
FAALiYET RAPORU2022

4. ÇEYREK
EKİM-KASIM-ARALIK



Den�z Fener� Derneğ�
Yurt İç� Yardımları / 2022

Ekim - Kasım - Aralık Aylarında
Yapılan Yardımlar

Gıda Yardımı
yapılan kişi sayısı

18.823
Giyim Yardımı

yapılan kişi sayısı

30.202

Toplam Yardım
yapılan kişi sayısı

86.165

Nakdi Yardım
yapılan kişi sayısı

15.605

Sağlık Yardımı
yapılan kişi sayısı

618
Temizlik Yardımı
yapılan kişi sayısı

11.707
Eşya Yardımı

yapılan kişi sayısı

2.187

Eğitim Yardımı
yapılan kişi sayısı

7.023



Den�z Fener� Derneğ�
Yurt Dışı Yardımları / 2022
Ekim - Kasım - Aralık Aylarında
Yapılan Yardımlar

Somali’de Eğitim 
Merkezi ve 
Kamerun’da 
2 Adet Kur’an 
Kursu Açılışı 
Yapıldı 

1.125
Hisse 8 farklı
ülkede
Adak, Akika,
Şükür kurbanı
kesildi

892
3 Farklı ülkede
Katarakt 
Ameliyatı
yapıldı

134
14 Farklı ülkede
Su Kuyusu açıldı

12
Tır Suriye’ye
İnsani Yardım
ulaştırıldı

500
İdlib’de
Briket Ev
inşa edildi

2.878
4 ülkedeki
Yetime
Yetim Harçlığı
ulaştırıldı

350
Afganistan’da
kardeşlerimize
Kur’an-ı Kerim
hediye ettik

Tayland 
Patani’de ve 
İdlib’de Okul 
Açılışı

6.840
Aileye
3 farklı ülkede
Gıda Yardımı



“Yeryüzünde son yoksula ulaşıncaya kadar 
çalışacağız” sözümüze bağlı kalarak 
yardımlarımıza devam ediyoruz. Başta 
ülkemiz olmak üzere; Balkanlar’dan Orta 
Asya’ya, Afrika’dan Orta Doğu’ya dünyanın 70 
ülkesine iyilik götürdük.

Nakit, gıda, giyim, barınma, eğitim ve sağlık 
gibi yardımların yanında mescit, Kur’an 
Kursu, su kuyusu, çeşme, yetimhane ve okul 
gibi eserlerle de dünyanın pek çok noktasında 
ihtiyaç sahiplerinin yüreğine dokunuyoruz. 

Çalışmalarımızdaki motivasyonumuz, “veren 
el, alan elden hayırlıdır” düsturunca hareket 
edip bizleri hiç yalnız bırakmayan hayırsever 
bağışçılarımızın varlığıdır. 

Tüm bu hayır faaliyetlerinde desteklerini 
derneğimizden esirgemeyen bağışçılarımıza 
iyiliğe kavuşan mazlumlar adına teşekkür 
ederiz. 

Deniz Feneri Derneği

DOLU DOLU
GEÇEN ÜÇ AY



YURT iÇi YARDIMLARI2022
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2 2022 - 4. Çeyrek Faaliyet Raporu

15.605 Kişiye
Nakdi Yardım

İhtiyaç sahibi ailelere gıda, temizlik, giyim ve benzeri ayni 
yardımlar dışında kalan ve karşılanması gerekli gereksi-
nimleri için bağışçılarımızın destekleriyle nakdi yardımlar 
gerçekleştiriyoruz. Bu yardımlar ailelerin kiraları, faturaları 
veya düzenli ödemeleri gereken ve altından kalkamadıkları 
borçları gibi birçok farklı alanda sıkıntılarını karşılıyor.

NAKDi YARDIMLAR
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18.823 Kişiye
Gıda Yardımı

İnsani şartlarda yaşam sürebilmenin en temel ihtiyacına 
karşılık oluşturulan gıda yardımları, derneğimizin önde 
gelen ve süreklilikle takibini gerçekleştirdiği faaliyetlerden-
dir. Sosyal incelemeler neticesinde ihtiyaç sahibi olduğu 
belirlenen aileler takip edilir ve gıda ihtiyaçlarının büyük bir 
çoğunluğu bağışçılarımız tarafından temin edilir. Ulaştırdı-
ğımız gıda kolileri bir ailenin ihtiyaç duyduğu temel gıda 
malzemelerini büyük ölçüde karşılamaktadır.

GIDA YARDIMLARI
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30.202 Kişiye
Giyim Yardımı

Sosyal incelemelerimiz neticesinde giyim yardımı alması 
gerektiği kaydedilen ailelerimiz ülkemizin sekiz bölgesinde 
yer alan giyim mağazalarımıza veya illerine ulaştığında 
geçici giyim mağazalarımıza davet edilir. Giyim mağazaları-
mızda ağırlanan ihtiyaç sahibi aileler dışarıda bir mağazada 
alışveriş yapar gibi seçerek ve deneyerek giysi ihtiyaçlarını 
karşılarlar. Ayrıca mağazalarımıza ulaşma imkanı olmayan 
ihtiyaç sahiplerine şube ve temsilciliklerimiz vasıtasıyla 
giysi yardımı ulaştırılmaktadır.

GiYiM YARDIMLARI
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7.023 Öğrenciye
Eğitim Yardımı

Maddi sıkıntılarından ötürü çocuklarının eğitim materyalle-
rini karşılayamayan ailelerimize okula giden çocukları sayı-
sınca içinde bir öğrencinin ihtiyaç duyduğu tüm kırtasiye 
malzemelerini barındıran okul çantalarını ulaştırıyoruz. 
İhtiyaç sahibi ailelerde eğitim hayatına devam eden öğrenci-
lerin maddi sıkıntılardan kaynaklı okul derslerinden geri 
kalmalarını engellemek ve gelecek hayallerine ulaşmaları-
na destek olmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

E�iTiM YARDIMI
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618 Kişiye 
Sağlık, İlaç ve

Medikal Malzeme
Yardımı

Sağlık sorunlarından ötürü fiziki engellerle hayatını sürdü-
ren ihtiyaç sahiplerine medikal malzeme desteği sağlaya-
rak maddi zorlukların da yaşantılarına engel olmaması için 
mücadele ediyoruz. Ayrıca ülkemizde uygulanmakta olan 
genel sağlık sigortasına rağmen bazı hastaların sağlık 
problemlerini çözmek ve ilaçlarını temin etmek için ihtiyaç 
duydukları nakdi yardımı kendilerine ulaştırıyoruz. Bağışçı-
larımızın destekleriyle binlerce hastamız ertelemek zorun-
da kaldıkları sıkıntılarına deva buluyor.

SA�LIK, iLAÇ ve MEDiKAL
MALZEME YARDIMI
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2.187 Kişiye
Eşya Yardımı

İnsanların en temel ihtiyaçlarından olan barınma, kimi aile-
ler için sadece emniyette hissettikleri bir evken bu evlerin 
yuva olabilmeleri için eşyalara ihtiyaç vardır. Sosyal incele-
melerimiz esnasında maddi sıkıntılarından ötürü en temel 
ev eşyalarından dahi mahrum kaldığı tespit edilen aileleri-
mize bağışçılarımızın destekleriyle eşya yardımı ulaştırıyo-
ruz.

E�YA YARDIMI
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11.707 Kişiye
Temizlik Yardımı

Yıllardır ülkemizi ve dünyayı etkisi altına alan salgın netice-
sinde hepimiz temizliğin ihmaliyle felaketlerin oluşabilece-
ğini tecrübe ettik. Geçimini sağlamaya çalışan ve ancak en 
temel ihtiyaçlarına yetebilen ailelerimize telafisi güç sonuç-
ları hem kendileri hem de toplumumuzun yaşamaması için 
temizlik yardımı ulaştırıyoruz.

TEMiZLiK YARDIMLARI
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16 Ailenin
Hayatına Dokunuldu

Hayatlarının bir noktasında sıkışmış ve destek bulamadığın-
dan yaşadığı sıkıntıyı aşamayan ihtiyaç sahipleri ile bağışçı-
larımız arasında köprü olarak dertlerin derman bulmasına, 
bir hayatın kurtarılmasına vesile oluyoruz.
 
Yuva kurmasının önünde maddi engeller olan bir genç, 
emeklilik primlerini ödeyemediği için sağlık sorunlarına 
rağmen çalışmak zorunda olan bir ihtiyar, tekerlekli san-
dalyesi olmadığından dışarıyı ancak evinin camından izleye-
bilen bir çocuk... Kimisi için küçük olan maddi destek kimi-
nin hayatına yeniden alınan rahat bir nefes oluyor; bağışçı-
larımızın destekleriyle hayatlar kurtuluyor.

BiR HAYAT KURTAR



SU KUYULARI AÇILIYOR
KARDEŞLERİMİZİN

Dünyada yaklaşık 2 milyar insan temiz ve içilebilir sudan
mahrum yaşıyor. Afrika’da temiz su kaynaklarına ulaşmak için 

bir insan ortalama 6 km yürüyor...

Yüzü Gülüyor

BAĞIŞLARINLA
AFRİKALI KARDEŞLERİNE

SU İKRAM EDEBİLİR;
ONLARDAN,

“SU VERENLERİN
BOL OLSUN” DUASI

ALABİLİRSİN.

0 212 414 60 60
Çağrı Merkezi

denizfeneri.org.tr
Online Bağış
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14 Farklı Ülkede

134
Su Kuyusu

Kuraklığın, yoksulluğun ve coğrafi sıkıntıların en zirvede 
yaşandığı ülkeler içilebilir ve güvenli su kaynaklarından yok-
sunlar. Dünya üzerinde iki milyarı aşkın insan sağlıklı suya 
ulaşamıyor ve bu sebeple ağır hastalıklara yakalanarak 
çetin yaşam mücadelesi veriyor. Bağışçılarımızın destekle-
riyle Afrika’da açtığımız su kuyuları bulundukları köylerin 
birçok sorununa çare oluyor. Açılan her su kuyusu ömür 
boyu süren sıkıntıların önüne geçiyor, binlerce cana can 
katıyor.

SU KUYUSU
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8 Faklı Ülkede

1.125 Hisse

Yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da ihtiyaç sahibi ailelere 
İslami usullere uygun şekilde kestiğimiz adak, akika ve 
şükür kurbanlarından paylarını ulaştırıyoruz. Bağışçılarımız 
tarafından vekaletini aldığımız kurbanlar 24 saat içerisinde 
kesiliyor ve kesim videoları kendilerine iletiliyor. Her yıl kes-
tiğimiz kurbanlar vesilesiyle yüz binlerce ihtiyaç sahibinin 
sofrasına misafir oluyoruz.

ADAK, AKiKA, �ÜKÜR 
KURBANLARI
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3 Farklı Ülkede

892 Kişiye
Katarakt Ameliyatı

 Zorlu iklim koşulları, maddi imkansızlık ve daha nice sıkıntı 
Afrika’da yaşam mücadelesi veren insanların ışığını söndü-
rüyor. Hayatlarının geri kalanında gözlerinin göremeyeceği-
ne inanan ve imkansızlıklardan ötürü hayatları boyunca mu-
ayene olamayan katarakt hastalarını tespit ediyor ve ameli-
yatlarını gerçekleştiriyoruz. Bağışçılarımızın katkılarıyla her 
yıl binlerce çift göz yeniden aydınlanıyor.

KATARAKT
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4 Faklı Ülkede

2.878 Yetime
Nakdi Yardım

Hayatları boyunca ihtiyaç duyacakları en büyük dayanakları-
nı kaybeden yetim çocukların parlak bir geleceğe sahip 
olabilmeleri için desteğe ihtiyaçları vardır. Her yıl yüzlerce 
milyon çocuk yetim kalıyor ve azımsanamayacak kadar 
büyük oranı ailesinin tüm fertlerini olağanüstü durumlar-
dan ötürü kaybediyor. Bağışçılarımız hamisi oldukları 
yetimlerin geleceğe daha emin adımlar atabilmelerini, geç-
mişin yaralarını sarabilecek gücü kendilerinde bulabilmele-
rini sağlıyor.

BiR YETiM BÜYÜTÜYORUM
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3 Farklı Ülkede

6.840 Kişiye
Gıda Yardımı

Yaşamını sürdürebilmek için insani yardıma mahkum 
edilen kıtlık ve savaş mağduru milyonlarca insan 
bağışçılarımızın katkılarıyla hayata tutunuyor. Mağdur ve 
mazlum ailelerin bir aylık gıda ihtiyacını büyük ölçüde 
karşılayan gıda yardımlarımız sayesinde kardeşlerimizin en 
temel sıkıntısına çare oluyoruz. Bu sayede iyilikle hayata 
tutundurduğumuz kardeşlerimiz yarına dair umutlarını diri 
tutuyor.

GIDA YARDIMI

organize edilen Toki evlerinden çıkan nice dul, yetim 
ve ihtiyaçlı kardeşimizin ev peşinatı ödendi. Çok ciddi 
sağlık sorunları yaşayan, medikal malzeme ve ilaç 
temininde zorlanan kardeşlerimizin “Allah tez vakitte 
şifa versin dualarıyla” yanında olundu. Bir ineğim 
olsa bakar sütünü satarım diyene süt ineği, çobanlık, 
besicilik yaptım ben şehre göçmeden İstanbul bize 
göre değilmiş perişan olduk çocuklarla, bir iki buzağı 
olsa ahır da var köyde yetiştirir, satar biri iki, ikiyi üç 
yaparım Allah’ın izniyle diyerek kapımızı çalana besi 
için buzağılar hediye edildi.

İyi niyetle yapılan küçük dokunuşlar, damlaya damla-
ya göl olur misali onların hayatlarında çok büyük ve 
olumlu değişikliklere vesile oldu. İşte Bir Hayat 
Kurtar Projesinde yer alan ve proje bağışçıları saye-
sinde 2022’de çözüm üretilen 77 dosyadan birkaç 
örnek.
 
Allah’ım kimseye dermansız dert verme ve hiçbir 
kulunu en çaresiz dert olan yalnızlıkla imtihan etme!

Karanlıkta göz yitirir, cehalette s/öz değerini.

Düşün/ce..!
Bir el veren varsa,
Hal hatır soran,
Dertlenen derdinle,
Öyle laf olsun diye değil yürek ile.
Ne mutlu sana, bana, ona,
Farkındasın değil mi zenginliğinin?
Zira, en büyük servet bu dünyada.

Düşenin mi dostu olmaz yoksa dostu olan mı düştü-
ğünü anlamaz? 

Mahallesinde sevilen, sayılan, sözü geçen, kim 
dardaysa yetişen, işinde gücünde eskilerin tabiri ile 
fukara babası, yeri geldiğinde racon kesen şimdiler-
de elli altısında önce görme yetisini sonra ailesini 
kaybeden, apartmanlar arasına sıkışmış metruk bir 
barakada hayatını sürdüren Nihat Ağabeyin hikayesi-
ni dinlediğimden beri bu soru meşgul etmekte zihni-
mi.
 
Hep vermeye alışan, hep yardıma koşan bu koca 
yürekli adam diyememiş kimseye derdini. Bu da bir 
sınav deyip çekmiş sineye taki olaylardan ve duru-
mundan haberdar olan eski dostlar duyup ne yapıla-
bilir, var mı tedavisi sorusuna cevaplar arayana 
kadar. Bizi de onlar haberdar ettiler optik sinir diye 
tabir edilen ve tedavisi hem çok zor hem de oldukça 
maliyetli olan derde duçar arkadaşlarından. Kendi 
aralarında karınca kararınca toparladıkları destekle 

birçok hastanede kontrolleri yapılmış Nihat Ağabeyin 
ve gelinen noktada yüzde yüz garantisi olmamakla 
birlikte tek bir tedavi yolu olduğu ortak kanısına varıl-
mış. Beyinle göz arasında bağlantıyı kuran ve işlevini 
kaybeden bu sinirlerin yeniden aktif edilebilmesi için 
üç seans PRP işlemi yapılacak ve inşallah istenen 
olumlu sonuç alındığında da kök hücre tedavisi ile 
hastanın üç, beş metrelik yakın alan görme yetisini 
kazanması sağlanacak Allah’ın izniyle. Kimi kimsesi 
olmayan Nihat Ağabey ile şimdilerde eskiden çok 
faydasının dokunduğu bir ablamız ilgileniyor, yemeği-
ni eksik etmeyip bir göz oda olan barakasının temizli-
ğini vb yapıyor. Yaşadığı yere de bir çeki düzen 
vermek gerekti. Isınma sorununu çözecek elektrikli 
soba, eksik olan birkaç parça beyaz eşya ile hem 
yatması hem oturması için çekyat acil ihtiyaçtı sağlık 
konusuyla birlikte eş zamanlı geçildi harekete ve en 
kısa zamanda çözülecek inşallah.

Öncelikli olarak tedavinin ve aslında sonrasındaki asıl 
işlem olan kök hücre nakli için dostlarınca etrafta 
oluşturulacak imecenin ilk aşaması olan PRP için 
gerekli adımın atılması.

Karanlığın hükmü aydınlık gelene kadar, inşallah siz 
Deniz Fenerleri ışık olacaksınız Nihat Ağabeye!

*Bir kadar önce gerekli desteğin sağlandığı amcamızın 
tedavisine başlandı ve sürüyor.

Uzak gelir bazı yakınlar görmezsek eğer..!

Voltalar atıyor yalnızlık, ortasında kalabalığın,
Kulakları sağır edercesine hükmü yok duyulmayan 
feryatların.
G/öz göre göre kör, bakmak yetmiyor,
Can v/eriyor kan ter içinde uyan diye inleyişi bu insan-
lığın. 

Yıllar var böyle bir hikaye ile karşılaşmayalı. Uzak 
geliyor anda hayatın tam da ortasında yaşanıyor olsa 
da. Altı can biri yaşlı, yatalak kalanlar sağlık sorunlu 
ve orta yaşı çoktan geçmiş yaşı kemale erdiren mer-
divenleri tırmanır çağlarda, hiç evlenmemiş, en 
küçükleri olan elli iki yaşındaki İbrahim’in deyimi ile 
“yaşadıkları yerin mevcut durumdan dolayı evlene-
memiş” yan yana konuçlanmış su ve elektrikten 
yoksun köhne kulübelerde hayatlarını sürdürmeye 
çalışan anne ve beş kardeş.

Kurumda hizmete başladığım 2000’li yılların başında 
ara ara gelirdi benzer talepler ki çoğunda da değerli 
kaymakamlarımız ve SYDV ile imece yapardık.
 

Muğla’dan hayır sahibi, çevresine duyarlı, bir ayağı 
yurt dışında olan gurbetçi bir ağabeyimiz haberdar 
etti bizi bu kendini insanlardan soyutlamış ve aslında 
görünmek, duyulmak için verdikleri onca çaba boşa 
gidince çareyi vazgeçmekte bulmuş aileden.

O kadar çok şey var ki yapılacak ve o kadar çok da geç 
kalınmış ki. Merkezden oldukça uzaktalar, elektrik 
yok zira o bölgeden geçen bir şebeke ağı da, su konu-
sunda da durum aynı. Elektrik siparişi verilmiş ve 
inşallah bizim karşılayacağımız güneş panelleriyle 
üretilecek. Su en yakın kaynaktan getirilmek için 
çalışma başlatılmış. Ve bu diyardan, bu insanların 
yüreklerinden yalnızlık duygusunu kovmak için 
hepsinin bir arada yaşayabilmesi için mekana uygun 
bir prefabrik siparişi verilmiş.

Uzak değil inşallah hayal edilenler. Güle güle güzel 
günlerde otursunlar. Ve Allah bu imeceye sebep olan 
ağabeyimiz gibi işin bir ucundan tutan herkesten razı 
olsun.

*2022 ortalarında gündemimize düşen bu özel konu da 
sayenizde çözümlendi şimdi hem suları hem elektrikle-
ri var ve insana yakışır bir yerde barınıyorlar.

Bazen kaybedilerek kazanılır! 
Yorulunca insanın yüreği, 
Dinginlik ya susmaktadır ya durmakta. 
Yaşı içe akıtmak marifet sızlarken burnun direği, 
Kaybederek kazananlar sabrı şükre katık yapmakta. 

Bu gece her satırında içe akıtılan gözyaşıyla yazılmış 
bir mektup okudum tekrar tekrar. Her okuduğumda 
biraz daha saygı duyup, takdir ettim gönlü kırık, 
güveni kırılmış ama bunu on bir ve on üç yaşındaki iki 
evladı hissetmesin diye gelincik yüreğini çınar gibi 
sağlam tutan babaya.
  
Eşi tüm hayvanlarını satıp, bütün birikimlerini o 
annesinin tedavisi için şehir dışındayken alıp yuvasını 
başka biri için terk ettikten sonra belki tutunurum, 
evlatlarım için daha iyi olur diye aylar önce geldiği 
yedi tepeli Şehr-i Istanbul’dan geriye otuz sekiz yıllık 
ömrünü geçirdiği Ardahan’a döneceği gün yazmış ve 
yollamış bize.
 
Çok şey dediği, yüreğini açtığı, içini döktüğü satırların 
özeti “Bazen kaybetti sanılanların gerçek kazananlar 
olduğu.”
 

 

Herkese insanlık ve babalık dersi var Ahmet kardeşi-
mizin hikayesinde. Onu varlıktan yokluğa düşüren, 
sadece maddiyatını değil manevi değerlerini de çalan 
eski eşini çocukların velayeti konusunda zorluk 
çıkartmaması şartıyla affedip şikayetçi olmadan 
boşamış.

Ahmet; "Çocuklarımın arada hırpalanacağını anladı-
ğım an Allaha havale ettim ve gurbetin yoluna 
düştüm. Alışkınım çalışmaya hamallık da yaptım, 
inşaatlarda da çalıştım yine de çalışırım ama çocuk-
larım rahat değildi sığamadık özetle kendi düzenimizi 
kurana kadar misafir olmayı planladığımız akraba 
evlerine.
 
Yabancı olduğumuz bu şehirde çocuklarım yabancı-
laşmadan kendilerine geldiğimiz gibi bir valizle dönü-
yoruz köyümüze.
 
Ben yıllarca topraktan çıkarttım ekmeğimi, hayvancı-
lık yaptım, bildiğim tek ve en iyi iş b. Başımızı sokacak 
bir köy evi, on beş yirmi büyükbaşa bakabilecek 
ahırım var. Süt işi biraz daha kurulu düzen ve yardım-
cı olacak insan ister çocuklar okusun istiyorum, işim 
kadar onlara da zaman ayırmak için besicilik en 
uygun olanı." diyordu mektubunun sonunda.
 
Aradık Ahmet’i, gitmişti memleketine, çocuklar gibi 
şehre alışamayan sağlık sorunları olan kardeşini de 
alarak yanına.

