 

çocuklarının 12 yıllık eğitimine destek vermeli. İnsanlar bana soruyor; kız

çocukları neden okula gitmeli diye. Ancak bence asıl önemli olan soru, 

okula gitmek neden kız çocuklarının hakkı değil? Benim cesur dostum, 

16 yaşındaki Suriyeli Muzoon, Ürdün’deki mülteci kampında çadır çadır 

gezerek kızların okula gitmeye devam etmesi için uğraşıyor. Boko 

Haram’ın öğrenimine devam etmek isteyen kızları tehdit ettiği Nijer’daki 

kardeşim Amina, okula devam etmek isteyen kızlara rehberlik yapıyor. 

Dünyanın farklı yerlerinde okula gidebilmek arzusuyla yaşayan ancak ya 



imkanı olmadığı için gidemeyen ya da okuldan ayrılmak zorunda kalan 

60 milyondan fazla kız çocuğu bulunuyor. Bugün, bir araya gelirsek hep 

beraber bunu değiştirebiliriz. Eylül ayında, Birleşmiş Milletler’in 

sürdürülebilirlik hedefleri dahilinde dünya liderleri, her kız ve erkek çocuk

için 12 yıllık ücretsiz, güvenli ve kaliteli ilk ve orta öğretim sözü verecek. 

Bu sözün kendi hayatları için daha fazla şey isteyen kız kardeşlerim için 

önemi büyük. Ancak bir taahhüt sadece yerine getirildiği zaman 

anlamlıdır. “Eğitim İçin Küresel Ortaklık” (GPE) ekibi, milyonlarca 

çocuğun hayatını değiştiren 9 senelik eğitime verdikleri destek gibi, bu 

taahhüdün yerine getirilmesi için öncü rolü oynamalı. GPE, dünyanın en 

fakir ülkelerindeki eğitim koşullarının iyileştirilmesi için en önemli fon 

sağlayıcılardan. Onların çalışmaları, her gün birçok öğrenciye yardım 

sağlıyor. Ülkelerin eğitim için yaptığı yardımların çoğu GPE’ye gidiyor ve 

Aralık ayında, GPE’nin yönetim kurulu dünyadaki 60 ülkede bu paranın 

nasıl harcanacağına karar verecek. Şu an itibariyle GPE’nin fonlarının 

çoğu bu ülkelerdeki kız çocuklarının 9 senelik ücretsiz ve kaliteli eğitim 

alması için yürütülen çalışmalara gidiyor. Biz, bu kampanyayla GPE 

yönetim kurulunun yapacağı oylamada çalışmaların odağını 12 senelik 

ilk ve orta öğrenimi kapsayacak şekilde genişletilmesini ve kızların orta 

öğrenimlerini tamamlaması için daha çok fon ayrılması yönünde karar 

almasını talep ediyoruz. Böyle bir karar, hayallerinin peşinden koşup 

belki öğretmen ya da bilim insanı olmak isteyen milyonlarca kız 

çocuğunun hayatını değiştirecek. Her sabah uyandığımda, hayalimdeki 

eğitimi alabildiğim için kendimi şanslı hissediyorum ancak ben bir istisna 

olmamalıyım. İlk ve orta öğrenimin 12 yıl olması ve kız çocuklarının 

eğitimi için daha çok fon ayrılmasını talep ettiğimiz bu kampanyada 

yanımızda ol! Şu an hep bir araya gelip dünyanın dört bir tarafındaki kız 

kardeşlerimiz için sesimizi çıkarma zamanı” diyor Nobel Ödülü sahibi 

genç kadın Malala Yousafzai.



Salı gününün son kampanyasının sahibi Abidin Kaya ve Kaya 

kampanyasında Diyanet İşleri’ine sesleniyor. “Ezanın aslına uygun 

okunmasını istiyoruz. Ezan ile ilgili Cemal Aydın'ın Star gazetesi’ndeki 

yazısını okuyunca bir Müslüman olarak benim de yarama tuz basan bir 

uyarı olduğu için bunu bir kampanya ile bunu Başkanlığa iletelim 

istiyorum. Ezan hoparlörden okunmasın önerisi Star gazetesinin "Açık 

Görüş" yazarı Cemal Aydın, "Nereye gittiniz, ey ruhları arıtan o ezan" 

başlıklı bugünkü yazısında Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'e 

seslenerek, "Hoparlör zulmünü durdurun!" dedi. Ezanların hoparlörlerle 

okunmadığı eski İstanbul’da ezan sesi sayesinde Müslüman olanlar 

olurdu. Şimdilerde ise turistler hoparlör yüzünden kulaklarını tıkıyorlar. 

Camilerde cemaate hoparlörlerle işkence ediliyor! İnsan sesine ve mabet

sükûnetine hasret kaldık. Sayın Diyanet İşleri Başkanı, hoparlör zulmünü

durdurun.  Star Açık Görüş'te 7 Mart tarihinde çıkan “İyi bir Kur’ân 

Mealinin Hazırlanması için Goethe’nin Dirilmesi mi Lazım?” başlıklı 

yazım, o yazıdan hareketle T24 internet sitesinde çıkan söyleşim hayli 

yankı uyandırdı. O yazı, söyleşi ve canlı yayından sonra Türkiye’nin her 

köşesinden çok sayıda arayan oldu. Meğer herkesin rahatsızlık duyduğu

meseleleri dile getirmişim, o yüzden hiç tenkit almadım, hep tebrik 

edildim. Fakat dikkatimi çeken hayli ilginç bir şey oldu: arayanların büyük

çoğunluğu, meallerden ziyade, gerek minarelerden, gerekse cami 

içinden dayanılmaz ölçülerde kulağı tırmalayarak yükselen hoparlör 

seslerinden şikâyetçiydi. Şikâyet edenlerin tamamı da, beş vakit namaz 

kıldıklarını söyleyen insanlardı. Bu kardeşlerimiz, camilerdeki mekanik 

seslerden bîzar olduklarını, hele Cuma günleri “şu Cuma namazı bitse 

de gitsek!” dediklerini söylediler. Görülmemiş bir ses bombardımanına 

maruz kaldıklarından yakındılar. Bütün bu sebeplerden, siz Diyanet 



Başkanı’na sesleniyoruz; bu medenîleştirici ilk adımı atan lütfen siz olun.

Göreceksiniz, çok kısa zamanda hiç beklenmedik mesafe kat edeceğiz” 

diyor Kaya Change.org’daki hoperlörlere karşı açtığı kampanyasında.

Değişim rüzgarları bütün gücüyle esmeye devam ediyor, siz de 

değişmesini veya iyileşmesini istediğiniz her hangi bir şey için 

Change.org adresine girerek bir imza kampanyası başlatabilirsiniz. Yarın

sabah tekrar görüşmek üzere, esen kalın.

Editör: Dr. Uygar Özesmi

Derleyen: Sırma Süren