-“Nasıl gidiyor” dedik. 
-“Şükür” dedi. 
-Bağlayabildin mi birkaç baş sığır ahıra? 
-Daha değil oldu cevabı. 

Köyde günlük işlere giderek çocukların ihtiyaçlarını 
karşılayan bu güzel babaya olur da başaramazsak 
diye diyemedik daha ama niyet şu ki üç tane dana 
bulduk yaklaşık birer yaşlarında ve üç-dört ay baktı-
ğında yaklaşık maliyetinin iki katı getirisi olacak. 
Ahmet en iyi bildiği işi yapsın, onları satıp hem yeni 
danalar alabileceği hem de ihtiyaçları için elinde para 
kalacağı bu döngüye Bir Hayat Kurtar Projesi bağışçı-
larının imecesiyle başlasın istiyoruz.
  
*Ahmet kardeşimiz dediğini yaptı biz iki verdik o beş 
etti. Çalıştı, kazandı ama hep farkındaydı en büyük 
kazanımının evlatları ve onların eğitimleri olduğunun.

Remzi Gümüş

Hayat hepimiz için inişli çıkışlı. Bazen hiç ummadığı-
mız bir anda bize ağır gelen ama aslında sabrımızın 
imtihanı olan olaylarla karşılaşırız. Kendimizi yalnız, 
çaresiz hissederiz, “Düşenin Dostu Olmaz” sözü sanki 
hayatımızın orta yerine kurulmuş gibi gelir bize. Ama 
aslında öyle değildir, olmamalıdır da!
 
İşte bu gibi durum ve düşüncede olan kardeşlerimi-
zin sıkıntılarını birlikte el ve gönül birliğiyle çözmek 
“hayatın en umutsuz anında” yanlarında olup küçük 
bir dokunuşla hayatlarını değiştirmek için Deniz 
Feneri Derneği yıllardır Bir Hayat Kurtar Projesi adıyla 
çok anlamlı ve önemli bir proje yürütmekte.
 
www.denizfeneri.org.tr web sitesi bağışçı bölümünde 
“Hayatın En Kritik Anındakilerin Umudu Olun” sloganıyla 
paylaşılan Bir Hayat Kurtar Projesinde kuruma 

başvurmuş ve yardım yapılması kararı alınmış kişi ve 
ailelerin özel hikayeleri özetle bağışçılarımızla payla-
şılıp, vuku bulan sıkıntı ve çözümü için yapılması 
düşünülen çalışma ve maliyeti paylaşılmakta ve 
bağışçılarımız arzu ettikleri dosya için kullanılmak 
üzere destek vermekte. Gerekli miktar toplandığında 
ise ailemiz ve bizler kadar onlar da mutlu olmakta.
 
Bazen küçük bir yavrumuzun gözlerine fer olmak, 
bazen elden ayaktan genç yaşta düşmüş kardeşleri-
mize el ayak olmak, bazense askerlik vb SGK borçla-
rını ödeyerek bir aileyi geleceğe daha umutkar bakar 
hale getirmek için gönül birliktelikleri yapılmakta. 
Genç yaşta dul kalmış, küçücük evlatlarına kol kanat 
germiş annelerimizin evlatları yetişene eli ekmek 
tutana dek onları okutma çabalarında yanlarında 
oldu BHK projesi bağışçıları. Düşük gelirliler için 
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12 Tır
İnsani Yardım

İlk can kaybı yaşandığı, ülkemize ilk muhacirin ayak bastığı 
günden bu yana sürekli gündemimizde olan Suriye’de insani 
yardım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gıda, giyim, temizlik 
ve sağlık yardımı başta olmak üzere bölgenin ihtiyaçlarını 
tespit ederek bağışçılarımızın katkılarıyla teminini gerçek-
leştiriyoruz.

SURiYE YARDIMLARI

organize edilen Toki evlerinden çıkan nice dul, yetim 
ve ihtiyaçlı kardeşimizin ev peşinatı ödendi. Çok ciddi 
sağlık sorunları yaşayan, medikal malzeme ve ilaç 
temininde zorlanan kardeşlerimizin “Allah tez vakitte 
şifa versin dualarıyla” yanında olundu. Bir ineğim 
olsa bakar sütünü satarım diyene süt ineği, çobanlık, 
besicilik yaptım ben şehre göçmeden İstanbul bize 
göre değilmiş perişan olduk çocuklarla, bir iki buzağı 
olsa ahır da var köyde yetiştirir, satar biri iki, ikiyi üç 
yaparım Allah’ın izniyle diyerek kapımızı çalana besi 
için buzağılar hediye edildi.

İyi niyetle yapılan küçük dokunuşlar, damlaya damla-
ya göl olur misali onların hayatlarında çok büyük ve 
olumlu değişikliklere vesile oldu. İşte Bir Hayat 
Kurtar Projesinde yer alan ve proje bağışçıları saye-
sinde 2022’de çözüm üretilen 77 dosyadan birkaç 
örnek.
 
Allah’ım kimseye dermansız dert verme ve hiçbir 
kulunu en çaresiz dert olan yalnızlıkla imtihan etme!

Karanlıkta göz yitirir, cehalette s/öz değerini.

Düşün/ce..!
Bir el veren varsa,
Hal hatır soran,
Dertlenen derdinle,
Öyle laf olsun diye değil yürek ile.
Ne mutlu sana, bana, ona,
Farkındasın değil mi zenginliğinin?
Zira, en büyük servet bu dünyada.

Düşenin mi dostu olmaz yoksa dostu olan mı düştü-
ğünü anlamaz? 

Mahallesinde sevilen, sayılan, sözü geçen, kim 
dardaysa yetişen, işinde gücünde eskilerin tabiri ile 
fukara babası, yeri geldiğinde racon kesen şimdiler-
de elli altısında önce görme yetisini sonra ailesini 
kaybeden, apartmanlar arasına sıkışmış metruk bir 
barakada hayatını sürdüren Nihat Ağabeyin hikayesi-
ni dinlediğimden beri bu soru meşgul etmekte zihni-
mi.
 
Hep vermeye alışan, hep yardıma koşan bu koca 
yürekli adam diyememiş kimseye derdini. Bu da bir 
sınav deyip çekmiş sineye taki olaylardan ve duru-
mundan haberdar olan eski dostlar duyup ne yapıla-
bilir, var mı tedavisi sorusuna cevaplar arayana 
kadar. Bizi de onlar haberdar ettiler optik sinir diye 
tabir edilen ve tedavisi hem çok zor hem de oldukça 
maliyetli olan derde duçar arkadaşlarından. Kendi 
aralarında karınca kararınca toparladıkları destekle 

birçok hastanede kontrolleri yapılmış Nihat Ağabeyin 
ve gelinen noktada yüzde yüz garantisi olmamakla 
birlikte tek bir tedavi yolu olduğu ortak kanısına varıl-
mış. Beyinle göz arasında bağlantıyı kuran ve işlevini 
kaybeden bu sinirlerin yeniden aktif edilebilmesi için 
üç seans PRP işlemi yapılacak ve inşallah istenen 
olumlu sonuç alındığında da kök hücre tedavisi ile 
hastanın üç, beş metrelik yakın alan görme yetisini 
kazanması sağlanacak Allah’ın izniyle. Kimi kimsesi 
olmayan Nihat Ağabey ile şimdilerde eskiden çok 
faydasının dokunduğu bir ablamız ilgileniyor, yemeği-
ni eksik etmeyip bir göz oda olan barakasının temizli-
ğini vb yapıyor. Yaşadığı yere de bir çeki düzen 
vermek gerekti. Isınma sorununu çözecek elektrikli 
soba, eksik olan birkaç parça beyaz eşya ile hem 
yatması hem oturması için çekyat acil ihtiyaçtı sağlık 
konusuyla birlikte eş zamanlı geçildi harekete ve en 
kısa zamanda çözülecek inşallah.

Öncelikli olarak tedavinin ve aslında sonrasındaki asıl 
işlem olan kök hücre nakli için dostlarınca etrafta 
oluşturulacak imecenin ilk aşaması olan PRP için 
gerekli adımın atılması.

Karanlığın hükmü aydınlık gelene kadar, inşallah siz 
Deniz Fenerleri ışık olacaksınız Nihat Ağabeye!

*Bir kadar önce gerekli desteğin sağlandığı amcamızın 
tedavisine başlandı ve sürüyor.

Uzak gelir bazı yakınlar görmezsek eğer..!

Voltalar atıyor yalnızlık, ortasında kalabalığın,
Kulakları sağır edercesine hükmü yok duyulmayan 
feryatların.
G/öz göre göre kör, bakmak yetmiyor,
Can v/eriyor kan ter içinde uyan diye inleyişi bu insan-
lığın. 

Yıllar var böyle bir hikaye ile karşılaşmayalı. Uzak 
geliyor anda hayatın tam da ortasında yaşanıyor olsa 
da. Altı can biri yaşlı, yatalak kalanlar sağlık sorunlu 
ve orta yaşı çoktan geçmiş yaşı kemale erdiren mer-
divenleri tırmanır çağlarda, hiç evlenmemiş, en 
küçükleri olan elli iki yaşındaki İbrahim’in deyimi ile 
“yaşadıkları yerin mevcut durumdan dolayı evlene-
memiş” yan yana konuçlanmış su ve elektrikten 
yoksun köhne kulübelerde hayatlarını sürdürmeye 
çalışan anne ve beş kardeş.

Kurumda hizmete başladığım 2000’li yılların başında 
ara ara gelirdi benzer talepler ki çoğunda da değerli 
kaymakamlarımız ve SYDV ile imece yapardık.
 

Muğla’dan hayır sahibi, çevresine duyarlı, bir ayağı 
yurt dışında olan gurbetçi bir ağabeyimiz haberdar 
etti bizi bu kendini insanlardan soyutlamış ve aslında 
görünmek, duyulmak için verdikleri onca çaba boşa 
gidince çareyi vazgeçmekte bulmuş aileden.

O kadar çok şey var ki yapılacak ve o kadar çok da geç 
kalınmış ki. Merkezden oldukça uzaktalar, elektrik 
yok zira o bölgeden geçen bir şebeke ağı da, su konu-
sunda da durum aynı. Elektrik siparişi verilmiş ve 
inşallah bizim karşılayacağımız güneş panelleriyle 
üretilecek. Su en yakın kaynaktan getirilmek için 
çalışma başlatılmış. Ve bu diyardan, bu insanların 
yüreklerinden yalnızlık duygusunu kovmak için 
hepsinin bir arada yaşayabilmesi için mekana uygun 
bir prefabrik siparişi verilmiş.

Uzak değil inşallah hayal edilenler. Güle güle güzel 
günlerde otursunlar. Ve Allah bu imeceye sebep olan 
ağabeyimiz gibi işin bir ucundan tutan herkesten razı 
olsun.

*2022 ortalarında gündemimize düşen bu özel konu da 
sayenizde çözümlendi şimdi hem suları hem elektrikle-
ri var ve insana yakışır bir yerde barınıyorlar.

Bazen kaybedilerek kazanılır! 
Yorulunca insanın yüreği, 
Dinginlik ya susmaktadır ya durmakta. 
Yaşı içe akıtmak marifet sızlarken burnun direği, 
Kaybederek kazananlar sabrı şükre katık yapmakta. 

Bu gece her satırında içe akıtılan gözyaşıyla yazılmış 
bir mektup okudum tekrar tekrar. Her okuduğumda 
biraz daha saygı duyup, takdir ettim gönlü kırık, 
güveni kırılmış ama bunu on bir ve on üç yaşındaki iki 
evladı hissetmesin diye gelincik yüreğini çınar gibi 
sağlam tutan babaya.
  
Eşi tüm hayvanlarını satıp, bütün birikimlerini o 
annesinin tedavisi için şehir dışındayken alıp yuvasını 
başka biri için terk ettikten sonra belki tutunurum, 
evlatlarım için daha iyi olur diye aylar önce geldiği 
yedi tepeli Şehr-i Istanbul’dan geriye otuz sekiz yıllık 
ömrünü geçirdiği Ardahan’a döneceği gün yazmış ve 
yollamış bize.
 
Çok şey dediği, yüreğini açtığı, içini döktüğü satırların 
özeti “Bazen kaybetti sanılanların gerçek kazananlar 
olduğu.”
 

 

Herkese insanlık ve babalık dersi var Ahmet kardeşi-
mizin hikayesinde. Onu varlıktan yokluğa düşüren, 
sadece maddiyatını değil manevi değerlerini de çalan 
eski eşini çocukların velayeti konusunda zorluk 
çıkartmaması şartıyla affedip şikayetçi olmadan 
boşamış.

Ahmet; "Çocuklarımın arada hırpalanacağını anladı-
ğım an Allaha havale ettim ve gurbetin yoluna 
düştüm. Alışkınım çalışmaya hamallık da yaptım, 
inşaatlarda da çalıştım yine de çalışırım ama çocuk-
larım rahat değildi sığamadık özetle kendi düzenimizi 
kurana kadar misafir olmayı planladığımız akraba 
evlerine.
 
Yabancı olduğumuz bu şehirde çocuklarım yabancı-
laşmadan kendilerine geldiğimiz gibi bir valizle dönü-
yoruz köyümüze.
 
Ben yıllarca topraktan çıkarttım ekmeğimi, hayvancı-
lık yaptım, bildiğim tek ve en iyi iş b. Başımızı sokacak 
bir köy evi, on beş yirmi büyükbaşa bakabilecek 
ahırım var. Süt işi biraz daha kurulu düzen ve yardım-
cı olacak insan ister çocuklar okusun istiyorum, işim 
kadar onlara da zaman ayırmak için besicilik en 
uygun olanı." diyordu mektubunun sonunda.
 
Aradık Ahmet’i, gitmişti memleketine, çocuklar gibi 
şehre alışamayan sağlık sorunları olan kardeşini de 
alarak yanına.

-“Nasıl gidiyor” dedik. 
-“Şükür” dedi. 
-Bağlayabildin mi birkaç baş sığır ahıra? 
-Daha değil oldu cevabı. 

Köyde günlük işlere giderek çocukların ihtiyaçlarını 
karşılayan bu güzel babaya olur da başaramazsak 
diye diyemedik daha ama niyet şu ki üç tane dana 
bulduk yaklaşık birer yaşlarında ve üç-dört ay baktı-
ğında yaklaşık maliyetinin iki katı getirisi olacak. 
Ahmet en iyi bildiği işi yapsın, onları satıp hem yeni 
danalar alabileceği hem de ihtiyaçları için elinde para 
kalacağı bu döngüye Bir Hayat Kurtar Projesi bağışçı-
larının imecesiyle başlasın istiyoruz.
  
*Ahmet kardeşimiz dediğini yaptı biz iki verdik o beş 
etti. Çalıştı, kazandı ama hep farkındaydı en büyük 
kazanımının evlatları ve onların eğitimleri olduğunun.

Remzi Gümüş

Hayat hepimiz için inişli çıkışlı. Bazen hiç ummadığı-
mız bir anda bize ağır gelen ama aslında sabrımızın 
imtihanı olan olaylarla karşılaşırız. Kendimizi yalnız, 
çaresiz hissederiz, “Düşenin Dostu Olmaz” sözü sanki 
hayatımızın orta yerine kurulmuş gibi gelir bize. Ama 
aslında öyle değildir, olmamalıdır da!
 
İşte bu gibi durum ve düşüncede olan kardeşlerimi-
zin sıkıntılarını birlikte el ve gönül birliğiyle çözmek 
“hayatın en umutsuz anında” yanlarında olup küçük 
bir dokunuşla hayatlarını değiştirmek için Deniz 
Feneri Derneği yıllardır Bir Hayat Kurtar Projesi adıyla 
çok anlamlı ve önemli bir proje yürütmekte.
 
www.denizfeneri.org.tr web sitesi bağışçı bölümünde 
“Hayatın En Kritik Anındakilerin Umudu Olun” sloganıyla 
paylaşılan Bir Hayat Kurtar Projesinde kuruma 

başvurmuş ve yardım yapılması kararı alınmış kişi ve 
ailelerin özel hikayeleri özetle bağışçılarımızla payla-
şılıp, vuku bulan sıkıntı ve çözümü için yapılması 
düşünülen çalışma ve maliyeti paylaşılmakta ve 
bağışçılarımız arzu ettikleri dosya için kullanılmak 
üzere destek vermekte. Gerekli miktar toplandığında 
ise ailemiz ve bizler kadar onlar da mutlu olmakta.
 
Bazen küçük bir yavrumuzun gözlerine fer olmak, 
bazen elden ayaktan genç yaşta düşmüş kardeşleri-
mize el ayak olmak, bazense askerlik vb SGK borçla-
rını ödeyerek bir aileyi geleceğe daha umutkar bakar 
hale getirmek için gönül birliktelikleri yapılmakta. 
Genç yaşta dul kalmış, küçücük evlatlarına kol kanat 
germiş annelerimizin evlatları yetişene eli ekmek 
tutana dek onları okutma çabalarında yanlarında 
oldu BHK projesi bağışçıları. Düşük gelirliler için 
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500 Briket Ev
İnşa Edildi

İç savaşın getirdiği felaketlerin kıskacında yaşam mücade-
lesi veren Suriyeli kardeşlerimizi çadır kentlerdeki zorlu 
hayat şartlarından kurtarmak için briket evler inşa ediyoruz. 
İçerisinde banyo, tuvalet, mutfak ve iki odası bulunan 39 m2 
‘lik briket evler sayesinde muhacir kardeşlerimiz yerleşik ve 
düzenli bir hayata geçmiş oldular. İdlib’de briket evlere 
kavuşan mazlum kardeşlerimiz sıcacık yuvalarında hayata 
gülümseyerek bakıyor.

BRiKET EV

organize edilen Toki evlerinden çıkan nice dul, yetim 
ve ihtiyaçlı kardeşimizin ev peşinatı ödendi. Çok ciddi 
sağlık sorunları yaşayan, medikal malzeme ve ilaç 
temininde zorlanan kardeşlerimizin “Allah tez vakitte 
şifa versin dualarıyla” yanında olundu. Bir ineğim 
olsa bakar sütünü satarım diyene süt ineği, çobanlık, 
besicilik yaptım ben şehre göçmeden İstanbul bize 
göre değilmiş perişan olduk çocuklarla, bir iki buzağı 
olsa ahır da var köyde yetiştirir, satar biri iki, ikiyi üç 
yaparım Allah’ın izniyle diyerek kapımızı çalana besi 
için buzağılar hediye edildi.

İyi niyetle yapılan küçük dokunuşlar, damlaya damla-
ya göl olur misali onların hayatlarında çok büyük ve 
olumlu değişikliklere vesile oldu. İşte Bir Hayat 
Kurtar Projesinde yer alan ve proje bağışçıları saye-
sinde 2022’de çözüm üretilen 77 dosyadan birkaç 
örnek.
 
Allah’ım kimseye dermansız dert verme ve hiçbir 
kulunu en çaresiz dert olan yalnızlıkla imtihan etme!

Karanlıkta göz yitirir, cehalette s/öz değerini.

Düşün/ce..!
Bir el veren varsa,
Hal hatır soran,
Dertlenen derdinle,
Öyle laf olsun diye değil yürek ile.
Ne mutlu sana, bana, ona,
Farkındasın değil mi zenginliğinin?
Zira, en büyük servet bu dünyada.

Düşenin mi dostu olmaz yoksa dostu olan mı düştü-
ğünü anlamaz? 

Mahallesinde sevilen, sayılan, sözü geçen, kim 
dardaysa yetişen, işinde gücünde eskilerin tabiri ile 
fukara babası, yeri geldiğinde racon kesen şimdiler-
de elli altısında önce görme yetisini sonra ailesini 
kaybeden, apartmanlar arasına sıkışmış metruk bir 
barakada hayatını sürdüren Nihat Ağabeyin hikayesi-
ni dinlediğimden beri bu soru meşgul etmekte zihni-
mi.
 
Hep vermeye alışan, hep yardıma koşan bu koca 
yürekli adam diyememiş kimseye derdini. Bu da bir 
sınav deyip çekmiş sineye taki olaylardan ve duru-
mundan haberdar olan eski dostlar duyup ne yapıla-
bilir, var mı tedavisi sorusuna cevaplar arayana 
kadar. Bizi de onlar haberdar ettiler optik sinir diye 
tabir edilen ve tedavisi hem çok zor hem de oldukça 
maliyetli olan derde duçar arkadaşlarından. Kendi 
aralarında karınca kararınca toparladıkları destekle 

birçok hastanede kontrolleri yapılmış Nihat Ağabeyin 
ve gelinen noktada yüzde yüz garantisi olmamakla 
birlikte tek bir tedavi yolu olduğu ortak kanısına varıl-
mış. Beyinle göz arasında bağlantıyı kuran ve işlevini 
kaybeden bu sinirlerin yeniden aktif edilebilmesi için 
üç seans PRP işlemi yapılacak ve inşallah istenen 
olumlu sonuç alındığında da kök hücre tedavisi ile 
hastanın üç, beş metrelik yakın alan görme yetisini 
kazanması sağlanacak Allah’ın izniyle. Kimi kimsesi 
olmayan Nihat Ağabey ile şimdilerde eskiden çok 
faydasının dokunduğu bir ablamız ilgileniyor, yemeği-
ni eksik etmeyip bir göz oda olan barakasının temizli-
ğini vb yapıyor. Yaşadığı yere de bir çeki düzen 
vermek gerekti. Isınma sorununu çözecek elektrikli 
soba, eksik olan birkaç parça beyaz eşya ile hem 
yatması hem oturması için çekyat acil ihtiyaçtı sağlık 
konusuyla birlikte eş zamanlı geçildi harekete ve en 
kısa zamanda çözülecek inşallah.

Öncelikli olarak tedavinin ve aslında sonrasındaki asıl 
işlem olan kök hücre nakli için dostlarınca etrafta 
oluşturulacak imecenin ilk aşaması olan PRP için 
gerekli adımın atılması.

Karanlığın hükmü aydınlık gelene kadar, inşallah siz 
Deniz Fenerleri ışık olacaksınız Nihat Ağabeye!

*Bir kadar önce gerekli desteğin sağlandığı amcamızın 
tedavisine başlandı ve sürüyor.

Uzak gelir bazı yakınlar görmezsek eğer..!

Voltalar atıyor yalnızlık, ortasında kalabalığın,
Kulakları sağır edercesine hükmü yok duyulmayan 
feryatların.
G/öz göre göre kör, bakmak yetmiyor,
Can v/eriyor kan ter içinde uyan diye inleyişi bu insan-
lığın. 

Yıllar var böyle bir hikaye ile karşılaşmayalı. Uzak 
geliyor anda hayatın tam da ortasında yaşanıyor olsa 
da. Altı can biri yaşlı, yatalak kalanlar sağlık sorunlu 
ve orta yaşı çoktan geçmiş yaşı kemale erdiren mer-
divenleri tırmanır çağlarda, hiç evlenmemiş, en 
küçükleri olan elli iki yaşındaki İbrahim’in deyimi ile 
“yaşadıkları yerin mevcut durumdan dolayı evlene-
memiş” yan yana konuçlanmış su ve elektrikten 
yoksun köhne kulübelerde hayatlarını sürdürmeye 
çalışan anne ve beş kardeş.

Kurumda hizmete başladığım 2000’li yılların başında 
ara ara gelirdi benzer talepler ki çoğunda da değerli 
kaymakamlarımız ve SYDV ile imece yapardık.
 

Muğla’dan hayır sahibi, çevresine duyarlı, bir ayağı 
yurt dışında olan gurbetçi bir ağabeyimiz haberdar 
etti bizi bu kendini insanlardan soyutlamış ve aslında 
görünmek, duyulmak için verdikleri onca çaba boşa 
gidince çareyi vazgeçmekte bulmuş aileden.

O kadar çok şey var ki yapılacak ve o kadar çok da geç 
kalınmış ki. Merkezden oldukça uzaktalar, elektrik 
yok zira o bölgeden geçen bir şebeke ağı da, su konu-
sunda da durum aynı. Elektrik siparişi verilmiş ve 
inşallah bizim karşılayacağımız güneş panelleriyle 
üretilecek. Su en yakın kaynaktan getirilmek için 
çalışma başlatılmış. Ve bu diyardan, bu insanların 
yüreklerinden yalnızlık duygusunu kovmak için 
hepsinin bir arada yaşayabilmesi için mekana uygun 
bir prefabrik siparişi verilmiş.

Uzak değil inşallah hayal edilenler. Güle güle güzel 
günlerde otursunlar. Ve Allah bu imeceye sebep olan 
ağabeyimiz gibi işin bir ucundan tutan herkesten razı 
olsun.

*2022 ortalarında gündemimize düşen bu özel konu da 
sayenizde çözümlendi şimdi hem suları hem elektrikle-
ri var ve insana yakışır bir yerde barınıyorlar.

Bazen kaybedilerek kazanılır! 
Yorulunca insanın yüreği, 
Dinginlik ya susmaktadır ya durmakta. 
Yaşı içe akıtmak marifet sızlarken burnun direği, 
Kaybederek kazananlar sabrı şükre katık yapmakta. 

Bu gece her satırında içe akıtılan gözyaşıyla yazılmış 
bir mektup okudum tekrar tekrar. Her okuduğumda 
biraz daha saygı duyup, takdir ettim gönlü kırık, 
güveni kırılmış ama bunu on bir ve on üç yaşındaki iki 
evladı hissetmesin diye gelincik yüreğini çınar gibi 
sağlam tutan babaya.
  
Eşi tüm hayvanlarını satıp, bütün birikimlerini o 
annesinin tedavisi için şehir dışındayken alıp yuvasını 
başka biri için terk ettikten sonra belki tutunurum, 
evlatlarım için daha iyi olur diye aylar önce geldiği 
yedi tepeli Şehr-i Istanbul’dan geriye otuz sekiz yıllık 
ömrünü geçirdiği Ardahan’a döneceği gün yazmış ve 
yollamış bize.
 
Çok şey dediği, yüreğini açtığı, içini döktüğü satırların 
özeti “Bazen kaybetti sanılanların gerçek kazananlar 
olduğu.”
 

 

Herkese insanlık ve babalık dersi var Ahmet kardeşi-
mizin hikayesinde. Onu varlıktan yokluğa düşüren, 
sadece maddiyatını değil manevi değerlerini de çalan 
eski eşini çocukların velayeti konusunda zorluk 
çıkartmaması şartıyla affedip şikayetçi olmadan 
boşamış.

Ahmet; "Çocuklarımın arada hırpalanacağını anladı-
ğım an Allaha havale ettim ve gurbetin yoluna 
düştüm. Alışkınım çalışmaya hamallık da yaptım, 
inşaatlarda da çalıştım yine de çalışırım ama çocuk-
larım rahat değildi sığamadık özetle kendi düzenimizi 
kurana kadar misafir olmayı planladığımız akraba 
evlerine.
 
Yabancı olduğumuz bu şehirde çocuklarım yabancı-
laşmadan kendilerine geldiğimiz gibi bir valizle dönü-
yoruz köyümüze.
 
Ben yıllarca topraktan çıkarttım ekmeğimi, hayvancı-
lık yaptım, bildiğim tek ve en iyi iş b. Başımızı sokacak 
bir köy evi, on beş yirmi büyükbaşa bakabilecek 
ahırım var. Süt işi biraz daha kurulu düzen ve yardım-
cı olacak insan ister çocuklar okusun istiyorum, işim 
kadar onlara da zaman ayırmak için besicilik en 
uygun olanı." diyordu mektubunun sonunda.
 
Aradık Ahmet’i, gitmişti memleketine, çocuklar gibi 
şehre alışamayan sağlık sorunları olan kardeşini de 
alarak yanına.

-“Nasıl gidiyor” dedik. 
-“Şükür” dedi. 
-Bağlayabildin mi birkaç baş sığır ahıra? 
-Daha değil oldu cevabı. 

Köyde günlük işlere giderek çocukların ihtiyaçlarını 
karşılayan bu güzel babaya olur da başaramazsak 
diye diyemedik daha ama niyet şu ki üç tane dana 
bulduk yaklaşık birer yaşlarında ve üç-dört ay baktı-
ğında yaklaşık maliyetinin iki katı getirisi olacak. 
Ahmet en iyi bildiği işi yapsın, onları satıp hem yeni 
danalar alabileceği hem de ihtiyaçları için elinde para 
kalacağı bu döngüye Bir Hayat Kurtar Projesi bağışçı-
larının imecesiyle başlasın istiyoruz.
  
*Ahmet kardeşimiz dediğini yaptı biz iki verdik o beş 
etti. Çalıştı, kazandı ama hep farkındaydı en büyük 
kazanımının evlatları ve onların eğitimleri olduğunun.

Remzi Gümüş

Hayat hepimiz için inişli çıkışlı. Bazen hiç ummadığı-
mız bir anda bize ağır gelen ama aslında sabrımızın 
imtihanı olan olaylarla karşılaşırız. Kendimizi yalnız, 
çaresiz hissederiz, “Düşenin Dostu Olmaz” sözü sanki 
hayatımızın orta yerine kurulmuş gibi gelir bize. Ama 
aslında öyle değildir, olmamalıdır da!
 
İşte bu gibi durum ve düşüncede olan kardeşlerimi-
zin sıkıntılarını birlikte el ve gönül birliğiyle çözmek 
“hayatın en umutsuz anında” yanlarında olup küçük 
bir dokunuşla hayatlarını değiştirmek için Deniz 
Feneri Derneği yıllardır Bir Hayat Kurtar Projesi adıyla 
çok anlamlı ve önemli bir proje yürütmekte.
 
www.denizfeneri.org.tr web sitesi bağışçı bölümünde 
“Hayatın En Kritik Anındakilerin Umudu Olun” sloganıyla 
paylaşılan Bir Hayat Kurtar Projesinde kuruma 

başvurmuş ve yardım yapılması kararı alınmış kişi ve 
ailelerin özel hikayeleri özetle bağışçılarımızla payla-
şılıp, vuku bulan sıkıntı ve çözümü için yapılması 
düşünülen çalışma ve maliyeti paylaşılmakta ve 
bağışçılarımız arzu ettikleri dosya için kullanılmak 
üzere destek vermekte. Gerekli miktar toplandığında 
ise ailemiz ve bizler kadar onlar da mutlu olmakta.
 
Bazen küçük bir yavrumuzun gözlerine fer olmak, 
bazen elden ayaktan genç yaşta düşmüş kardeşleri-
mize el ayak olmak, bazense askerlik vb SGK borçla-
rını ödeyerek bir aileyi geleceğe daha umutkar bakar 
hale getirmek için gönül birliktelikleri yapılmakta. 
Genç yaşta dul kalmış, küçücük evlatlarına kol kanat 
germiş annelerimizin evlatları yetişene eli ekmek 
tutana dek onları okutma çabalarında yanlarında 
oldu BHK projesi bağışçıları. Düşük gelirliler için 



19denizfeneri.org.tr

Afganistan’da

350 Kişiye
Kur’an-ı Kerim
Hediye Edildi

Hediyelerin En Güzeli Kur’an-ı Kerim” projesi ile, hafızlık 
yaparken birçok engelle karşılaşan ve kendisine ait bir 
Kur’an-ı Kerim’i olmayan kardeşlerimize destek olmaya 
devam ediyoruz.   

Ayetleri levhalar üzerine yazıp oradan ezberlemeye çalışan 
kardeşlerimizin verdiği mücadele çok kutlu. Bu kutlu müca-
deleye, bağışçılarımızın yaptığı bağışlarla en büyük desteği 
sağlıyor, daha hızlı ve kolay hafızlık yapmalarına yardımcı 
oluyoruz.

HEDiYELERiN EN GÜZELi
KUR’AN-I KERiM

organize edilen Toki evlerinden çıkan nice dul, yetim 
ve ihtiyaçlı kardeşimizin ev peşinatı ödendi. Çok ciddi 
sağlık sorunları yaşayan, medikal malzeme ve ilaç 
temininde zorlanan kardeşlerimizin “Allah tez vakitte 
şifa versin dualarıyla” yanında olundu. Bir ineğim 
olsa bakar sütünü satarım diyene süt ineği, çobanlık, 
besicilik yaptım ben şehre göçmeden İstanbul bize 
göre değilmiş perişan olduk çocuklarla, bir iki buzağı 
olsa ahır da var köyde yetiştirir, satar biri iki, ikiyi üç 
yaparım Allah’ın izniyle diyerek kapımızı çalana besi 
için buzağılar hediye edildi.

İyi niyetle yapılan küçük dokunuşlar, damlaya damla-
ya göl olur misali onların hayatlarında çok büyük ve 
olumlu değişikliklere vesile oldu. İşte Bir Hayat 
Kurtar Projesinde yer alan ve proje bağışçıları saye-
sinde 2022’de çözüm üretilen 77 dosyadan birkaç 
örnek.
 
Allah’ım kimseye dermansız dert verme ve hiçbir 
kulunu en çaresiz dert olan yalnızlıkla imtihan etme!

Karanlıkta göz yitirir, cehalette s/öz değerini.

Düşün/ce..!
Bir el veren varsa,
Hal hatır soran,
Dertlenen derdinle,
Öyle laf olsun diye değil yürek ile.
Ne mutlu sana, bana, ona,
Farkındasın değil mi zenginliğinin?
Zira, en büyük servet bu dünyada.

Düşenin mi dostu olmaz yoksa dostu olan mı düştü-
ğünü anlamaz? 

Mahallesinde sevilen, sayılan, sözü geçen, kim 
dardaysa yetişen, işinde gücünde eskilerin tabiri ile 
fukara babası, yeri geldiğinde racon kesen şimdiler-
de elli altısında önce görme yetisini sonra ailesini 
kaybeden, apartmanlar arasına sıkışmış metruk bir 
barakada hayatını sürdüren Nihat Ağabeyin hikayesi-
ni dinlediğimden beri bu soru meşgul etmekte zihni-
mi.
 
Hep vermeye alışan, hep yardıma koşan bu koca 
yürekli adam diyememiş kimseye derdini. Bu da bir 
sınav deyip çekmiş sineye taki olaylardan ve duru-
mundan haberdar olan eski dostlar duyup ne yapıla-
bilir, var mı tedavisi sorusuna cevaplar arayana 
kadar. Bizi de onlar haberdar ettiler optik sinir diye 
tabir edilen ve tedavisi hem çok zor hem de oldukça 
maliyetli olan derde duçar arkadaşlarından. Kendi 
aralarında karınca kararınca toparladıkları destekle 

birçok hastanede kontrolleri yapılmış Nihat Ağabeyin 
ve gelinen noktada yüzde yüz garantisi olmamakla 
birlikte tek bir tedavi yolu olduğu ortak kanısına varıl-
mış. Beyinle göz arasında bağlantıyı kuran ve işlevini 
kaybeden bu sinirlerin yeniden aktif edilebilmesi için 
üç seans PRP işlemi yapılacak ve inşallah istenen 
olumlu sonuç alındığında da kök hücre tedavisi ile 
hastanın üç, beş metrelik yakın alan görme yetisini 
kazanması sağlanacak Allah’ın izniyle. Kimi kimsesi 
olmayan Nihat Ağabey ile şimdilerde eskiden çok 
faydasının dokunduğu bir ablamız ilgileniyor, yemeği-
ni eksik etmeyip bir göz oda olan barakasının temizli-
ğini vb yapıyor. Yaşadığı yere de bir çeki düzen 
vermek gerekti. Isınma sorununu çözecek elektrikli 
soba, eksik olan birkaç parça beyaz eşya ile hem 
yatması hem oturması için çekyat acil ihtiyaçtı sağlık 
konusuyla birlikte eş zamanlı geçildi harekete ve en 
kısa zamanda çözülecek inşallah.

Öncelikli olarak tedavinin ve aslında sonrasındaki asıl 
işlem olan kök hücre nakli için dostlarınca etrafta 
oluşturulacak imecenin ilk aşaması olan PRP için 
gerekli adımın atılması.

Karanlığın hükmü aydınlık gelene kadar, inşallah siz 
Deniz Fenerleri ışık olacaksınız Nihat Ağabeye!

*Bir kadar önce gerekli desteğin sağlandığı amcamızın 
tedavisine başlandı ve sürüyor.

Uzak gelir bazı yakınlar görmezsek eğer..!

Voltalar atıyor yalnızlık, ortasında kalabalığın,
Kulakları sağır edercesine hükmü yok duyulmayan 
feryatların.
G/öz göre göre kör, bakmak yetmiyor,
Can v/eriyor kan ter içinde uyan diye inleyişi bu insan-
lığın. 

Yıllar var böyle bir hikaye ile karşılaşmayalı. Uzak 
geliyor anda hayatın tam da ortasında yaşanıyor olsa 
da. Altı can biri yaşlı, yatalak kalanlar sağlık sorunlu 
ve orta yaşı çoktan geçmiş yaşı kemale erdiren mer-
divenleri tırmanır çağlarda, hiç evlenmemiş, en 
küçükleri olan elli iki yaşındaki İbrahim’in deyimi ile 
“yaşadıkları yerin mevcut durumdan dolayı evlene-
memiş” yan yana konuçlanmış su ve elektrikten 
yoksun köhne kulübelerde hayatlarını sürdürmeye 
çalışan anne ve beş kardeş.

Kurumda hizmete başladığım 2000’li yılların başında 
ara ara gelirdi benzer talepler ki çoğunda da değerli 
kaymakamlarımız ve SYDV ile imece yapardık.
 

Muğla’dan hayır sahibi, çevresine duyarlı, bir ayağı 
yurt dışında olan gurbetçi bir ağabeyimiz haberdar 
etti bizi bu kendini insanlardan soyutlamış ve aslında 
görünmek, duyulmak için verdikleri onca çaba boşa 
gidince çareyi vazgeçmekte bulmuş aileden.

O kadar çok şey var ki yapılacak ve o kadar çok da geç 
kalınmış ki. Merkezden oldukça uzaktalar, elektrik 
yok zira o bölgeden geçen bir şebeke ağı da, su konu-
sunda da durum aynı. Elektrik siparişi verilmiş ve 
inşallah bizim karşılayacağımız güneş panelleriyle 
üretilecek. Su en yakın kaynaktan getirilmek için 
çalışma başlatılmış. Ve bu diyardan, bu insanların 
yüreklerinden yalnızlık duygusunu kovmak için 
hepsinin bir arada yaşayabilmesi için mekana uygun 
bir prefabrik siparişi verilmiş.

Uzak değil inşallah hayal edilenler. Güle güle güzel 
günlerde otursunlar. Ve Allah bu imeceye sebep olan 
ağabeyimiz gibi işin bir ucundan tutan herkesten razı 
olsun.

*2022 ortalarında gündemimize düşen bu özel konu da 
sayenizde çözümlendi şimdi hem suları hem elektrikle-
ri var ve insana yakışır bir yerde barınıyorlar.

Bazen kaybedilerek kazanılır! 
Yorulunca insanın yüreği, 
Dinginlik ya susmaktadır ya durmakta. 
Yaşı içe akıtmak marifet sızlarken burnun direği, 
Kaybederek kazananlar sabrı şükre katık yapmakta. 

Bu gece her satırında içe akıtılan gözyaşıyla yazılmış 
bir mektup okudum tekrar tekrar. Her okuduğumda 
biraz daha saygı duyup, takdir ettim gönlü kırık, 
güveni kırılmış ama bunu on bir ve on üç yaşındaki iki 
evladı hissetmesin diye gelincik yüreğini çınar gibi 
sağlam tutan babaya.
  
Eşi tüm hayvanlarını satıp, bütün birikimlerini o 
annesinin tedavisi için şehir dışındayken alıp yuvasını 
başka biri için terk ettikten sonra belki tutunurum, 
evlatlarım için daha iyi olur diye aylar önce geldiği 
yedi tepeli Şehr-i Istanbul’dan geriye otuz sekiz yıllık 
ömrünü geçirdiği Ardahan’a döneceği gün yazmış ve 
yollamış bize.
 
Çok şey dediği, yüreğini açtığı, içini döktüğü satırların 
özeti “Bazen kaybetti sanılanların gerçek kazananlar 
olduğu.”
 

 

Herkese insanlık ve babalık dersi var Ahmet kardeşi-
mizin hikayesinde. Onu varlıktan yokluğa düşüren, 
sadece maddiyatını değil manevi değerlerini de çalan 
eski eşini çocukların velayeti konusunda zorluk 
çıkartmaması şartıyla affedip şikayetçi olmadan 
boşamış.

Ahmet; "Çocuklarımın arada hırpalanacağını anladı-
ğım an Allaha havale ettim ve gurbetin yoluna 
düştüm. Alışkınım çalışmaya hamallık da yaptım, 
inşaatlarda da çalıştım yine de çalışırım ama çocuk-
larım rahat değildi sığamadık özetle kendi düzenimizi 
kurana kadar misafir olmayı planladığımız akraba 
evlerine.
 
Yabancı olduğumuz bu şehirde çocuklarım yabancı-
laşmadan kendilerine geldiğimiz gibi bir valizle dönü-
yoruz köyümüze.
 
Ben yıllarca topraktan çıkarttım ekmeğimi, hayvancı-
lık yaptım, bildiğim tek ve en iyi iş b. Başımızı sokacak 
bir köy evi, on beş yirmi büyükbaşa bakabilecek 
ahırım var. Süt işi biraz daha kurulu düzen ve yardım-
cı olacak insan ister çocuklar okusun istiyorum, işim 
kadar onlara da zaman ayırmak için besicilik en 
uygun olanı." diyordu mektubunun sonunda.
 
Aradık Ahmet’i, gitmişti memleketine, çocuklar gibi 
şehre alışamayan sağlık sorunları olan kardeşini de 
alarak yanına.

-“Nasıl gidiyor” dedik. 
-“Şükür” dedi. 
-Bağlayabildin mi birkaç baş sığır ahıra? 
-Daha değil oldu cevabı. 

Köyde günlük işlere giderek çocukların ihtiyaçlarını 
karşılayan bu güzel babaya olur da başaramazsak 
diye diyemedik daha ama niyet şu ki üç tane dana 
bulduk yaklaşık birer yaşlarında ve üç-dört ay baktı-
ğında yaklaşık maliyetinin iki katı getirisi olacak. 
Ahmet en iyi bildiği işi yapsın, onları satıp hem yeni 
danalar alabileceği hem de ihtiyaçları için elinde para 
kalacağı bu döngüye Bir Hayat Kurtar Projesi bağışçı-
larının imecesiyle başlasın istiyoruz.
  
*Ahmet kardeşimiz dediğini yaptı biz iki verdik o beş 
etti. Çalıştı, kazandı ama hep farkındaydı en büyük 
kazanımının evlatları ve onların eğitimleri olduğunun.

Remzi Gümüş

Hayat hepimiz için inişli çıkışlı. Bazen hiç ummadığı-
mız bir anda bize ağır gelen ama aslında sabrımızın 
imtihanı olan olaylarla karşılaşırız. Kendimizi yalnız, 
çaresiz hissederiz, “Düşenin Dostu Olmaz” sözü sanki 
hayatımızın orta yerine kurulmuş gibi gelir bize. Ama 
aslında öyle değildir, olmamalıdır da!
 
İşte bu gibi durum ve düşüncede olan kardeşlerimi-
zin sıkıntılarını birlikte el ve gönül birliğiyle çözmek 
“hayatın en umutsuz anında” yanlarında olup küçük 
bir dokunuşla hayatlarını değiştirmek için Deniz 
Feneri Derneği yıllardır Bir Hayat Kurtar Projesi adıyla 
çok anlamlı ve önemli bir proje yürütmekte.
 
www.denizfeneri.org.tr web sitesi bağışçı bölümünde 
“Hayatın En Kritik Anındakilerin Umudu Olun” sloganıyla 
paylaşılan Bir Hayat Kurtar Projesinde kuruma 

başvurmuş ve yardım yapılması kararı alınmış kişi ve 
ailelerin özel hikayeleri özetle bağışçılarımızla payla-
şılıp, vuku bulan sıkıntı ve çözümü için yapılması 
düşünülen çalışma ve maliyeti paylaşılmakta ve 
bağışçılarımız arzu ettikleri dosya için kullanılmak 
üzere destek vermekte. Gerekli miktar toplandığında 
ise ailemiz ve bizler kadar onlar da mutlu olmakta.
 
Bazen küçük bir yavrumuzun gözlerine fer olmak, 
bazen elden ayaktan genç yaşta düşmüş kardeşleri-
mize el ayak olmak, bazense askerlik vb SGK borçla-
rını ödeyerek bir aileyi geleceğe daha umutkar bakar 
hale getirmek için gönül birliktelikleri yapılmakta. 
Genç yaşta dul kalmış, küçücük evlatlarına kol kanat 
germiş annelerimizin evlatları yetişene eli ekmek 
tutana dek onları okutma çabalarında yanlarında 
oldu BHK projesi bağışçıları. Düşük gelirliler için 
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Benin’de
Kur’an Kursu

ve Mescit Açılışı

Afrika’da ve dünyanın birbirinden farklı birçok noktasında 
Müslüman kardeşlerimizin ibadetlerini yerine getirebile-
cekleri, dinimizi öğretebilecekleri mescit ve Kur’an kursları 
inşa ediyoruz.

Aynı zamanda inşa edilen bu Kur’an Kursları ve mescitler 
sayesinde tebliğ çalışmaları yapılarak, yeni kalplerin İslam 
nuruyla aydınlanmasına vesile oluyoruz. İslam ile şerefle-
nen güzel kardeşlerimizin bu güzel anlarını bağışçılarımızla 
paylaşıyoruz.

KUR’AN KURSU VE MESC�T

organize edilen Toki evlerinden çıkan nice dul, yetim 
ve ihtiyaçlı kardeşimizin ev peşinatı ödendi. Çok ciddi 
sağlık sorunları yaşayan, medikal malzeme ve ilaç 
temininde zorlanan kardeşlerimizin “Allah tez vakitte 
şifa versin dualarıyla” yanında olundu. Bir ineğim 
olsa bakar sütünü satarım diyene süt ineği, çobanlık, 
besicilik yaptım ben şehre göçmeden İstanbul bize 
göre değilmiş perişan olduk çocuklarla, bir iki buzağı 
olsa ahır da var köyde yetiştirir, satar biri iki, ikiyi üç 
yaparım Allah’ın izniyle diyerek kapımızı çalana besi 
için buzağılar hediye edildi.

İyi niyetle yapılan küçük dokunuşlar, damlaya damla-
ya göl olur misali onların hayatlarında çok büyük ve 
olumlu değişikliklere vesile oldu. İşte Bir Hayat 
Kurtar Projesinde yer alan ve proje bağışçıları saye-
sinde 2022’de çözüm üretilen 77 dosyadan birkaç 
örnek.
 
Allah’ım kimseye dermansız dert verme ve hiçbir 
kulunu en çaresiz dert olan yalnızlıkla imtihan etme!

Karanlıkta göz yitirir, cehalette s/öz değerini.

Düşün/ce..!
Bir el veren varsa,
Hal hatır soran,
Dertlenen derdinle,
Öyle laf olsun diye değil yürek ile.
Ne mutlu sana, bana, ona,
Farkındasın değil mi zenginliğinin?
Zira, en büyük servet bu dünyada.

Düşenin mi dostu olmaz yoksa dostu olan mı düştü-
ğünü anlamaz? 

Mahallesinde sevilen, sayılan, sözü geçen, kim 
dardaysa yetişen, işinde gücünde eskilerin tabiri ile 
fukara babası, yeri geldiğinde racon kesen şimdiler-
de elli altısında önce görme yetisini sonra ailesini 
kaybeden, apartmanlar arasına sıkışmış metruk bir 
barakada hayatını sürdüren Nihat Ağabeyin hikayesi-
ni dinlediğimden beri bu soru meşgul etmekte zihni-
mi.
 
Hep vermeye alışan, hep yardıma koşan bu koca 
yürekli adam diyememiş kimseye derdini. Bu da bir 
sınav deyip çekmiş sineye taki olaylardan ve duru-
mundan haberdar olan eski dostlar duyup ne yapıla-
bilir, var mı tedavisi sorusuna cevaplar arayana 
kadar. Bizi de onlar haberdar ettiler optik sinir diye 
tabir edilen ve tedavisi hem çok zor hem de oldukça 
maliyetli olan derde duçar arkadaşlarından. Kendi 
aralarında karınca kararınca toparladıkları destekle 

birçok hastanede kontrolleri yapılmış Nihat Ağabeyin 
ve gelinen noktada yüzde yüz garantisi olmamakla 
birlikte tek bir tedavi yolu olduğu ortak kanısına varıl-
mış. Beyinle göz arasında bağlantıyı kuran ve işlevini 
kaybeden bu sinirlerin yeniden aktif edilebilmesi için 
üç seans PRP işlemi yapılacak ve inşallah istenen 
olumlu sonuç alındığında da kök hücre tedavisi ile 
hastanın üç, beş metrelik yakın alan görme yetisini 
kazanması sağlanacak Allah’ın izniyle. Kimi kimsesi 
olmayan Nihat Ağabey ile şimdilerde eskiden çok 
faydasının dokunduğu bir ablamız ilgileniyor, yemeği-
ni eksik etmeyip bir göz oda olan barakasının temizli-
ğini vb yapıyor. Yaşadığı yere de bir çeki düzen 
vermek gerekti. Isınma sorununu çözecek elektrikli 
soba, eksik olan birkaç parça beyaz eşya ile hem 
yatması hem oturması için çekyat acil ihtiyaçtı sağlık 
konusuyla birlikte eş zamanlı geçildi harekete ve en 
kısa zamanda çözülecek inşallah.

Öncelikli olarak tedavinin ve aslında sonrasındaki asıl 
işlem olan kök hücre nakli için dostlarınca etrafta 
oluşturulacak imecenin ilk aşaması olan PRP için 
gerekli adımın atılması.

Karanlığın hükmü aydınlık gelene kadar, inşallah siz 
Deniz Fenerleri ışık olacaksınız Nihat Ağabeye!

*Bir kadar önce gerekli desteğin sağlandığı amcamızın 
tedavisine başlandı ve sürüyor.

Uzak gelir bazı yakınlar görmezsek eğer..!

Voltalar atıyor yalnızlık, ortasında kalabalığın,
Kulakları sağır edercesine hükmü yok duyulmayan 
feryatların.
G/öz göre göre kör, bakmak yetmiyor,
Can v/eriyor kan ter içinde uyan diye inleyişi bu insan-
lığın. 

Yıllar var böyle bir hikaye ile karşılaşmayalı. Uzak 
geliyor anda hayatın tam da ortasında yaşanıyor olsa 
da. Altı can biri yaşlı, yatalak kalanlar sağlık sorunlu 
ve orta yaşı çoktan geçmiş yaşı kemale erdiren mer-
divenleri tırmanır çağlarda, hiç evlenmemiş, en 
küçükleri olan elli iki yaşındaki İbrahim’in deyimi ile 
“yaşadıkları yerin mevcut durumdan dolayı evlene-
memiş” yan yana konuçlanmış su ve elektrikten 
yoksun köhne kulübelerde hayatlarını sürdürmeye 
çalışan anne ve beş kardeş.

Kurumda hizmete başladığım 2000’li yılların başında 
ara ara gelirdi benzer talepler ki çoğunda da değerli 
kaymakamlarımız ve SYDV ile imece yapardık.
 

Muğla’dan hayır sahibi, çevresine duyarlı, bir ayağı 
yurt dışında olan gurbetçi bir ağabeyimiz haberdar 
etti bizi bu kendini insanlardan soyutlamış ve aslında 
görünmek, duyulmak için verdikleri onca çaba boşa 
gidince çareyi vazgeçmekte bulmuş aileden.

O kadar çok şey var ki yapılacak ve o kadar çok da geç 
kalınmış ki. Merkezden oldukça uzaktalar, elektrik 
yok zira o bölgeden geçen bir şebeke ağı da, su konu-
sunda da durum aynı. Elektrik siparişi verilmiş ve 
inşallah bizim karşılayacağımız güneş panelleriyle 
üretilecek. Su en yakın kaynaktan getirilmek için 
çalışma başlatılmış. Ve bu diyardan, bu insanların 
yüreklerinden yalnızlık duygusunu kovmak için 
hepsinin bir arada yaşayabilmesi için mekana uygun 
bir prefabrik siparişi verilmiş.

Uzak değil inşallah hayal edilenler. Güle güle güzel 
günlerde otursunlar. Ve Allah bu imeceye sebep olan 
ağabeyimiz gibi işin bir ucundan tutan herkesten razı 
olsun.

*2022 ortalarında gündemimize düşen bu özel konu da 
sayenizde çözümlendi şimdi hem suları hem elektrikle-
ri var ve insana yakışır bir yerde barınıyorlar.

Bazen kaybedilerek kazanılır! 
Yorulunca insanın yüreği, 
Dinginlik ya susmaktadır ya durmakta. 
Yaşı içe akıtmak marifet sızlarken burnun direği, 
Kaybederek kazananlar sabrı şükre katık yapmakta. 

Bu gece her satırında içe akıtılan gözyaşıyla yazılmış 
bir mektup okudum tekrar tekrar. Her okuduğumda 
biraz daha saygı duyup, takdir ettim gönlü kırık, 
güveni kırılmış ama bunu on bir ve on üç yaşındaki iki 
evladı hissetmesin diye gelincik yüreğini çınar gibi 
sağlam tutan babaya.
  
Eşi tüm hayvanlarını satıp, bütün birikimlerini o 
annesinin tedavisi için şehir dışındayken alıp yuvasını 
başka biri için terk ettikten sonra belki tutunurum, 
evlatlarım için daha iyi olur diye aylar önce geldiği 
yedi tepeli Şehr-i Istanbul’dan geriye otuz sekiz yıllık 
ömrünü geçirdiği Ardahan’a döneceği gün yazmış ve 
yollamış bize.
 
Çok şey dediği, yüreğini açtığı, içini döktüğü satırların 
özeti “Bazen kaybetti sanılanların gerçek kazananlar 
olduğu.”
 

 

Herkese insanlık ve babalık dersi var Ahmet kardeşi-
mizin hikayesinde. Onu varlıktan yokluğa düşüren, 
sadece maddiyatını değil manevi değerlerini de çalan 
eski eşini çocukların velayeti konusunda zorluk 
çıkartmaması şartıyla affedip şikayetçi olmadan 
boşamış.

Ahmet; "Çocuklarımın arada hırpalanacağını anladı-
ğım an Allaha havale ettim ve gurbetin yoluna 
düştüm. Alışkınım çalışmaya hamallık da yaptım, 
inşaatlarda da çalıştım yine de çalışırım ama çocuk-
larım rahat değildi sığamadık özetle kendi düzenimizi 
kurana kadar misafir olmayı planladığımız akraba 
evlerine.
 
Yabancı olduğumuz bu şehirde çocuklarım yabancı-
laşmadan kendilerine geldiğimiz gibi bir valizle dönü-
yoruz köyümüze.
 
Ben yıllarca topraktan çıkarttım ekmeğimi, hayvancı-
lık yaptım, bildiğim tek ve en iyi iş b. Başımızı sokacak 
bir köy evi, on beş yirmi büyükbaşa bakabilecek 
ahırım var. Süt işi biraz daha kurulu düzen ve yardım-
cı olacak insan ister çocuklar okusun istiyorum, işim 
kadar onlara da zaman ayırmak için besicilik en 
uygun olanı." diyordu mektubunun sonunda.
 
Aradık Ahmet’i, gitmişti memleketine, çocuklar gibi 
şehre alışamayan sağlık sorunları olan kardeşini de 
alarak yanına.

-“Nasıl gidiyor” dedik. 
-“Şükür” dedi. 
-Bağlayabildin mi birkaç baş sığır ahıra? 
-Daha değil oldu cevabı. 

Köyde günlük işlere giderek çocukların ihtiyaçlarını 
karşılayan bu güzel babaya olur da başaramazsak 
diye diyemedik daha ama niyet şu ki üç tane dana 
bulduk yaklaşık birer yaşlarında ve üç-dört ay baktı-
ğında yaklaşık maliyetinin iki katı getirisi olacak. 
Ahmet en iyi bildiği işi yapsın, onları satıp hem yeni 
danalar alabileceği hem de ihtiyaçları için elinde para 
kalacağı bu döngüye Bir Hayat Kurtar Projesi bağışçı-
larının imecesiyle başlasın istiyoruz.
  
*Ahmet kardeşimiz dediğini yaptı biz iki verdik o beş 
etti. Çalıştı, kazandı ama hep farkındaydı en büyük 
kazanımının evlatları ve onların eğitimleri olduğunun.

Remzi Gümüş

Hayat hepimiz için inişli çıkışlı. Bazen hiç ummadığı-
mız bir anda bize ağır gelen ama aslında sabrımızın 
imtihanı olan olaylarla karşılaşırız. Kendimizi yalnız, 
çaresiz hissederiz, “Düşenin Dostu Olmaz” sözü sanki 
hayatımızın orta yerine kurulmuş gibi gelir bize. Ama 
aslında öyle değildir, olmamalıdır da!
 
İşte bu gibi durum ve düşüncede olan kardeşlerimi-
zin sıkıntılarını birlikte el ve gönül birliğiyle çözmek 
“hayatın en umutsuz anında” yanlarında olup küçük 
bir dokunuşla hayatlarını değiştirmek için Deniz 
Feneri Derneği yıllardır Bir Hayat Kurtar Projesi adıyla 
çok anlamlı ve önemli bir proje yürütmekte.
 
www.denizfeneri.org.tr web sitesi bağışçı bölümünde 
“Hayatın En Kritik Anındakilerin Umudu Olun” sloganıyla 
paylaşılan Bir Hayat Kurtar Projesinde kuruma 

başvurmuş ve yardım yapılması kararı alınmış kişi ve 
ailelerin özel hikayeleri özetle bağışçılarımızla payla-
şılıp, vuku bulan sıkıntı ve çözümü için yapılması 
düşünülen çalışma ve maliyeti paylaşılmakta ve 
bağışçılarımız arzu ettikleri dosya için kullanılmak 
üzere destek vermekte. Gerekli miktar toplandığında 
ise ailemiz ve bizler kadar onlar da mutlu olmakta.
 
Bazen küçük bir yavrumuzun gözlerine fer olmak, 
bazen elden ayaktan genç yaşta düşmüş kardeşleri-
mize el ayak olmak, bazense askerlik vb SGK borçla-
rını ödeyerek bir aileyi geleceğe daha umutkar bakar 
hale getirmek için gönül birliktelikleri yapılmakta. 
Genç yaşta dul kalmış, küçücük evlatlarına kol kanat 
germiş annelerimizin evlatları yetişene eli ekmek 
tutana dek onları okutma çabalarında yanlarında 
oldu BHK projesi bağışçıları. Düşük gelirliler için 
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Somali’nin Lasanod Bölgesi’nde yer alan Dixjanno Köyü’nde 
inşa edilen Zeynep Armağan Hafızlık Eğitim Merkezi ile 
bölgedeki Müslümanlar Kur’an eğitimini rahatça görebile-
cekleri bir alana kavuşmuş oldu.   

Bölge halkının hizmetine sunulan eğitim merkezinde aynı 
anda 300 kişi Kur’an-ı Kerim öğrenebilecek. İnşa edilen 
eğitim merkezi ile birlikte ezberlerini rahat yapabilecekleri 
ortama kavuşan kardeşlerimizin bir sıkıntısını daha omuz-
larından almış olduk.

ZEYNEP ARMA�AN HAFIZLIK
E�iTiM MERKEZi 

organize edilen Toki evlerinden çıkan nice dul, yetim 
ve ihtiyaçlı kardeşimizin ev peşinatı ödendi. Çok ciddi 
sağlık sorunları yaşayan, medikal malzeme ve ilaç 
temininde zorlanan kardeşlerimizin “Allah tez vakitte 
şifa versin dualarıyla” yanında olundu. Bir ineğim 
olsa bakar sütünü satarım diyene süt ineği, çobanlık, 
besicilik yaptım ben şehre göçmeden İstanbul bize 
göre değilmiş perişan olduk çocuklarla, bir iki buzağı 
olsa ahır da var köyde yetiştirir, satar biri iki, ikiyi üç 
yaparım Allah’ın izniyle diyerek kapımızı çalana besi 
için buzağılar hediye edildi.

İyi niyetle yapılan küçük dokunuşlar, damlaya damla-
ya göl olur misali onların hayatlarında çok büyük ve 
olumlu değişikliklere vesile oldu. İşte Bir Hayat 
Kurtar Projesinde yer alan ve proje bağışçıları saye-
sinde 2022’de çözüm üretilen 77 dosyadan birkaç 
örnek.
 
Allah’ım kimseye dermansız dert verme ve hiçbir 
kulunu en çaresiz dert olan yalnızlıkla imtihan etme!

Karanlıkta göz yitirir, cehalette s/öz değerini.

Düşün/ce..!
Bir el veren varsa,
Hal hatır soran,
Dertlenen derdinle,
Öyle laf olsun diye değil yürek ile.
Ne mutlu sana, bana, ona,
Farkındasın değil mi zenginliğinin?
Zira, en büyük servet bu dünyada.

Düşenin mi dostu olmaz yoksa dostu olan mı düştü-
ğünü anlamaz? 

Mahallesinde sevilen, sayılan, sözü geçen, kim 
dardaysa yetişen, işinde gücünde eskilerin tabiri ile 
fukara babası, yeri geldiğinde racon kesen şimdiler-
de elli altısında önce görme yetisini sonra ailesini 
kaybeden, apartmanlar arasına sıkışmış metruk bir 
barakada hayatını sürdüren Nihat Ağabeyin hikayesi-
ni dinlediğimden beri bu soru meşgul etmekte zihni-
mi.
 
Hep vermeye alışan, hep yardıma koşan bu koca 
yürekli adam diyememiş kimseye derdini. Bu da bir 
sınav deyip çekmiş sineye taki olaylardan ve duru-
mundan haberdar olan eski dostlar duyup ne yapıla-
bilir, var mı tedavisi sorusuna cevaplar arayana 
kadar. Bizi de onlar haberdar ettiler optik sinir diye 
tabir edilen ve tedavisi hem çok zor hem de oldukça 
maliyetli olan derde duçar arkadaşlarından. Kendi 
aralarında karınca kararınca toparladıkları destekle 

birçok hastanede kontrolleri yapılmış Nihat Ağabeyin 
ve gelinen noktada yüzde yüz garantisi olmamakla 
birlikte tek bir tedavi yolu olduğu ortak kanısına varıl-
mış. Beyinle göz arasında bağlantıyı kuran ve işlevini 
kaybeden bu sinirlerin yeniden aktif edilebilmesi için 
üç seans PRP işlemi yapılacak ve inşallah istenen 
olumlu sonuç alındığında da kök hücre tedavisi ile 
hastanın üç, beş metrelik yakın alan görme yetisini 
kazanması sağlanacak Allah’ın izniyle. Kimi kimsesi 
olmayan Nihat Ağabey ile şimdilerde eskiden çok 
faydasının dokunduğu bir ablamız ilgileniyor, yemeği-
ni eksik etmeyip bir göz oda olan barakasının temizli-
ğini vb yapıyor. Yaşadığı yere de bir çeki düzen 
vermek gerekti. Isınma sorununu çözecek elektrikli 
soba, eksik olan birkaç parça beyaz eşya ile hem 
yatması hem oturması için çekyat acil ihtiyaçtı sağlık 
konusuyla birlikte eş zamanlı geçildi harekete ve en 
kısa zamanda çözülecek inşallah.

Öncelikli olarak tedavinin ve aslında sonrasındaki asıl 
işlem olan kök hücre nakli için dostlarınca etrafta 
oluşturulacak imecenin ilk aşaması olan PRP için 
gerekli adımın atılması.

Karanlığın hükmü aydınlık gelene kadar, inşallah siz 
Deniz Fenerleri ışık olacaksınız Nihat Ağabeye!

*Bir kadar önce gerekli desteğin sağlandığı amcamızın 
tedavisine başlandı ve sürüyor.

Uzak gelir bazı yakınlar görmezsek eğer..!

Voltalar atıyor yalnızlık, ortasında kalabalığın,
Kulakları sağır edercesine hükmü yok duyulmayan 
feryatların.
G/öz göre göre kör, bakmak yetmiyor,
Can v/eriyor kan ter içinde uyan diye inleyişi bu insan-
lığın. 

Yıllar var böyle bir hikaye ile karşılaşmayalı. Uzak 
geliyor anda hayatın tam da ortasında yaşanıyor olsa 
da. Altı can biri yaşlı, yatalak kalanlar sağlık sorunlu 
ve orta yaşı çoktan geçmiş yaşı kemale erdiren mer-
divenleri tırmanır çağlarda, hiç evlenmemiş, en 
küçükleri olan elli iki yaşındaki İbrahim’in deyimi ile 
“yaşadıkları yerin mevcut durumdan dolayı evlene-
memiş” yan yana konuçlanmış su ve elektrikten 
yoksun köhne kulübelerde hayatlarını sürdürmeye 
çalışan anne ve beş kardeş.

Kurumda hizmete başladığım 2000’li yılların başında 
ara ara gelirdi benzer talepler ki çoğunda da değerli 
kaymakamlarımız ve SYDV ile imece yapardık.
 

Muğla’dan hayır sahibi, çevresine duyarlı, bir ayağı 
yurt dışında olan gurbetçi bir ağabeyimiz haberdar 
etti bizi bu kendini insanlardan soyutlamış ve aslında 
görünmek, duyulmak için verdikleri onca çaba boşa 
gidince çareyi vazgeçmekte bulmuş aileden.

O kadar çok şey var ki yapılacak ve o kadar çok da geç 
kalınmış ki. Merkezden oldukça uzaktalar, elektrik 
yok zira o bölgeden geçen bir şebeke ağı da, su konu-
sunda da durum aynı. Elektrik siparişi verilmiş ve 
inşallah bizim karşılayacağımız güneş panelleriyle 
üretilecek. Su en yakın kaynaktan getirilmek için 
çalışma başlatılmış. Ve bu diyardan, bu insanların 
yüreklerinden yalnızlık duygusunu kovmak için 
hepsinin bir arada yaşayabilmesi için mekana uygun 
bir prefabrik siparişi verilmiş.

Uzak değil inşallah hayal edilenler. Güle güle güzel 
günlerde otursunlar. Ve Allah bu imeceye sebep olan 
ağabeyimiz gibi işin bir ucundan tutan herkesten razı 
olsun.

*2022 ortalarında gündemimize düşen bu özel konu da 
sayenizde çözümlendi şimdi hem suları hem elektrikle-
ri var ve insana yakışır bir yerde barınıyorlar.

Bazen kaybedilerek kazanılır! 
Yorulunca insanın yüreği, 
Dinginlik ya susmaktadır ya durmakta. 
Yaşı içe akıtmak marifet sızlarken burnun direği, 
Kaybederek kazananlar sabrı şükre katık yapmakta. 

Bu gece her satırında içe akıtılan gözyaşıyla yazılmış 
bir mektup okudum tekrar tekrar. Her okuduğumda 
biraz daha saygı duyup, takdir ettim gönlü kırık, 
güveni kırılmış ama bunu on bir ve on üç yaşındaki iki 
evladı hissetmesin diye gelincik yüreğini çınar gibi 
sağlam tutan babaya.
  
Eşi tüm hayvanlarını satıp, bütün birikimlerini o 
annesinin tedavisi için şehir dışındayken alıp yuvasını 
başka biri için terk ettikten sonra belki tutunurum, 
evlatlarım için daha iyi olur diye aylar önce geldiği 
yedi tepeli Şehr-i Istanbul’dan geriye otuz sekiz yıllık 
ömrünü geçirdiği Ardahan’a döneceği gün yazmış ve 
yollamış bize.
 
Çok şey dediği, yüreğini açtığı, içini döktüğü satırların 
özeti “Bazen kaybetti sanılanların gerçek kazananlar 
olduğu.”
 

 

Herkese insanlık ve babalık dersi var Ahmet kardeşi-
mizin hikayesinde. Onu varlıktan yokluğa düşüren, 
sadece maddiyatını değil manevi değerlerini de çalan 
eski eşini çocukların velayeti konusunda zorluk 
çıkartmaması şartıyla affedip şikayetçi olmadan 
boşamış.

Ahmet; "Çocuklarımın arada hırpalanacağını anladı-
ğım an Allaha havale ettim ve gurbetin yoluna 
düştüm. Alışkınım çalışmaya hamallık da yaptım, 
inşaatlarda da çalıştım yine de çalışırım ama çocuk-
larım rahat değildi sığamadık özetle kendi düzenimizi 
kurana kadar misafir olmayı planladığımız akraba 
evlerine.
 
Yabancı olduğumuz bu şehirde çocuklarım yabancı-
laşmadan kendilerine geldiğimiz gibi bir valizle dönü-
yoruz köyümüze.
 
Ben yıllarca topraktan çıkarttım ekmeğimi, hayvancı-
lık yaptım, bildiğim tek ve en iyi iş b. Başımızı sokacak 
bir köy evi, on beş yirmi büyükbaşa bakabilecek 
ahırım var. Süt işi biraz daha kurulu düzen ve yardım-
cı olacak insan ister çocuklar okusun istiyorum, işim 
kadar onlara da zaman ayırmak için besicilik en 
uygun olanı." diyordu mektubunun sonunda.
 
Aradık Ahmet’i, gitmişti memleketine, çocuklar gibi 
şehre alışamayan sağlık sorunları olan kardeşini de 
alarak yanına.

-“Nasıl gidiyor” dedik. 
-“Şükür” dedi. 
-Bağlayabildin mi birkaç baş sığır ahıra? 
-Daha değil oldu cevabı. 

Köyde günlük işlere giderek çocukların ihtiyaçlarını 
karşılayan bu güzel babaya olur da başaramazsak 
diye diyemedik daha ama niyet şu ki üç tane dana 
bulduk yaklaşık birer yaşlarında ve üç-dört ay baktı-
ğında yaklaşık maliyetinin iki katı getirisi olacak. 
Ahmet en iyi bildiği işi yapsın, onları satıp hem yeni 
danalar alabileceği hem de ihtiyaçları için elinde para 
kalacağı bu döngüye Bir Hayat Kurtar Projesi bağışçı-
larının imecesiyle başlasın istiyoruz.
  
*Ahmet kardeşimiz dediğini yaptı biz iki verdik o beş 
etti. Çalıştı, kazandı ama hep farkındaydı en büyük 
kazanımının evlatları ve onların eğitimleri olduğunun.

Remzi Gümüş

Hayat hepimiz için inişli çıkışlı. Bazen hiç ummadığı-
mız bir anda bize ağır gelen ama aslında sabrımızın 
imtihanı olan olaylarla karşılaşırız. Kendimizi yalnız, 
çaresiz hissederiz, “Düşenin Dostu Olmaz” sözü sanki 
hayatımızın orta yerine kurulmuş gibi gelir bize. Ama 
aslında öyle değildir, olmamalıdır da!
 
İşte bu gibi durum ve düşüncede olan kardeşlerimi-
zin sıkıntılarını birlikte el ve gönül birliğiyle çözmek 
“hayatın en umutsuz anında” yanlarında olup küçük 
bir dokunuşla hayatlarını değiştirmek için Deniz 
Feneri Derneği yıllardır Bir Hayat Kurtar Projesi adıyla 
çok anlamlı ve önemli bir proje yürütmekte.
 
www.denizfeneri.org.tr web sitesi bağışçı bölümünde 
“Hayatın En Kritik Anındakilerin Umudu Olun” sloganıyla 
paylaşılan Bir Hayat Kurtar Projesinde kuruma 

başvurmuş ve yardım yapılması kararı alınmış kişi ve 
ailelerin özel hikayeleri özetle bağışçılarımızla payla-
şılıp, vuku bulan sıkıntı ve çözümü için yapılması 
düşünülen çalışma ve maliyeti paylaşılmakta ve 
bağışçılarımız arzu ettikleri dosya için kullanılmak 
üzere destek vermekte. Gerekli miktar toplandığında 
ise ailemiz ve bizler kadar onlar da mutlu olmakta.
 
Bazen küçük bir yavrumuzun gözlerine fer olmak, 
bazen elden ayaktan genç yaşta düşmüş kardeşleri-
mize el ayak olmak, bazense askerlik vb SGK borçla-
rını ödeyerek bir aileyi geleceğe daha umutkar bakar 
hale getirmek için gönül birliktelikleri yapılmakta. 
Genç yaşta dul kalmış, küçücük evlatlarına kol kanat 
germiş annelerimizin evlatları yetişene eli ekmek 
tutana dek onları okutma çabalarında yanlarında 
oldu BHK projesi bağışçıları. Düşük gelirliler için 
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Derneğimiz tarafından Tayland’ın Patani Bölgesi’nde inşa 
edilen 15 Temmuz Şehitleri İlkokulu büyük bir törenle 
hizmete açıldı. Yurt içi ve yurt dışı eğitim faaliyetlerine büyük 
önem veren derneğimiz, yurtdışında açtığı okullara bir yeni-
sini daha ekledi. Bölgede ihtiyaç duyulan eğitim ortamını 
sağlamak adına harekete geçen Deniz Feneri Derneği, ger-
çekleştirilen çalışmalar neticesinde okulun inşasını 
tamamlandı. 450 öğrencinin eğitim gördüğü okulun içeri-
sinde 10 sınıf ve 2 laboratuvar bulunmaktadır.

PATANi 15 TEMMUZ
�EHiTLERi iLKOKULU 

organize edilen Toki evlerinden çıkan nice dul, yetim 
ve ihtiyaçlı kardeşimizin ev peşinatı ödendi. Çok ciddi 
sağlık sorunları yaşayan, medikal malzeme ve ilaç 
temininde zorlanan kardeşlerimizin “Allah tez vakitte 
şifa versin dualarıyla” yanında olundu. Bir ineğim 
olsa bakar sütünü satarım diyene süt ineği, çobanlık, 
besicilik yaptım ben şehre göçmeden İstanbul bize 
göre değilmiş perişan olduk çocuklarla, bir iki buzağı 
olsa ahır da var köyde yetiştirir, satar biri iki, ikiyi üç 
yaparım Allah’ın izniyle diyerek kapımızı çalana besi 
için buzağılar hediye edildi.

İyi niyetle yapılan küçük dokunuşlar, damlaya damla-
ya göl olur misali onların hayatlarında çok büyük ve 
olumlu değişikliklere vesile oldu. İşte Bir Hayat 
Kurtar Projesinde yer alan ve proje bağışçıları saye-
sinde 2022’de çözüm üretilen 77 dosyadan birkaç 
örnek.
 
Allah’ım kimseye dermansız dert verme ve hiçbir 
kulunu en çaresiz dert olan yalnızlıkla imtihan etme!

Karanlıkta göz yitirir, cehalette s/öz değerini.

Düşün/ce..!
Bir el veren varsa,
Hal hatır soran,
Dertlenen derdinle,
Öyle laf olsun diye değil yürek ile.
Ne mutlu sana, bana, ona,
Farkındasın değil mi zenginliğinin?
Zira, en büyük servet bu dünyada.

Düşenin mi dostu olmaz yoksa dostu olan mı düştü-
ğünü anlamaz? 

Mahallesinde sevilen, sayılan, sözü geçen, kim 
dardaysa yetişen, işinde gücünde eskilerin tabiri ile 
fukara babası, yeri geldiğinde racon kesen şimdiler-
de elli altısında önce görme yetisini sonra ailesini 
kaybeden, apartmanlar arasına sıkışmış metruk bir 
barakada hayatını sürdüren Nihat Ağabeyin hikayesi-
ni dinlediğimden beri bu soru meşgul etmekte zihni-
mi.
 
Hep vermeye alışan, hep yardıma koşan bu koca 
yürekli adam diyememiş kimseye derdini. Bu da bir 
sınav deyip çekmiş sineye taki olaylardan ve duru-
mundan haberdar olan eski dostlar duyup ne yapıla-
bilir, var mı tedavisi sorusuna cevaplar arayana 
kadar. Bizi de onlar haberdar ettiler optik sinir diye 
tabir edilen ve tedavisi hem çok zor hem de oldukça 
maliyetli olan derde duçar arkadaşlarından. Kendi 
aralarında karınca kararınca toparladıkları destekle 

birçok hastanede kontrolleri yapılmış Nihat Ağabeyin 
ve gelinen noktada yüzde yüz garantisi olmamakla 
birlikte tek bir tedavi yolu olduğu ortak kanısına varıl-
mış. Beyinle göz arasında bağlantıyı kuran ve işlevini 
kaybeden bu sinirlerin yeniden aktif edilebilmesi için 
üç seans PRP işlemi yapılacak ve inşallah istenen 
olumlu sonuç alındığında da kök hücre tedavisi ile 
hastanın üç, beş metrelik yakın alan görme yetisini 
kazanması sağlanacak Allah’ın izniyle. Kimi kimsesi 
olmayan Nihat Ağabey ile şimdilerde eskiden çok 
faydasının dokunduğu bir ablamız ilgileniyor, yemeği-
ni eksik etmeyip bir göz oda olan barakasının temizli-
ğini vb yapıyor. Yaşadığı yere de bir çeki düzen 
vermek gerekti. Isınma sorununu çözecek elektrikli 
soba, eksik olan birkaç parça beyaz eşya ile hem 
yatması hem oturması için çekyat acil ihtiyaçtı sağlık 
konusuyla birlikte eş zamanlı geçildi harekete ve en 
kısa zamanda çözülecek inşallah.

Öncelikli olarak tedavinin ve aslında sonrasındaki asıl 
işlem olan kök hücre nakli için dostlarınca etrafta 
oluşturulacak imecenin ilk aşaması olan PRP için 
gerekli adımın atılması.

Karanlığın hükmü aydınlık gelene kadar, inşallah siz 
Deniz Fenerleri ışık olacaksınız Nihat Ağabeye!

*Bir kadar önce gerekli desteğin sağlandığı amcamızın 
tedavisine başlandı ve sürüyor.

Uzak gelir bazı yakınlar görmezsek eğer..!

Voltalar atıyor yalnızlık, ortasında kalabalığın,
Kulakları sağır edercesine hükmü yok duyulmayan 
feryatların.
G/öz göre göre kör, bakmak yetmiyor,
Can v/eriyor kan ter içinde uyan diye inleyişi bu insan-
lığın. 

Yıllar var böyle bir hikaye ile karşılaşmayalı. Uzak 
geliyor anda hayatın tam da ortasında yaşanıyor olsa 
da. Altı can biri yaşlı, yatalak kalanlar sağlık sorunlu 
ve orta yaşı çoktan geçmiş yaşı kemale erdiren mer-
divenleri tırmanır çağlarda, hiç evlenmemiş, en 
küçükleri olan elli iki yaşındaki İbrahim’in deyimi ile 
“yaşadıkları yerin mevcut durumdan dolayı evlene-
memiş” yan yana konuçlanmış su ve elektrikten 
yoksun köhne kulübelerde hayatlarını sürdürmeye 
çalışan anne ve beş kardeş.

Kurumda hizmete başladığım 2000’li yılların başında 
ara ara gelirdi benzer talepler ki çoğunda da değerli 
kaymakamlarımız ve SYDV ile imece yapardık.
 

Muğla’dan hayır sahibi, çevresine duyarlı, bir ayağı 
yurt dışında olan gurbetçi bir ağabeyimiz haberdar 
etti bizi bu kendini insanlardan soyutlamış ve aslında 
görünmek, duyulmak için verdikleri onca çaba boşa 
gidince çareyi vazgeçmekte bulmuş aileden.

O kadar çok şey var ki yapılacak ve o kadar çok da geç 
kalınmış ki. Merkezden oldukça uzaktalar, elektrik 
yok zira o bölgeden geçen bir şebeke ağı da, su konu-
sunda da durum aynı. Elektrik siparişi verilmiş ve 
inşallah bizim karşılayacağımız güneş panelleriyle 
üretilecek. Su en yakın kaynaktan getirilmek için 
çalışma başlatılmış. Ve bu diyardan, bu insanların 
yüreklerinden yalnızlık duygusunu kovmak için 
hepsinin bir arada yaşayabilmesi için mekana uygun 
bir prefabrik siparişi verilmiş.

Uzak değil inşallah hayal edilenler. Güle güle güzel 
günlerde otursunlar. Ve Allah bu imeceye sebep olan 
ağabeyimiz gibi işin bir ucundan tutan herkesten razı 
olsun.

*2022 ortalarında gündemimize düşen bu özel konu da 
sayenizde çözümlendi şimdi hem suları hem elektrikle-
ri var ve insana yakışır bir yerde barınıyorlar.

Bazen kaybedilerek kazanılır! 
Yorulunca insanın yüreği, 
Dinginlik ya susmaktadır ya durmakta. 
Yaşı içe akıtmak marifet sızlarken burnun direği, 
Kaybederek kazananlar sabrı şükre katık yapmakta. 

Bu gece her satırında içe akıtılan gözyaşıyla yazılmış 
bir mektup okudum tekrar tekrar. Her okuduğumda 
biraz daha saygı duyup, takdir ettim gönlü kırık, 
güveni kırılmış ama bunu on bir ve on üç yaşındaki iki 
evladı hissetmesin diye gelincik yüreğini çınar gibi 
sağlam tutan babaya.
  
Eşi tüm hayvanlarını satıp, bütün birikimlerini o 
annesinin tedavisi için şehir dışındayken alıp yuvasını 
başka biri için terk ettikten sonra belki tutunurum, 
evlatlarım için daha iyi olur diye aylar önce geldiği 
yedi tepeli Şehr-i Istanbul’dan geriye otuz sekiz yıllık 
ömrünü geçirdiği Ardahan’a döneceği gün yazmış ve 
yollamış bize.
 
Çok şey dediği, yüreğini açtığı, içini döktüğü satırların 
özeti “Bazen kaybetti sanılanların gerçek kazananlar 
olduğu.”
 

 

Herkese insanlık ve babalık dersi var Ahmet kardeşi-
mizin hikayesinde. Onu varlıktan yokluğa düşüren, 
sadece maddiyatını değil manevi değerlerini de çalan 
eski eşini çocukların velayeti konusunda zorluk 
çıkartmaması şartıyla affedip şikayetçi olmadan 
boşamış.

Ahmet; "Çocuklarımın arada hırpalanacağını anladı-
ğım an Allaha havale ettim ve gurbetin yoluna 
düştüm. Alışkınım çalışmaya hamallık da yaptım, 
inşaatlarda da çalıştım yine de çalışırım ama çocuk-
larım rahat değildi sığamadık özetle kendi düzenimizi 
kurana kadar misafir olmayı planladığımız akraba 
evlerine.
 
Yabancı olduğumuz bu şehirde çocuklarım yabancı-
laşmadan kendilerine geldiğimiz gibi bir valizle dönü-
yoruz köyümüze.
 
Ben yıllarca topraktan çıkarttım ekmeğimi, hayvancı-
lık yaptım, bildiğim tek ve en iyi iş b. Başımızı sokacak 
bir köy evi, on beş yirmi büyükbaşa bakabilecek 
ahırım var. Süt işi biraz daha kurulu düzen ve yardım-
cı olacak insan ister çocuklar okusun istiyorum, işim 
kadar onlara da zaman ayırmak için besicilik en 
uygun olanı." diyordu mektubunun sonunda.
 
Aradık Ahmet’i, gitmişti memleketine, çocuklar gibi 
şehre alışamayan sağlık sorunları olan kardeşini de 
alarak yanına.

-“Nasıl gidiyor” dedik. 
-“Şükür” dedi. 
-Bağlayabildin mi birkaç baş sığır ahıra? 
-Daha değil oldu cevabı. 

Köyde günlük işlere giderek çocukların ihtiyaçlarını 
karşılayan bu güzel babaya olur da başaramazsak 
diye diyemedik daha ama niyet şu ki üç tane dana 
bulduk yaklaşık birer yaşlarında ve üç-dört ay baktı-
ğında yaklaşık maliyetinin iki katı getirisi olacak. 
Ahmet en iyi bildiği işi yapsın, onları satıp hem yeni 
danalar alabileceği hem de ihtiyaçları için elinde para 
kalacağı bu döngüye Bir Hayat Kurtar Projesi bağışçı-
larının imecesiyle başlasın istiyoruz.
  
*Ahmet kardeşimiz dediğini yaptı biz iki verdik o beş 
etti. Çalıştı, kazandı ama hep farkındaydı en büyük 
kazanımının evlatları ve onların eğitimleri olduğunun.

Remzi Gümüş

Hayat hepimiz için inişli çıkışlı. Bazen hiç ummadığı-
mız bir anda bize ağır gelen ama aslında sabrımızın 
imtihanı olan olaylarla karşılaşırız. Kendimizi yalnız, 
çaresiz hissederiz, “Düşenin Dostu Olmaz” sözü sanki 
hayatımızın orta yerine kurulmuş gibi gelir bize. Ama 
aslında öyle değildir, olmamalıdır da!
 
İşte bu gibi durum ve düşüncede olan kardeşlerimi-
zin sıkıntılarını birlikte el ve gönül birliğiyle çözmek 
“hayatın en umutsuz anında” yanlarında olup küçük 
bir dokunuşla hayatlarını değiştirmek için Deniz 
Feneri Derneği yıllardır Bir Hayat Kurtar Projesi adıyla 
çok anlamlı ve önemli bir proje yürütmekte.
 
www.denizfeneri.org.tr web sitesi bağışçı bölümünde 
“Hayatın En Kritik Anındakilerin Umudu Olun” sloganıyla 
paylaşılan Bir Hayat Kurtar Projesinde kuruma 

başvurmuş ve yardım yapılması kararı alınmış kişi ve 
ailelerin özel hikayeleri özetle bağışçılarımızla payla-
şılıp, vuku bulan sıkıntı ve çözümü için yapılması 
düşünülen çalışma ve maliyeti paylaşılmakta ve 
bağışçılarımız arzu ettikleri dosya için kullanılmak 
üzere destek vermekte. Gerekli miktar toplandığında 
ise ailemiz ve bizler kadar onlar da mutlu olmakta.
 
Bazen küçük bir yavrumuzun gözlerine fer olmak, 
bazen elden ayaktan genç yaşta düşmüş kardeşleri-
mize el ayak olmak, bazense askerlik vb SGK borçla-
rını ödeyerek bir aileyi geleceğe daha umutkar bakar 
hale getirmek için gönül birliktelikleri yapılmakta. 
Genç yaşta dul kalmış, küçücük evlatlarına kol kanat 
germiş annelerimizin evlatları yetişene eli ekmek 
tutana dek onları okutma çabalarında yanlarında 
oldu BHK projesi bağışçıları. Düşük gelirliler için 
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Uzun süredir savaşın kıskacında yaşam mücadelesi veren 
Suriye’de eğitim büyük bir aksaklığa uğramış durumda. 
Eğitimlerine ara vermek zorunda kalan hatta hiç başlaya-
mamış olan çocuklarımız için İdlib’in Kemmune Bölgesi’n-
de İyilik Okulu inşa edildi.
 
18 sınıftan oluşan okul, bağışçıların destekleriyle 6 ay gibi 
kısa sürede tamamlanarak 1280 öğrencinin eğitim hayatının 
yeniden başlamasına vesile oldu.

SURiYE iDLiB iYiLiK OKULU

organize edilen Toki evlerinden çıkan nice dul, yetim 
ve ihtiyaçlı kardeşimizin ev peşinatı ödendi. Çok ciddi 
sağlık sorunları yaşayan, medikal malzeme ve ilaç 
temininde zorlanan kardeşlerimizin “Allah tez vakitte 
şifa versin dualarıyla” yanında olundu. Bir ineğim 
olsa bakar sütünü satarım diyene süt ineği, çobanlık, 
besicilik yaptım ben şehre göçmeden İstanbul bize 
göre değilmiş perişan olduk çocuklarla, bir iki buzağı 
olsa ahır da var köyde yetiştirir, satar biri iki, ikiyi üç 
yaparım Allah’ın izniyle diyerek kapımızı çalana besi 
için buzağılar hediye edildi.

İyi niyetle yapılan küçük dokunuşlar, damlaya damla-
ya göl olur misali onların hayatlarında çok büyük ve 
olumlu değişikliklere vesile oldu. İşte Bir Hayat 
Kurtar Projesinde yer alan ve proje bağışçıları saye-
sinde 2022’de çözüm üretilen 77 dosyadan birkaç 
örnek.
 
Allah’ım kimseye dermansız dert verme ve hiçbir 
kulunu en çaresiz dert olan yalnızlıkla imtihan etme!

Karanlıkta göz yitirir, cehalette s/öz değerini.

Düşün/ce..!
Bir el veren varsa,
Hal hatır soran,
Dertlenen derdinle,
Öyle laf olsun diye değil yürek ile.
Ne mutlu sana, bana, ona,
Farkındasın değil mi zenginliğinin?
Zira, en büyük servet bu dünyada.

Düşenin mi dostu olmaz yoksa dostu olan mı düştü-
ğünü anlamaz? 

Mahallesinde sevilen, sayılan, sözü geçen, kim 
dardaysa yetişen, işinde gücünde eskilerin tabiri ile 
fukara babası, yeri geldiğinde racon kesen şimdiler-
de elli altısında önce görme yetisini sonra ailesini 
kaybeden, apartmanlar arasına sıkışmış metruk bir 
barakada hayatını sürdüren Nihat Ağabeyin hikayesi-
ni dinlediğimden beri bu soru meşgul etmekte zihni-
mi.
 
Hep vermeye alışan, hep yardıma koşan bu koca 
yürekli adam diyememiş kimseye derdini. Bu da bir 
sınav deyip çekmiş sineye taki olaylardan ve duru-
mundan haberdar olan eski dostlar duyup ne yapıla-
bilir, var mı tedavisi sorusuna cevaplar arayana 
kadar. Bizi de onlar haberdar ettiler optik sinir diye 
tabir edilen ve tedavisi hem çok zor hem de oldukça 
maliyetli olan derde duçar arkadaşlarından. Kendi 
aralarında karınca kararınca toparladıkları destekle 

birçok hastanede kontrolleri yapılmış Nihat Ağabeyin 
ve gelinen noktada yüzde yüz garantisi olmamakla 
birlikte tek bir tedavi yolu olduğu ortak kanısına varıl-
mış. Beyinle göz arasında bağlantıyı kuran ve işlevini 
kaybeden bu sinirlerin yeniden aktif edilebilmesi için 
üç seans PRP işlemi yapılacak ve inşallah istenen 
olumlu sonuç alındığında da kök hücre tedavisi ile 
hastanın üç, beş metrelik yakın alan görme yetisini 
kazanması sağlanacak Allah’ın izniyle. Kimi kimsesi 
olmayan Nihat Ağabey ile şimdilerde eskiden çok 
faydasının dokunduğu bir ablamız ilgileniyor, yemeği-
ni eksik etmeyip bir göz oda olan barakasının temizli-
ğini vb yapıyor. Yaşadığı yere de bir çeki düzen 
vermek gerekti. Isınma sorununu çözecek elektrikli 
soba, eksik olan birkaç parça beyaz eşya ile hem 
yatması hem oturması için çekyat acil ihtiyaçtı sağlık 
konusuyla birlikte eş zamanlı geçildi harekete ve en 
kısa zamanda çözülecek inşallah.

Öncelikli olarak tedavinin ve aslında sonrasındaki asıl 
işlem olan kök hücre nakli için dostlarınca etrafta 
oluşturulacak imecenin ilk aşaması olan PRP için 
gerekli adımın atılması.

Karanlığın hükmü aydınlık gelene kadar, inşallah siz 
Deniz Fenerleri ışık olacaksınız Nihat Ağabeye!

*Bir kadar önce gerekli desteğin sağlandığı amcamızın 
tedavisine başlandı ve sürüyor.

Uzak gelir bazı yakınlar görmezsek eğer..!

Voltalar atıyor yalnızlık, ortasında kalabalığın,
Kulakları sağır edercesine hükmü yok duyulmayan 
feryatların.
G/öz göre göre kör, bakmak yetmiyor,
Can v/eriyor kan ter içinde uyan diye inleyişi bu insan-
lığın. 

Yıllar var böyle bir hikaye ile karşılaşmayalı. Uzak 
geliyor anda hayatın tam da ortasında yaşanıyor olsa 
da. Altı can biri yaşlı, yatalak kalanlar sağlık sorunlu 
ve orta yaşı çoktan geçmiş yaşı kemale erdiren mer-
divenleri tırmanır çağlarda, hiç evlenmemiş, en 
küçükleri olan elli iki yaşındaki İbrahim’in deyimi ile 
“yaşadıkları yerin mevcut durumdan dolayı evlene-
memiş” yan yana konuçlanmış su ve elektrikten 
yoksun köhne kulübelerde hayatlarını sürdürmeye 
çalışan anne ve beş kardeş.

Kurumda hizmete başladığım 2000’li yılların başında 
ara ara gelirdi benzer talepler ki çoğunda da değerli 
kaymakamlarımız ve SYDV ile imece yapardık.
 

Muğla’dan hayır sahibi, çevresine duyarlı, bir ayağı 
yurt dışında olan gurbetçi bir ağabeyimiz haberdar 
etti bizi bu kendini insanlardan soyutlamış ve aslında 
görünmek, duyulmak için verdikleri onca çaba boşa 
gidince çareyi vazgeçmekte bulmuş aileden.

O kadar çok şey var ki yapılacak ve o kadar çok da geç 
kalınmış ki. Merkezden oldukça uzaktalar, elektrik 
yok zira o bölgeden geçen bir şebeke ağı da, su konu-
sunda da durum aynı. Elektrik siparişi verilmiş ve 
inşallah bizim karşılayacağımız güneş panelleriyle 
üretilecek. Su en yakın kaynaktan getirilmek için 
çalışma başlatılmış. Ve bu diyardan, bu insanların 
yüreklerinden yalnızlık duygusunu kovmak için 
hepsinin bir arada yaşayabilmesi için mekana uygun 
bir prefabrik siparişi verilmiş.

Uzak değil inşallah hayal edilenler. Güle güle güzel 
günlerde otursunlar. Ve Allah bu imeceye sebep olan 
ağabeyimiz gibi işin bir ucundan tutan herkesten razı 
olsun.

*2022 ortalarında gündemimize düşen bu özel konu da 
sayenizde çözümlendi şimdi hem suları hem elektrikle-
ri var ve insana yakışır bir yerde barınıyorlar.

Bazen kaybedilerek kazanılır! 
Yorulunca insanın yüreği, 
Dinginlik ya susmaktadır ya durmakta. 
Yaşı içe akıtmak marifet sızlarken burnun direği, 
Kaybederek kazananlar sabrı şükre katık yapmakta. 

Bu gece her satırında içe akıtılan gözyaşıyla yazılmış 
bir mektup okudum tekrar tekrar. Her okuduğumda 
biraz daha saygı duyup, takdir ettim gönlü kırık, 
güveni kırılmış ama bunu on bir ve on üç yaşındaki iki 
evladı hissetmesin diye gelincik yüreğini çınar gibi 
sağlam tutan babaya.
  
Eşi tüm hayvanlarını satıp, bütün birikimlerini o 
annesinin tedavisi için şehir dışındayken alıp yuvasını 
başka biri için terk ettikten sonra belki tutunurum, 
evlatlarım için daha iyi olur diye aylar önce geldiği 
yedi tepeli Şehr-i Istanbul’dan geriye otuz sekiz yıllık 
ömrünü geçirdiği Ardahan’a döneceği gün yazmış ve 
yollamış bize.
 
Çok şey dediği, yüreğini açtığı, içini döktüğü satırların 
özeti “Bazen kaybetti sanılanların gerçek kazananlar 
olduğu.”
 

 

Herkese insanlık ve babalık dersi var Ahmet kardeşi-
mizin hikayesinde. Onu varlıktan yokluğa düşüren, 
sadece maddiyatını değil manevi değerlerini de çalan 
eski eşini çocukların velayeti konusunda zorluk 
çıkartmaması şartıyla affedip şikayetçi olmadan 
boşamış.

Ahmet; "Çocuklarımın arada hırpalanacağını anladı-
ğım an Allaha havale ettim ve gurbetin yoluna 
düştüm. Alışkınım çalışmaya hamallık da yaptım, 
inşaatlarda da çalıştım yine de çalışırım ama çocuk-
larım rahat değildi sığamadık özetle kendi düzenimizi 
kurana kadar misafir olmayı planladığımız akraba 
evlerine.
 
Yabancı olduğumuz bu şehirde çocuklarım yabancı-
laşmadan kendilerine geldiğimiz gibi bir valizle dönü-
yoruz köyümüze.
 
Ben yıllarca topraktan çıkarttım ekmeğimi, hayvancı-
lık yaptım, bildiğim tek ve en iyi iş b. Başımızı sokacak 
bir köy evi, on beş yirmi büyükbaşa bakabilecek 
ahırım var. Süt işi biraz daha kurulu düzen ve yardım-
cı olacak insan ister çocuklar okusun istiyorum, işim 
kadar onlara da zaman ayırmak için besicilik en 
uygun olanı." diyordu mektubunun sonunda.
 
Aradık Ahmet’i, gitmişti memleketine, çocuklar gibi 
şehre alışamayan sağlık sorunları olan kardeşini de 
alarak yanına.

-“Nasıl gidiyor” dedik. 
-“Şükür” dedi. 
-Bağlayabildin mi birkaç baş sığır ahıra? 
-Daha değil oldu cevabı. 

Köyde günlük işlere giderek çocukların ihtiyaçlarını 
karşılayan bu güzel babaya olur da başaramazsak 
diye diyemedik daha ama niyet şu ki üç tane dana 
bulduk yaklaşık birer yaşlarında ve üç-dört ay baktı-
ğında yaklaşık maliyetinin iki katı getirisi olacak. 
Ahmet en iyi bildiği işi yapsın, onları satıp hem yeni 
danalar alabileceği hem de ihtiyaçları için elinde para 
kalacağı bu döngüye Bir Hayat Kurtar Projesi bağışçı-
larının imecesiyle başlasın istiyoruz.
  
*Ahmet kardeşimiz dediğini yaptı biz iki verdik o beş 
etti. Çalıştı, kazandı ama hep farkındaydı en büyük 
kazanımının evlatları ve onların eğitimleri olduğunun.

Remzi Gümüş

Hayat hepimiz için inişli çıkışlı. Bazen hiç ummadığı-
mız bir anda bize ağır gelen ama aslında sabrımızın 
imtihanı olan olaylarla karşılaşırız. Kendimizi yalnız, 
çaresiz hissederiz, “Düşenin Dostu Olmaz” sözü sanki 
hayatımızın orta yerine kurulmuş gibi gelir bize. Ama 
aslında öyle değildir, olmamalıdır da!
 
İşte bu gibi durum ve düşüncede olan kardeşlerimi-
zin sıkıntılarını birlikte el ve gönül birliğiyle çözmek 
“hayatın en umutsuz anında” yanlarında olup küçük 
bir dokunuşla hayatlarını değiştirmek için Deniz 
Feneri Derneği yıllardır Bir Hayat Kurtar Projesi adıyla 
çok anlamlı ve önemli bir proje yürütmekte.
 
www.denizfeneri.org.tr web sitesi bağışçı bölümünde 
“Hayatın En Kritik Anındakilerin Umudu Olun” sloganıyla 
paylaşılan Bir Hayat Kurtar Projesinde kuruma 

başvurmuş ve yardım yapılması kararı alınmış kişi ve 
ailelerin özel hikayeleri özetle bağışçılarımızla payla-
şılıp, vuku bulan sıkıntı ve çözümü için yapılması 
düşünülen çalışma ve maliyeti paylaşılmakta ve 
bağışçılarımız arzu ettikleri dosya için kullanılmak 
üzere destek vermekte. Gerekli miktar toplandığında 
ise ailemiz ve bizler kadar onlar da mutlu olmakta.
 
Bazen küçük bir yavrumuzun gözlerine fer olmak, 
bazen elden ayaktan genç yaşta düşmüş kardeşleri-
mize el ayak olmak, bazense askerlik vb SGK borçla-
rını ödeyerek bir aileyi geleceğe daha umutkar bakar 
hale getirmek için gönül birliktelikleri yapılmakta. 
Genç yaşta dul kalmış, küçücük evlatlarına kol kanat 
germiş annelerimizin evlatları yetişene eli ekmek 
tutana dek onları okutma çabalarında yanlarında 
oldu BHK projesi bağışçıları. Düşük gelirliler için 



organize edilen Toki evlerinden çıkan nice dul, yetim 
ve ihtiyaçlı kardeşimizin ev peşinatı ödendi. Çok ciddi 
sağlık sorunları yaşayan, medikal malzeme ve ilaç 
temininde zorlanan kardeşlerimizin “Allah tez vakitte 
şifa versin dualarıyla” yanında olundu. Bir ineğim 
olsa bakar sütünü satarım diyene süt ineği, çobanlık, 
besicilik yaptım ben şehre göçmeden İstanbul bize 
göre değilmiş perişan olduk çocuklarla, bir iki buzağı 
olsa ahır da var köyde yetiştirir, satar biri iki, ikiyi üç 
yaparım Allah’ın izniyle diyerek kapımızı çalana besi 
için buzağılar hediye edildi.

İyi niyetle yapılan küçük dokunuşlar, damlaya damla-
ya göl olur misali onların hayatlarında çok büyük ve 
olumlu değişikliklere vesile oldu. İşte Bir Hayat 
Kurtar Projesinde yer alan ve proje bağışçıları saye-
sinde 2022’de çözüm üretilen 77 dosyadan birkaç 
örnek.
 
Allah’ım kimseye dermansız dert verme ve hiçbir 
kulunu en çaresiz dert olan yalnızlıkla imtihan etme!

Karanlıkta göz yitirir, cehalette s/öz değerini.

Düşün/ce..!
Bir el veren varsa,
Hal hatır soran,
Dertlenen derdinle,
Öyle laf olsun diye değil yürek ile.
Ne mutlu sana, bana, ona,
Farkındasın değil mi zenginliğinin?
Zira, en büyük servet bu dünyada.

Düşenin mi dostu olmaz yoksa dostu olan mı düştü-
ğünü anlamaz? 

Mahallesinde sevilen, sayılan, sözü geçen, kim 
dardaysa yetişen, işinde gücünde eskilerin tabiri ile 
fukara babası, yeri geldiğinde racon kesen şimdiler-
de elli altısında önce görme yetisini sonra ailesini 
kaybeden, apartmanlar arasına sıkışmış metruk bir 
barakada hayatını sürdüren Nihat Ağabeyin hikayesi-
ni dinlediğimden beri bu soru meşgul etmekte zihni-
mi.
 
Hep vermeye alışan, hep yardıma koşan bu koca 
yürekli adam diyememiş kimseye derdini. Bu da bir 
sınav deyip çekmiş sineye taki olaylardan ve duru-
mundan haberdar olan eski dostlar duyup ne yapıla-
bilir, var mı tedavisi sorusuna cevaplar arayana 
kadar. Bizi de onlar haberdar ettiler optik sinir diye 
tabir edilen ve tedavisi hem çok zor hem de oldukça 
maliyetli olan derde duçar arkadaşlarından. Kendi 
aralarında karınca kararınca toparladıkları destekle 

birçok hastanede kontrolleri yapılmış Nihat Ağabeyin 
ve gelinen noktada yüzde yüz garantisi olmamakla 
birlikte tek bir tedavi yolu olduğu ortak kanısına varıl-
mış. Beyinle göz arasında bağlantıyı kuran ve işlevini 
kaybeden bu sinirlerin yeniden aktif edilebilmesi için 
üç seans PRP işlemi yapılacak ve inşallah istenen 
olumlu sonuç alındığında da kök hücre tedavisi ile 
hastanın üç, beş metrelik yakın alan görme yetisini 
kazanması sağlanacak Allah’ın izniyle. Kimi kimsesi 
olmayan Nihat Ağabey ile şimdilerde eskiden çok 
faydasının dokunduğu bir ablamız ilgileniyor, yemeği-
ni eksik etmeyip bir göz oda olan barakasının temizli-
ğini vb yapıyor. Yaşadığı yere de bir çeki düzen 
vermek gerekti. Isınma sorununu çözecek elektrikli 
soba, eksik olan birkaç parça beyaz eşya ile hem 
yatması hem oturması için çekyat acil ihtiyaçtı sağlık 
konusuyla birlikte eş zamanlı geçildi harekete ve en 
kısa zamanda çözülecek inşallah.

Öncelikli olarak tedavinin ve aslında sonrasındaki asıl 
işlem olan kök hücre nakli için dostlarınca etrafta 
oluşturulacak imecenin ilk aşaması olan PRP için 
gerekli adımın atılması.

Karanlığın hükmü aydınlık gelene kadar, inşallah siz 
Deniz Fenerleri ışık olacaksınız Nihat Ağabeye!

*Bir kadar önce gerekli desteğin sağlandığı amcamızın 
tedavisine başlandı ve sürüyor.

Uzak gelir bazı yakınlar görmezsek eğer..!

Voltalar atıyor yalnızlık, ortasında kalabalığın,
Kulakları sağır edercesine hükmü yok duyulmayan 
feryatların.
G/öz göre göre kör, bakmak yetmiyor,
Can v/eriyor kan ter içinde uyan diye inleyişi bu insan-
lığın. 

Yıllar var böyle bir hikaye ile karşılaşmayalı. Uzak 
geliyor anda hayatın tam da ortasında yaşanıyor olsa 
da. Altı can biri yaşlı, yatalak kalanlar sağlık sorunlu 
ve orta yaşı çoktan geçmiş yaşı kemale erdiren mer-
divenleri tırmanır çağlarda, hiç evlenmemiş, en 
küçükleri olan elli iki yaşındaki İbrahim’in deyimi ile 
“yaşadıkları yerin mevcut durumdan dolayı evlene-
memiş” yan yana konuçlanmış su ve elektrikten 
yoksun köhne kulübelerde hayatlarını sürdürmeye 
çalışan anne ve beş kardeş.

Kurumda hizmete başladığım 2000’li yılların başında 
ara ara gelirdi benzer talepler ki çoğunda da değerli 
kaymakamlarımız ve SYDV ile imece yapardık.
 

Muğla’dan hayır sahibi, çevresine duyarlı, bir ayağı 
yurt dışında olan gurbetçi bir ağabeyimiz haberdar 
etti bizi bu kendini insanlardan soyutlamış ve aslında 
görünmek, duyulmak için verdikleri onca çaba boşa 
gidince çareyi vazgeçmekte bulmuş aileden.

O kadar çok şey var ki yapılacak ve o kadar çok da geç 
kalınmış ki. Merkezden oldukça uzaktalar, elektrik 
yok zira o bölgeden geçen bir şebeke ağı da, su konu-
sunda da durum aynı. Elektrik siparişi verilmiş ve 
inşallah bizim karşılayacağımız güneş panelleriyle 
üretilecek. Su en yakın kaynaktan getirilmek için 
çalışma başlatılmış. Ve bu diyardan, bu insanların 
yüreklerinden yalnızlık duygusunu kovmak için 
hepsinin bir arada yaşayabilmesi için mekana uygun 
bir prefabrik siparişi verilmiş.

Uzak değil inşallah hayal edilenler. Güle güle güzel 
günlerde otursunlar. Ve Allah bu imeceye sebep olan 
ağabeyimiz gibi işin bir ucundan tutan herkesten razı 
olsun.

*2022 ortalarında gündemimize düşen bu özel konu da 
sayenizde çözümlendi şimdi hem suları hem elektrikle-
ri var ve insana yakışır bir yerde barınıyorlar.

Bazen kaybedilerek kazanılır! 
Yorulunca insanın yüreği, 
Dinginlik ya susmaktadır ya durmakta. 
Yaşı içe akıtmak marifet sızlarken burnun direği, 
Kaybederek kazananlar sabrı şükre katık yapmakta. 

Bu gece her satırında içe akıtılan gözyaşıyla yazılmış 
bir mektup okudum tekrar tekrar. Her okuduğumda 
biraz daha saygı duyup, takdir ettim gönlü kırık, 
güveni kırılmış ama bunu on bir ve on üç yaşındaki iki 
evladı hissetmesin diye gelincik yüreğini çınar gibi 
sağlam tutan babaya.
  
Eşi tüm hayvanlarını satıp, bütün birikimlerini o 
annesinin tedavisi için şehir dışındayken alıp yuvasını 
başka biri için terk ettikten sonra belki tutunurum, 
evlatlarım için daha iyi olur diye aylar önce geldiği 
yedi tepeli Şehr-i Istanbul’dan geriye otuz sekiz yıllık 
ömrünü geçirdiği Ardahan’a döneceği gün yazmış ve 
yollamış bize.
 
Çok şey dediği, yüreğini açtığı, içini döktüğü satırların 
özeti “Bazen kaybetti sanılanların gerçek kazananlar 
olduğu.”
 

 

Herkese insanlık ve babalık dersi var Ahmet kardeşi-
mizin hikayesinde. Onu varlıktan yokluğa düşüren, 
sadece maddiyatını değil manevi değerlerini de çalan 
eski eşini çocukların velayeti konusunda zorluk 
çıkartmaması şartıyla affedip şikayetçi olmadan 
boşamış.

Ahmet; "Çocuklarımın arada hırpalanacağını anladı-
ğım an Allaha havale ettim ve gurbetin yoluna 
düştüm. Alışkınım çalışmaya hamallık da yaptım, 
inşaatlarda da çalıştım yine de çalışırım ama çocuk-
larım rahat değildi sığamadık özetle kendi düzenimizi 
kurana kadar misafir olmayı planladığımız akraba 
evlerine.
 
Yabancı olduğumuz bu şehirde çocuklarım yabancı-
laşmadan kendilerine geldiğimiz gibi bir valizle dönü-
yoruz köyümüze.
 
Ben yıllarca topraktan çıkarttım ekmeğimi, hayvancı-
lık yaptım, bildiğim tek ve en iyi iş b. Başımızı sokacak 
bir köy evi, on beş yirmi büyükbaşa bakabilecek 
ahırım var. Süt işi biraz daha kurulu düzen ve yardım-
cı olacak insan ister çocuklar okusun istiyorum, işim 
kadar onlara da zaman ayırmak için besicilik en 
uygun olanı." diyordu mektubunun sonunda.
 
Aradık Ahmet’i, gitmişti memleketine, çocuklar gibi 
şehre alışamayan sağlık sorunları olan kardeşini de 
alarak yanına.

-“Nasıl gidiyor” dedik. 
-“Şükür” dedi. 
-Bağlayabildin mi birkaç baş sığır ahıra? 
-Daha değil oldu cevabı. 

Köyde günlük işlere giderek çocukların ihtiyaçlarını 
karşılayan bu güzel babaya olur da başaramazsak 
diye diyemedik daha ama niyet şu ki üç tane dana 
bulduk yaklaşık birer yaşlarında ve üç-dört ay baktı-
ğında yaklaşık maliyetinin iki katı getirisi olacak. 
Ahmet en iyi bildiği işi yapsın, onları satıp hem yeni 
danalar alabileceği hem de ihtiyaçları için elinde para 
kalacağı bu döngüye Bir Hayat Kurtar Projesi bağışçı-
larının imecesiyle başlasın istiyoruz.
  
*Ahmet kardeşimiz dediğini yaptı biz iki verdik o beş 
etti. Çalıştı, kazandı ama hep farkındaydı en büyük 
kazanımının evlatları ve onların eğitimleri olduğunun.

Remzi Gümüş

2022

4. ÇEYREK
EKİM-KASIM-ARALIK

KÜCÜK BiR DOKUNUS iLE
DEĞiSEN HAYATLAR!

Hayat hepimiz için inişli çıkışlı. Bazen hiç ummadığı-
mız bir anda bize ağır gelen ama aslında sabrımızın 
imtihanı olan olaylarla karşılaşırız. Kendimizi yalnız, 
çaresiz hissederiz, “Düşenin Dostu Olmaz” sözü sanki 
hayatımızın orta yerine kurulmuş gibi gelir bize. Ama 
aslında öyle değildir, olmamalıdır da!
 
İşte bu gibi durum ve düşüncede olan kardeşlerimi-
zin sıkıntılarını birlikte el ve gönül birliğiyle çözmek 
“hayatın en umutsuz anında” yanlarında olup küçük 
bir dokunuşla hayatlarını değiştirmek için Deniz 
Feneri Derneği yıllardır Bir Hayat Kurtar Projesi adıyla 
çok anlamlı ve önemli bir proje yürütmekte.
 
www.denizfeneri.org.tr web sitesi bağışçı bölümünde 
“Hayatın En Kritik Anındakilerin Umudu Olun” sloganıyla 
paylaşılan Bir Hayat Kurtar Projesinde kuruma 

başvurmuş ve yardım yapılması kararı alınmış kişi ve 
ailelerin özel hikayeleri özetle bağışçılarımızla payla-
şılıp, vuku bulan sıkıntı ve çözümü için yapılması 
düşünülen çalışma ve maliyeti paylaşılmakta ve 
bağışçılarımız arzu ettikleri dosya için kullanılmak 
üzere destek vermekte. Gerekli miktar toplandığında 
ise ailemiz ve bizler kadar onlar da mutlu olmakta.
 
Bazen küçük bir yavrumuzun gözlerine fer olmak, 
bazen elden ayaktan genç yaşta düşmüş kardeşleri-
mize el ayak olmak, bazense askerlik vb SGK borçla-
rını ödeyerek bir aileyi geleceğe daha umutkar bakar 
hale getirmek için gönül birliktelikleri yapılmakta. 
Genç yaşta dul kalmış, küçücük evlatlarına kol kanat 
germiş annelerimizin evlatları yetişene eli ekmek 
tutana dek onları okutma çabalarında yanlarında 
oldu BHK projesi bağışçıları. Düşük gelirliler için 



25denizfeneri.org.tr

organize edilen Toki evlerinden çıkan nice dul, yetim 
ve ihtiyaçlı kardeşimizin ev peşinatı ödendi. Çok ciddi 
sağlık sorunları yaşayan, medikal malzeme ve ilaç 
temininde zorlanan kardeşlerimizin “Allah tez vakitte 
şifa versin dualarıyla” yanında olundu. Bir ineğim 
olsa bakar sütünü satarım diyene süt ineği, çobanlık, 
besicilik yaptım ben şehre göçmeden İstanbul bize 
göre değilmiş perişan olduk çocuklarla, bir iki buzağı 
olsa ahır da var köyde yetiştirir, satar biri iki, ikiyi üç 
yaparım Allah’ın izniyle diyerek kapımızı çalana besi 
için buzağılar hediye edildi.

İyi niyetle yapılan küçük dokunuşlar, damlaya damla-
ya göl olur misali onların hayatlarında çok büyük ve 
olumlu değişikliklere vesile oldu. İşte Bir Hayat 
Kurtar Projesinde yer alan ve proje bağışçıları saye-
sinde 2022’de çözüm üretilen 77 dosyadan birkaç 
örnek.
 
Allah’ım kimseye dermansız dert verme ve hiçbir 
kulunu en çaresiz dert olan yalnızlıkla imtihan etme!

Karanlıkta göz yitirir, cehalette s/öz değerini.

Düşün/ce..!
Bir el veren varsa,
Hal hatır soran,
Dertlenen derdinle,
Öyle laf olsun diye değil yürek ile.
Ne mutlu sana, bana, ona,
Farkındasın değil mi zenginliğinin?
Zira, en büyük servet bu dünyada.

Düşenin mi dostu olmaz yoksa dostu olan mı düştü-
ğünü anlamaz? 

Mahallesinde sevilen, sayılan, sözü geçen, kim 
dardaysa yetişen, işinde gücünde eskilerin tabiri ile 
fukara babası, yeri geldiğinde racon kesen şimdiler-
de elli altısında önce görme yetisini sonra ailesini 
kaybeden, apartmanlar arasına sıkışmış metruk bir 
barakada hayatını sürdüren Nihat Ağabeyin hikayesi-
ni dinlediğimden beri bu soru meşgul etmekte zihni-
mi.
 
Hep vermeye alışan, hep yardıma koşan bu koca 
yürekli adam diyememiş kimseye derdini. Bu da bir 
sınav deyip çekmiş sineye taki olaylardan ve duru-
mundan haberdar olan eski dostlar duyup ne yapıla-
bilir, var mı tedavisi sorusuna cevaplar arayana 
kadar. Bizi de onlar haberdar ettiler optik sinir diye 
tabir edilen ve tedavisi hem çok zor hem de oldukça 
maliyetli olan derde duçar arkadaşlarından. Kendi 
aralarında karınca kararınca toparladıkları destekle 

birçok hastanede kontrolleri yapılmış Nihat Ağabeyin 
ve gelinen noktada yüzde yüz garantisi olmamakla 
birlikte tek bir tedavi yolu olduğu ortak kanısına varıl-
mış. Beyinle göz arasında bağlantıyı kuran ve işlevini 
kaybeden bu sinirlerin yeniden aktif edilebilmesi için 
üç seans PRP işlemi yapılacak ve inşallah istenen 
olumlu sonuç alındığında da kök hücre tedavisi ile 
hastanın üç, beş metrelik yakın alan görme yetisini 
kazanması sağlanacak Allah’ın izniyle. Kimi kimsesi 
olmayan Nihat Ağabey ile şimdilerde eskiden çok 
faydasının dokunduğu bir ablamız ilgileniyor, yemeği-
ni eksik etmeyip bir göz oda olan barakasının temizli-
ğini vb yapıyor. Yaşadığı yere de bir çeki düzen 
vermek gerekti. Isınma sorununu çözecek elektrikli 
soba, eksik olan birkaç parça beyaz eşya ile hem 
yatması hem oturması için çekyat acil ihtiyaçtı sağlık 
konusuyla birlikte eş zamanlı geçildi harekete ve en 
kısa zamanda çözülecek inşallah.

Öncelikli olarak tedavinin ve aslında sonrasındaki asıl 
işlem olan kök hücre nakli için dostlarınca etrafta 
oluşturulacak imecenin ilk aşaması olan PRP için 
gerekli adımın atılması.

Karanlığın hükmü aydınlık gelene kadar, inşallah siz 
Deniz Fenerleri ışık olacaksınız Nihat Ağabeye!

*Bir kadar önce gerekli desteğin sağlandığı amcamızın 
tedavisine başlandı ve sürüyor.

Uzak gelir bazı yakınlar görmezsek eğer..!

Voltalar atıyor yalnızlık, ortasında kalabalığın,
Kulakları sağır edercesine hükmü yok duyulmayan 
feryatların.
G/öz göre göre kör, bakmak yetmiyor,
Can v/eriyor kan ter içinde uyan diye inleyişi bu insan-
lığın. 

Yıllar var böyle bir hikaye ile karşılaşmayalı. Uzak 
geliyor anda hayatın tam da ortasında yaşanıyor olsa 
da. Altı can biri yaşlı, yatalak kalanlar sağlık sorunlu 
ve orta yaşı çoktan geçmiş yaşı kemale erdiren mer-
divenleri tırmanır çağlarda, hiç evlenmemiş, en 
küçükleri olan elli iki yaşındaki İbrahim’in deyimi ile 
“yaşadıkları yerin mevcut durumdan dolayı evlene-
memiş” yan yana konuçlanmış su ve elektrikten 
yoksun köhne kulübelerde hayatlarını sürdürmeye 
çalışan anne ve beş kardeş.

Kurumda hizmete başladığım 2000’li yılların başında 
ara ara gelirdi benzer talepler ki çoğunda da değerli 
kaymakamlarımız ve SYDV ile imece yapardık.
 

Muğla’dan hayır sahibi, çevresine duyarlı, bir ayağı 
yurt dışında olan gurbetçi bir ağabeyimiz haberdar 
etti bizi bu kendini insanlardan soyutlamış ve aslında 
görünmek, duyulmak için verdikleri onca çaba boşa 
gidince çareyi vazgeçmekte bulmuş aileden.

O kadar çok şey var ki yapılacak ve o kadar çok da geç 
kalınmış ki. Merkezden oldukça uzaktalar, elektrik 
yok zira o bölgeden geçen bir şebeke ağı da, su konu-
sunda da durum aynı. Elektrik siparişi verilmiş ve 
inşallah bizim karşılayacağımız güneş panelleriyle 
üretilecek. Su en yakın kaynaktan getirilmek için 
çalışma başlatılmış. Ve bu diyardan, bu insanların 
yüreklerinden yalnızlık duygusunu kovmak için 
hepsinin bir arada yaşayabilmesi için mekana uygun 
bir prefabrik siparişi verilmiş.

Uzak değil inşallah hayal edilenler. Güle güle güzel 
günlerde otursunlar. Ve Allah bu imeceye sebep olan 
ağabeyimiz gibi işin bir ucundan tutan herkesten razı 
olsun.

*2022 ortalarında gündemimize düşen bu özel konu da 
sayenizde çözümlendi şimdi hem suları hem elektrikle-
ri var ve insana yakışır bir yerde barınıyorlar.

Bazen kaybedilerek kazanılır! 
Yorulunca insanın yüreği, 
Dinginlik ya susmaktadır ya durmakta. 
Yaşı içe akıtmak marifet sızlarken burnun direği, 
Kaybederek kazananlar sabrı şükre katık yapmakta. 

Bu gece her satırında içe akıtılan gözyaşıyla yazılmış 
bir mektup okudum tekrar tekrar. Her okuduğumda 
biraz daha saygı duyup, takdir ettim gönlü kırık, 
güveni kırılmış ama bunu on bir ve on üç yaşındaki iki 
evladı hissetmesin diye gelincik yüreğini çınar gibi 
sağlam tutan babaya.
  
Eşi tüm hayvanlarını satıp, bütün birikimlerini o 
annesinin tedavisi için şehir dışındayken alıp yuvasını 
başka biri için terk ettikten sonra belki tutunurum, 
evlatlarım için daha iyi olur diye aylar önce geldiği 
yedi tepeli Şehr-i Istanbul’dan geriye otuz sekiz yıllık 
ömrünü geçirdiği Ardahan’a döneceği gün yazmış ve 
yollamış bize.
 
Çok şey dediği, yüreğini açtığı, içini döktüğü satırların 
özeti “Bazen kaybetti sanılanların gerçek kazananlar 
olduğu.”
 

 

Herkese insanlık ve babalık dersi var Ahmet kardeşi-
mizin hikayesinde. Onu varlıktan yokluğa düşüren, 
sadece maddiyatını değil manevi değerlerini de çalan 
eski eşini çocukların velayeti konusunda zorluk 
çıkartmaması şartıyla affedip şikayetçi olmadan 
boşamış.

Ahmet; "Çocuklarımın arada hırpalanacağını anladı-
ğım an Allaha havale ettim ve gurbetin yoluna 
düştüm. Alışkınım çalışmaya hamallık da yaptım, 
inşaatlarda da çalıştım yine de çalışırım ama çocuk-
larım rahat değildi sığamadık özetle kendi düzenimizi 
kurana kadar misafir olmayı planladığımız akraba 
evlerine.
 
Yabancı olduğumuz bu şehirde çocuklarım yabancı-
laşmadan kendilerine geldiğimiz gibi bir valizle dönü-
yoruz köyümüze.
 
Ben yıllarca topraktan çıkarttım ekmeğimi, hayvancı-
lık yaptım, bildiğim tek ve en iyi iş b. Başımızı sokacak 
bir köy evi, on beş yirmi büyükbaşa bakabilecek 
ahırım var. Süt işi biraz daha kurulu düzen ve yardım-
cı olacak insan ister çocuklar okusun istiyorum, işim 
kadar onlara da zaman ayırmak için besicilik en 
uygun olanı." diyordu mektubunun sonunda.
 
Aradık Ahmet’i, gitmişti memleketine, çocuklar gibi 
şehre alışamayan sağlık sorunları olan kardeşini de 
alarak yanına.

-“Nasıl gidiyor” dedik. 
-“Şükür” dedi. 
-Bağlayabildin mi birkaç baş sığır ahıra? 
-Daha değil oldu cevabı. 

Köyde günlük işlere giderek çocukların ihtiyaçlarını 
karşılayan bu güzel babaya olur da başaramazsak 
diye diyemedik daha ama niyet şu ki üç tane dana 
bulduk yaklaşık birer yaşlarında ve üç-dört ay baktı-
ğında yaklaşık maliyetinin iki katı getirisi olacak. 
Ahmet en iyi bildiği işi yapsın, onları satıp hem yeni 
danalar alabileceği hem de ihtiyaçları için elinde para 
kalacağı bu döngüye Bir Hayat Kurtar Projesi bağışçı-
larının imecesiyle başlasın istiyoruz.
  
*Ahmet kardeşimiz dediğini yaptı biz iki verdik o beş 
etti. Çalıştı, kazandı ama hep farkındaydı en büyük 
kazanımının evlatları ve onların eğitimleri olduğunun.

Remzi Gümüş

“BiR HAYAT KURTAR PROJESi’NDE”
KÜÇÜK BiR DOKUNU� iLE DE�i�EN HAYATLAR!
DOKUNULACAK DAHA ÇOK HAYAT VAR

Hayat hepimiz için inişli çıkışlı. Bazen hiç ummadığı-
mız bir anda bize ağır gelen ama aslında sabrımızın 
imtihanı olan olaylarla karşılaşırız. Kendimizi yalnız, 
çaresiz hissederiz, “Düşenin Dostu Olmaz” sözü sanki 
hayatımızın orta yerine kurulmuş gibi gelir bize. Ama 
aslında öyle değildir, olmamalıdır da!
 
İşte bu gibi durum ve düşüncede olan kardeşlerimi-
zin sıkıntılarını birlikte el ve gönül birliğiyle çözmek 
“hayatın en umutsuz anında” yanlarında olup küçük 
bir dokunuşla hayatlarını değiştirmek için Deniz 
Feneri Derneği yıllardır Bir Hayat Kurtar Projesi adıyla 
çok anlamlı ve önemli bir proje yürütmekte.
 
www.denizfeneri.org.tr web sitesi bağışçı bölümünde 
“Hayatın En Kritik Anındakilerin Umudu Olun” sloganıyla 
paylaşılan Bir Hayat Kurtar Projesinde kuruma 

başvurmuş ve yardım yapılması kararı alınmış kişi ve 
ailelerin özel hikayeleri özetle bağışçılarımızla payla-
şılıp, vuku bulan sıkıntı ve çözümü için yapılması 
düşünülen çalışma ve maliyeti paylaşılmakta ve 
bağışçılarımız arzu ettikleri dosya için kullanılmak 
üzere destek vermekte. Gerekli miktar toplandığında 
ise ailemiz ve bizler kadar onlar da mutlu olmakta.
 
Bazen küçük bir yavrumuzun gözlerine fer olmak, 
bazen elden ayaktan genç yaşta düşmüş kardeşleri-
mize el ayak olmak, bazense askerlik vb SGK borçla-
rını ödeyerek bir aileyi geleceğe daha umutkar bakar 
hale getirmek için gönül birliktelikleri yapılmakta. 
Genç yaşta dul kalmış, küçücük evlatlarına kol kanat 
germiş annelerimizin evlatları yetişene eli ekmek 
tutana dek onları okutma çabalarında yanlarında 
oldu BHK projesi bağışçıları. Düşük gelirliler için 
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organize edilen Toki evlerinden çıkan nice dul, yetim 
ve ihtiyaçlı kardeşimizin ev peşinatı ödendi. Çok ciddi 
sağlık sorunları yaşayan, medikal malzeme ve ilaç 
temininde zorlanan kardeşlerimizin “Allah tez vakitte 
şifa versin dualarıyla” yanında olundu. Bir ineğim 
olsa bakar sütünü satarım diyene süt ineği, çobanlık, 
besicilik yaptım ben şehre göçmeden İstanbul bize 
göre değilmiş perişan olduk çocuklarla, bir iki buzağı 
olsa ahır da var köyde yetiştirir, satar biri iki, ikiyi üç 
yaparım Allah’ın izniyle diyerek kapımızı çalana besi 
için buzağılar hediye edildi.

İyi niyetle yapılan küçük dokunuşlar, damlaya damla-
ya göl olur misali onların hayatlarında çok büyük ve 
olumlu değişikliklere vesile oldu. İşte Bir Hayat 
Kurtar Projesinde yer alan ve proje bağışçıları saye-
sinde 2022’de çözüm üretilen 77 dosyadan birkaç 
örnek.
 
Allah’ım kimseye dermansız dert verme ve hiçbir 
kulunu en çaresiz dert olan yalnızlıkla imtihan etme!

Karanlıkta göz yitirir, cehalette s/öz değerini.

Düşün/ce..!
Bir el veren varsa,
Hal hatır soran,
Dertlenen derdinle,
Öyle laf olsun diye değil yürek ile.
Ne mutlu sana, bana, ona,
Farkındasın değil mi zenginliğinin?
Zira, en büyük servet bu dünyada.

Düşenin mi dostu olmaz yoksa dostu olan mı düştü-
ğünü anlamaz? 

Mahallesinde sevilen, sayılan, sözü geçen, kim 
dardaysa yetişen, işinde gücünde eskilerin tabiri ile 
fukara babası, yeri geldiğinde racon kesen şimdiler-
de elli altısında önce görme yetisini sonra ailesini 
kaybeden, apartmanlar arasına sıkışmış metruk bir 
barakada hayatını sürdüren Nihat Ağabeyin hikayesi-
ni dinlediğimden beri bu soru meşgul etmekte zihni-
mi.
 
Hep vermeye alışan, hep yardıma koşan bu koca 
yürekli adam diyememiş kimseye derdini. Bu da bir 
sınav deyip çekmiş sineye taki olaylardan ve duru-
mundan haberdar olan eski dostlar duyup ne yapıla-
bilir, var mı tedavisi sorusuna cevaplar arayana 
kadar. Bizi de onlar haberdar ettiler optik sinir diye 
tabir edilen ve tedavisi hem çok zor hem de oldukça 
maliyetli olan derde duçar arkadaşlarından. Kendi 
aralarında karınca kararınca toparladıkları destekle 

birçok hastanede kontrolleri yapılmış Nihat Ağabeyin 
ve gelinen noktada yüzde yüz garantisi olmamakla 
birlikte tek bir tedavi yolu olduğu ortak kanısına varıl-
mış. Beyinle göz arasında bağlantıyı kuran ve işlevini 
kaybeden bu sinirlerin yeniden aktif edilebilmesi için 
üç seans PRP işlemi yapılacak ve inşallah istenen 
olumlu sonuç alındığında da kök hücre tedavisi ile 
hastanın üç, beş metrelik yakın alan görme yetisini 
kazanması sağlanacak Allah’ın izniyle. Kimi kimsesi 
olmayan Nihat Ağabey ile şimdilerde eskiden çok 
faydasının dokunduğu bir ablamız ilgileniyor, yemeği-
ni eksik etmeyip bir göz oda olan barakasının temizli-
ğini vb yapıyor. Yaşadığı yere de bir çeki düzen 
vermek gerekti. Isınma sorununu çözecek elektrikli 
soba, eksik olan birkaç parça beyaz eşya ile hem 
yatması hem oturması için çekyat acil ihtiyaçtı sağlık 
konusuyla birlikte eş zamanlı geçildi harekete ve en 
kısa zamanda çözülecek inşallah.

Öncelikli olarak tedavinin ve aslında sonrasındaki asıl 
işlem olan kök hücre nakli için dostlarınca etrafta 
oluşturulacak imecenin ilk aşaması olan PRP için 
gerekli adımın atılması.

Karanlığın hükmü aydınlık gelene kadar, inşallah siz 
Deniz Fenerleri ışık olacaksınız Nihat Ağabeye!

*Bir kadar önce gerekli desteğin sağlandığı amcamızın 
tedavisine başlandı ve sürüyor.

Uzak gelir bazı yakınlar görmezsek eğer..!

Voltalar atıyor yalnızlık, ortasında kalabalığın,
Kulakları sağır edercesine hükmü yok duyulmayan 
feryatların.
G/öz göre göre kör, bakmak yetmiyor,
Can v/eriyor kan ter içinde uyan diye inleyişi bu insan-
lığın. 

Yıllar var böyle bir hikaye ile karşılaşmayalı. Uzak 
geliyor anda hayatın tam da ortasında yaşanıyor olsa 
da. Altı can biri yaşlı, yatalak kalanlar sağlık sorunlu 
ve orta yaşı çoktan geçmiş yaşı kemale erdiren mer-
divenleri tırmanır çağlarda, hiç evlenmemiş, en 
küçükleri olan elli iki yaşındaki İbrahim’in deyimi ile 
“yaşadıkları yerin mevcut durumdan dolayı evlene-
memiş” yan yana konuçlanmış su ve elektrikten 
yoksun köhne kulübelerde hayatlarını sürdürmeye 
çalışan anne ve beş kardeş.

Kurumda hizmete başladığım 2000’li yılların başında 
ara ara gelirdi benzer talepler ki çoğunda da değerli 
kaymakamlarımız ve SYDV ile imece yapardık.
 

Muğla’dan hayır sahibi, çevresine duyarlı, bir ayağı 
yurt dışında olan gurbetçi bir ağabeyimiz haberdar 
etti bizi bu kendini insanlardan soyutlamış ve aslında 
görünmek, duyulmak için verdikleri onca çaba boşa 
gidince çareyi vazgeçmekte bulmuş aileden.

O kadar çok şey var ki yapılacak ve o kadar çok da geç 
kalınmış ki. Merkezden oldukça uzaktalar, elektrik 
yok zira o bölgeden geçen bir şebeke ağı da, su konu-
sunda da durum aynı. Elektrik siparişi verilmiş ve 
inşallah bizim karşılayacağımız güneş panelleriyle 
üretilecek. Su en yakın kaynaktan getirilmek için 
çalışma başlatılmış. Ve bu diyardan, bu insanların 
yüreklerinden yalnızlık duygusunu kovmak için 
hepsinin bir arada yaşayabilmesi için mekana uygun 
bir prefabrik siparişi verilmiş.

Uzak değil inşallah hayal edilenler. Güle güle güzel 
günlerde otursunlar. Ve Allah bu imeceye sebep olan 
ağabeyimiz gibi işin bir ucundan tutan herkesten razı 
olsun.

*2022 ortalarında gündemimize düşen bu özel konu da 
sayenizde çözümlendi şimdi hem suları hem elektrikle-
ri var ve insana yakışır bir yerde barınıyorlar.

Bazen kaybedilerek kazanılır! 
Yorulunca insanın yüreği, 
Dinginlik ya susmaktadır ya durmakta. 
Yaşı içe akıtmak marifet sızlarken burnun direği, 
Kaybederek kazananlar sabrı şükre katık yapmakta. 

Bu gece her satırında içe akıtılan gözyaşıyla yazılmış 
bir mektup okudum tekrar tekrar. Her okuduğumda 
biraz daha saygı duyup, takdir ettim gönlü kırık, 
güveni kırılmış ama bunu on bir ve on üç yaşındaki iki 
evladı hissetmesin diye gelincik yüreğini çınar gibi 
sağlam tutan babaya.
  
Eşi tüm hayvanlarını satıp, bütün birikimlerini o 
annesinin tedavisi için şehir dışındayken alıp yuvasını 
başka biri için terk ettikten sonra belki tutunurum, 
evlatlarım için daha iyi olur diye aylar önce geldiği 
yedi tepeli Şehr-i Istanbul’dan geriye otuz sekiz yıllık 
ömrünü geçirdiği Ardahan’a döneceği gün yazmış ve 
yollamış bize.
 
Çok şey dediği, yüreğini açtığı, içini döktüğü satırların 
özeti “Bazen kaybetti sanılanların gerçek kazananlar 
olduğu.”
 

 

Herkese insanlık ve babalık dersi var Ahmet kardeşi-
mizin hikayesinde. Onu varlıktan yokluğa düşüren, 
sadece maddiyatını değil manevi değerlerini de çalan 
eski eşini çocukların velayeti konusunda zorluk 
çıkartmaması şartıyla affedip şikayetçi olmadan 
boşamış.

Ahmet; "Çocuklarımın arada hırpalanacağını anladı-
ğım an Allaha havale ettim ve gurbetin yoluna 
düştüm. Alışkınım çalışmaya hamallık da yaptım, 
inşaatlarda da çalıştım yine de çalışırım ama çocuk-
larım rahat değildi sığamadık özetle kendi düzenimizi 
kurana kadar misafir olmayı planladığımız akraba 
evlerine.
 
Yabancı olduğumuz bu şehirde çocuklarım yabancı-
laşmadan kendilerine geldiğimiz gibi bir valizle dönü-
yoruz köyümüze.
 
Ben yıllarca topraktan çıkarttım ekmeğimi, hayvancı-
lık yaptım, bildiğim tek ve en iyi iş b. Başımızı sokacak 
bir köy evi, on beş yirmi büyükbaşa bakabilecek 
ahırım var. Süt işi biraz daha kurulu düzen ve yardım-
cı olacak insan ister çocuklar okusun istiyorum, işim 
kadar onlara da zaman ayırmak için besicilik en 
uygun olanı." diyordu mektubunun sonunda.
 
Aradık Ahmet’i, gitmişti memleketine, çocuklar gibi 
şehre alışamayan sağlık sorunları olan kardeşini de 
alarak yanına.

-“Nasıl gidiyor” dedik. 
-“Şükür” dedi. 
-Bağlayabildin mi birkaç baş sığır ahıra? 
-Daha değil oldu cevabı. 

Köyde günlük işlere giderek çocukların ihtiyaçlarını 
karşılayan bu güzel babaya olur da başaramazsak 
diye diyemedik daha ama niyet şu ki üç tane dana 
bulduk yaklaşık birer yaşlarında ve üç-dört ay baktı-
ğında yaklaşık maliyetinin iki katı getirisi olacak. 
Ahmet en iyi bildiği işi yapsın, onları satıp hem yeni 
danalar alabileceği hem de ihtiyaçları için elinde para 
kalacağı bu döngüye Bir Hayat Kurtar Projesi bağışçı-
larının imecesiyle başlasın istiyoruz.
  
*Ahmet kardeşimiz dediğini yaptı biz iki verdik o beş 
etti. Çalıştı, kazandı ama hep farkındaydı en büyük 
kazanımının evlatları ve onların eğitimleri olduğunun.

Remzi Gümüş

Hayat hepimiz için inişli çıkışlı. Bazen hiç ummadığı-
mız bir anda bize ağır gelen ama aslında sabrımızın 
imtihanı olan olaylarla karşılaşırız. Kendimizi yalnız, 
çaresiz hissederiz, “Düşenin Dostu Olmaz” sözü sanki 
hayatımızın orta yerine kurulmuş gibi gelir bize. Ama 
aslında öyle değildir, olmamalıdır da!
 
İşte bu gibi durum ve düşüncede olan kardeşlerimi-
zin sıkıntılarını birlikte el ve gönül birliğiyle çözmek 
“hayatın en umutsuz anında” yanlarında olup küçük 
bir dokunuşla hayatlarını değiştirmek için Deniz 
Feneri Derneği yıllardır Bir Hayat Kurtar Projesi adıyla 
çok anlamlı ve önemli bir proje yürütmekte.
 
www.denizfeneri.org.tr web sitesi bağışçı bölümünde 
“Hayatın En Kritik Anındakilerin Umudu Olun” sloganıyla 
paylaşılan Bir Hayat Kurtar Projesinde kuruma 

başvurmuş ve yardım yapılması kararı alınmış kişi ve 
ailelerin özel hikayeleri özetle bağışçılarımızla payla-
şılıp, vuku bulan sıkıntı ve çözümü için yapılması 
düşünülen çalışma ve maliyeti paylaşılmakta ve 
bağışçılarımız arzu ettikleri dosya için kullanılmak 
üzere destek vermekte. Gerekli miktar toplandığında 
ise ailemiz ve bizler kadar onlar da mutlu olmakta.
 
Bazen küçük bir yavrumuzun gözlerine fer olmak, 
bazen elden ayaktan genç yaşta düşmüş kardeşleri-
mize el ayak olmak, bazense askerlik vb SGK borçla-
rını ödeyerek bir aileyi geleceğe daha umutkar bakar 
hale getirmek için gönül birliktelikleri yapılmakta. 
Genç yaşta dul kalmış, küçücük evlatlarına kol kanat 
germiş annelerimizin evlatları yetişene eli ekmek 
tutana dek onları okutma çabalarında yanlarında 
oldu BHK projesi bağışçıları. Düşük gelirliler için 
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organize edilen Toki evlerinden çıkan nice dul, yetim 
ve ihtiyaçlı kardeşimizin ev peşinatı ödendi. Çok ciddi 
sağlık sorunları yaşayan, medikal malzeme ve ilaç 
temininde zorlanan kardeşlerimizin “Allah tez vakitte 
şifa versin dualarıyla” yanında olundu. Bir ineğim 
olsa bakar sütünü satarım diyene süt ineği, çobanlık, 
besicilik yaptım ben şehre göçmeden İstanbul bize 
göre değilmiş perişan olduk çocuklarla, bir iki buzağı 
olsa ahır da var köyde yetiştirir, satar biri iki, ikiyi üç 
yaparım Allah’ın izniyle diyerek kapımızı çalana besi 
için buzağılar hediye edildi.

İyi niyetle yapılan küçük dokunuşlar, damlaya damla-
ya göl olur misali onların hayatlarında çok büyük ve 
olumlu değişikliklere vesile oldu. İşte Bir Hayat 
Kurtar Projesinde yer alan ve proje bağışçıları saye-
sinde 2022’de çözüm üretilen 77 dosyadan birkaç 
örnek.
 
Allah’ım kimseye dermansız dert verme ve hiçbir 
kulunu en çaresiz dert olan yalnızlıkla imtihan etme!

Karanlıkta göz yitirir, cehalette s/öz değerini.

Düşün/ce..!
Bir el veren varsa,
Hal hatır soran,
Dertlenen derdinle,
Öyle laf olsun diye değil yürek ile.
Ne mutlu sana, bana, ona,
Farkındasın değil mi zenginliğinin?
Zira, en büyük servet bu dünyada.

Düşenin mi dostu olmaz yoksa dostu olan mı düştü-
ğünü anlamaz? 

Mahallesinde sevilen, sayılan, sözü geçen, kim 
dardaysa yetişen, işinde gücünde eskilerin tabiri ile 
fukara babası, yeri geldiğinde racon kesen şimdiler-
de elli altısında önce görme yetisini sonra ailesini 
kaybeden, apartmanlar arasına sıkışmış metruk bir 
barakada hayatını sürdüren Nihat Ağabeyin hikayesi-
ni dinlediğimden beri bu soru meşgul etmekte zihni-
mi.
 
Hep vermeye alışan, hep yardıma koşan bu koca 
yürekli adam diyememiş kimseye derdini. Bu da bir 
sınav deyip çekmiş sineye taki olaylardan ve duru-
mundan haberdar olan eski dostlar duyup ne yapıla-
bilir, var mı tedavisi sorusuna cevaplar arayana 
kadar. Bizi de onlar haberdar ettiler optik sinir diye 
tabir edilen ve tedavisi hem çok zor hem de oldukça 
maliyetli olan derde duçar arkadaşlarından. Kendi 
aralarında karınca kararınca toparladıkları destekle 

birçok hastanede kontrolleri yapılmış Nihat Ağabeyin 
ve gelinen noktada yüzde yüz garantisi olmamakla 
birlikte tek bir tedavi yolu olduğu ortak kanısına varıl-
mış. Beyinle göz arasında bağlantıyı kuran ve işlevini 
kaybeden bu sinirlerin yeniden aktif edilebilmesi için 
üç seans PRP işlemi yapılacak ve inşallah istenen 
olumlu sonuç alındığında da kök hücre tedavisi ile 
hastanın üç, beş metrelik yakın alan görme yetisini 
kazanması sağlanacak Allah’ın izniyle. Kimi kimsesi 
olmayan Nihat Ağabey ile şimdilerde eskiden çok 
faydasının dokunduğu bir ablamız ilgileniyor, yemeği-
ni eksik etmeyip bir göz oda olan barakasının temizli-
ğini vb yapıyor. Yaşadığı yere de bir çeki düzen 
vermek gerekti. Isınma sorununu çözecek elektrikli 
soba, eksik olan birkaç parça beyaz eşya ile hem 
yatması hem oturması için çekyat acil ihtiyaçtı sağlık 
konusuyla birlikte eş zamanlı geçildi harekete ve en 
kısa zamanda çözülecek inşallah.

Öncelikli olarak tedavinin ve aslında sonrasındaki asıl 
işlem olan kök hücre nakli için dostlarınca etrafta 
oluşturulacak imecenin ilk aşaması olan PRP için 
gerekli adımın atılması.

Karanlığın hükmü aydınlık gelene kadar, inşallah siz 
Deniz Fenerleri ışık olacaksınız Nihat Ağabeye!

*Bir kadar önce gerekli desteğin sağlandığı amcamızın 
tedavisine başlandı ve sürüyor.

Uzak gelir bazı yakınlar görmezsek eğer..!

Voltalar atıyor yalnızlık, ortasında kalabalığın,
Kulakları sağır edercesine hükmü yok duyulmayan 
feryatların.
G/öz göre göre kör, bakmak yetmiyor,
Can v/eriyor kan ter içinde uyan diye inleyişi bu insan-
lığın. 

Yıllar var böyle bir hikaye ile karşılaşmayalı. Uzak 
geliyor anda hayatın tam da ortasında yaşanıyor olsa 
da. Altı can biri yaşlı, yatalak kalanlar sağlık sorunlu 
ve orta yaşı çoktan geçmiş yaşı kemale erdiren mer-
divenleri tırmanır çağlarda, hiç evlenmemiş, en 
küçükleri olan elli iki yaşındaki İbrahim’in deyimi ile 
“yaşadıkları yerin mevcut durumdan dolayı evlene-
memiş” yan yana konuçlanmış su ve elektrikten 
yoksun köhne kulübelerde hayatlarını sürdürmeye 
çalışan anne ve beş kardeş.

Kurumda hizmete başladığım 2000’li yılların başında 
ara ara gelirdi benzer talepler ki çoğunda da değerli 
kaymakamlarımız ve SYDV ile imece yapardık.
 

Muğla’dan hayır sahibi, çevresine duyarlı, bir ayağı 
yurt dışında olan gurbetçi bir ağabeyimiz haberdar 
etti bizi bu kendini insanlardan soyutlamış ve aslında 
görünmek, duyulmak için verdikleri onca çaba boşa 
gidince çareyi vazgeçmekte bulmuş aileden.

O kadar çok şey var ki yapılacak ve o kadar çok da geç 
kalınmış ki. Merkezden oldukça uzaktalar, elektrik 
yok zira o bölgeden geçen bir şebeke ağı da, su konu-
sunda da durum aynı. Elektrik siparişi verilmiş ve 
inşallah bizim karşılayacağımız güneş panelleriyle 
üretilecek. Su en yakın kaynaktan getirilmek için 
çalışma başlatılmış. Ve bu diyardan, bu insanların 
yüreklerinden yalnızlık duygusunu kovmak için 
hepsinin bir arada yaşayabilmesi için mekana uygun 
bir prefabrik siparişi verilmiş.

Uzak değil inşallah hayal edilenler. Güle güle güzel 
günlerde otursunlar. Ve Allah bu imeceye sebep olan 
ağabeyimiz gibi işin bir ucundan tutan herkesten razı 
olsun.

*2022 ortalarında gündemimize düşen bu özel konu da 
sayenizde çözümlendi şimdi hem suları hem elektrikle-
ri var ve insana yakışır bir yerde barınıyorlar.

Bazen kaybedilerek kazanılır! 
Yorulunca insanın yüreği, 
Dinginlik ya susmaktadır ya durmakta. 
Yaşı içe akıtmak marifet sızlarken burnun direği, 
Kaybederek kazananlar sabrı şükre katık yapmakta. 

Bu gece her satırında içe akıtılan gözyaşıyla yazılmış 
bir mektup okudum tekrar tekrar. Her okuduğumda 
biraz daha saygı duyup, takdir ettim gönlü kırık, 
güveni kırılmış ama bunu on bir ve on üç yaşındaki iki 
evladı hissetmesin diye gelincik yüreğini çınar gibi 
sağlam tutan babaya.
  
Eşi tüm hayvanlarını satıp, bütün birikimlerini o 
annesinin tedavisi için şehir dışındayken alıp yuvasını 
başka biri için terk ettikten sonra belki tutunurum, 
evlatlarım için daha iyi olur diye aylar önce geldiği 
yedi tepeli Şehr-i Istanbul’dan geriye otuz sekiz yıllık 
ömrünü geçirdiği Ardahan’a döneceği gün yazmış ve 
yollamış bize.
 
Çok şey dediği, yüreğini açtığı, içini döktüğü satırların 
özeti “Bazen kaybetti sanılanların gerçek kazananlar 
olduğu.”
 

 

Herkese insanlık ve babalık dersi var Ahmet kardeşi-
mizin hikayesinde. Onu varlıktan yokluğa düşüren, 
sadece maddiyatını değil manevi değerlerini de çalan 
eski eşini çocukların velayeti konusunda zorluk 
çıkartmaması şartıyla affedip şikayetçi olmadan 
boşamış.

Ahmet; "Çocuklarımın arada hırpalanacağını anladı-
ğım an Allaha havale ettim ve gurbetin yoluna 
düştüm. Alışkınım çalışmaya hamallık da yaptım, 
inşaatlarda da çalıştım yine de çalışırım ama çocuk-
larım rahat değildi sığamadık özetle kendi düzenimizi 
kurana kadar misafir olmayı planladığımız akraba 
evlerine.
 
Yabancı olduğumuz bu şehirde çocuklarım yabancı-
laşmadan kendilerine geldiğimiz gibi bir valizle dönü-
yoruz köyümüze.
 
Ben yıllarca topraktan çıkarttım ekmeğimi, hayvancı-
lık yaptım, bildiğim tek ve en iyi iş b. Başımızı sokacak 
bir köy evi, on beş yirmi büyükbaşa bakabilecek 
ahırım var. Süt işi biraz daha kurulu düzen ve yardım-
cı olacak insan ister çocuklar okusun istiyorum, işim 
kadar onlara da zaman ayırmak için besicilik en 
uygun olanı." diyordu mektubunun sonunda.
 
Aradık Ahmet’i, gitmişti memleketine, çocuklar gibi 
şehre alışamayan sağlık sorunları olan kardeşini de 
alarak yanına.

-“Nasıl gidiyor” dedik. 
-“Şükür” dedi. 
-Bağlayabildin mi birkaç baş sığır ahıra? 
-Daha değil oldu cevabı. 

Köyde günlük işlere giderek çocukların ihtiyaçlarını 
karşılayan bu güzel babaya olur da başaramazsak 
diye diyemedik daha ama niyet şu ki üç tane dana 
bulduk yaklaşık birer yaşlarında ve üç-dört ay baktı-
ğında yaklaşık maliyetinin iki katı getirisi olacak. 
Ahmet en iyi bildiği işi yapsın, onları satıp hem yeni 
danalar alabileceği hem de ihtiyaçları için elinde para 
kalacağı bu döngüye Bir Hayat Kurtar Projesi bağışçı-
larının imecesiyle başlasın istiyoruz.
  
*Ahmet kardeşimiz dediğini yaptı biz iki verdik o beş 
etti. Çalıştı, kazandı ama hep farkındaydı en büyük 
kazanımının evlatları ve onların eğitimleri olduğunun.

Remzi Gümüş

Hayat hepimiz için inişli çıkışlı. Bazen hiç ummadığı-
mız bir anda bize ağır gelen ama aslında sabrımızın 
imtihanı olan olaylarla karşılaşırız. Kendimizi yalnız, 
çaresiz hissederiz, “Düşenin Dostu Olmaz” sözü sanki 
hayatımızın orta yerine kurulmuş gibi gelir bize. Ama 
aslında öyle değildir, olmamalıdır da!
 
İşte bu gibi durum ve düşüncede olan kardeşlerimi-
zin sıkıntılarını birlikte el ve gönül birliğiyle çözmek 
“hayatın en umutsuz anında” yanlarında olup küçük 
bir dokunuşla hayatlarını değiştirmek için Deniz 
Feneri Derneği yıllardır Bir Hayat Kurtar Projesi adıyla 
çok anlamlı ve önemli bir proje yürütmekte.
 
www.denizfeneri.org.tr web sitesi bağışçı bölümünde 
“Hayatın En Kritik Anındakilerin Umudu Olun” sloganıyla 
paylaşılan Bir Hayat Kurtar Projesinde kuruma 

başvurmuş ve yardım yapılması kararı alınmış kişi ve 
ailelerin özel hikayeleri özetle bağışçılarımızla payla-
şılıp, vuku bulan sıkıntı ve çözümü için yapılması 
düşünülen çalışma ve maliyeti paylaşılmakta ve 
bağışçılarımız arzu ettikleri dosya için kullanılmak 
üzere destek vermekte. Gerekli miktar toplandığında 
ise ailemiz ve bizler kadar onlar da mutlu olmakta.
 
Bazen küçük bir yavrumuzun gözlerine fer olmak, 
bazen elden ayaktan genç yaşta düşmüş kardeşleri-
mize el ayak olmak, bazense askerlik vb SGK borçla-
rını ödeyerek bir aileyi geleceğe daha umutkar bakar 
hale getirmek için gönül birliktelikleri yapılmakta. 
Genç yaşta dul kalmış, küçücük evlatlarına kol kanat 
germiş annelerimizin evlatları yetişene eli ekmek 
tutana dek onları okutma çabalarında yanlarında 
oldu BHK projesi bağışçıları. Düşük gelirliler için 
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organize edilen Toki evlerinden çıkan nice dul, yetim 
ve ihtiyaçlı kardeşimizin ev peşinatı ödendi. Çok ciddi 
sağlık sorunları yaşayan, medikal malzeme ve ilaç 
temininde zorlanan kardeşlerimizin “Allah tez vakitte 
şifa versin dualarıyla” yanında olundu. Bir ineğim 
olsa bakar sütünü satarım diyene süt ineği, çobanlık, 
besicilik yaptım ben şehre göçmeden İstanbul bize 
göre değilmiş perişan olduk çocuklarla, bir iki buzağı 
olsa ahır da var köyde yetiştirir, satar biri iki, ikiyi üç 
yaparım Allah’ın izniyle diyerek kapımızı çalana besi 
için buzağılar hediye edildi.

İyi niyetle yapılan küçük dokunuşlar, damlaya damla-
ya göl olur misali onların hayatlarında çok büyük ve 
olumlu değişikliklere vesile oldu. İşte Bir Hayat 
Kurtar Projesinde yer alan ve proje bağışçıları saye-
sinde 2022’de çözüm üretilen 77 dosyadan birkaç 
örnek.
 
Allah’ım kimseye dermansız dert verme ve hiçbir 
kulunu en çaresiz dert olan yalnızlıkla imtihan etme!

Karanlıkta göz yitirir, cehalette s/öz değerini.

Düşün/ce..!
Bir el veren varsa,
Hal hatır soran,
Dertlenen derdinle,
Öyle laf olsun diye değil yürek ile.
Ne mutlu sana, bana, ona,
Farkındasın değil mi zenginliğinin?
Zira, en büyük servet bu dünyada.

Düşenin mi dostu olmaz yoksa dostu olan mı düştü-
ğünü anlamaz? 

Mahallesinde sevilen, sayılan, sözü geçen, kim 
dardaysa yetişen, işinde gücünde eskilerin tabiri ile 
fukara babası, yeri geldiğinde racon kesen şimdiler-
de elli altısında önce görme yetisini sonra ailesini 
kaybeden, apartmanlar arasına sıkışmış metruk bir 
barakada hayatını sürdüren Nihat Ağabeyin hikayesi-
ni dinlediğimden beri bu soru meşgul etmekte zihni-
mi.
 
Hep vermeye alışan, hep yardıma koşan bu koca 
yürekli adam diyememiş kimseye derdini. Bu da bir 
sınav deyip çekmiş sineye taki olaylardan ve duru-
mundan haberdar olan eski dostlar duyup ne yapıla-
bilir, var mı tedavisi sorusuna cevaplar arayana 
kadar. Bizi de onlar haberdar ettiler optik sinir diye 
tabir edilen ve tedavisi hem çok zor hem de oldukça 
maliyetli olan derde duçar arkadaşlarından. Kendi 
aralarında karınca kararınca toparladıkları destekle 

birçok hastanede kontrolleri yapılmış Nihat Ağabeyin 
ve gelinen noktada yüzde yüz garantisi olmamakla 
birlikte tek bir tedavi yolu olduğu ortak kanısına varıl-
mış. Beyinle göz arasında bağlantıyı kuran ve işlevini 
kaybeden bu sinirlerin yeniden aktif edilebilmesi için 
üç seans PRP işlemi yapılacak ve inşallah istenen 
olumlu sonuç alındığında da kök hücre tedavisi ile 
hastanın üç, beş metrelik yakın alan görme yetisini 
kazanması sağlanacak Allah’ın izniyle. Kimi kimsesi 
olmayan Nihat Ağabey ile şimdilerde eskiden çok 
faydasının dokunduğu bir ablamız ilgileniyor, yemeği-
ni eksik etmeyip bir göz oda olan barakasının temizli-
ğini vb yapıyor. Yaşadığı yere de bir çeki düzen 
vermek gerekti. Isınma sorununu çözecek elektrikli 
soba, eksik olan birkaç parça beyaz eşya ile hem 
yatması hem oturması için çekyat acil ihtiyaçtı sağlık 
konusuyla birlikte eş zamanlı geçildi harekete ve en 
kısa zamanda çözülecek inşallah.

Öncelikli olarak tedavinin ve aslında sonrasındaki asıl 
işlem olan kök hücre nakli için dostlarınca etrafta 
oluşturulacak imecenin ilk aşaması olan PRP için 
gerekli adımın atılması.

Karanlığın hükmü aydınlık gelene kadar, inşallah siz 
Deniz Fenerleri ışık olacaksınız Nihat Ağabeye!

*Bir kadar önce gerekli desteğin sağlandığı amcamızın 
tedavisine başlandı ve sürüyor.

Uzak gelir bazı yakınlar görmezsek eğer..!

Voltalar atıyor yalnızlık, ortasında kalabalığın,
Kulakları sağır edercesine hükmü yok duyulmayan 
feryatların.
G/öz göre göre kör, bakmak yetmiyor,
Can v/eriyor kan ter içinde uyan diye inleyişi bu insan-
lığın. 

Yıllar var böyle bir hikaye ile karşılaşmayalı. Uzak 
geliyor anda hayatın tam da ortasında yaşanıyor olsa 
da. Altı can biri yaşlı, yatalak kalanlar sağlık sorunlu 
ve orta yaşı çoktan geçmiş yaşı kemale erdiren mer-
divenleri tırmanır çağlarda, hiç evlenmemiş, en 
küçükleri olan elli iki yaşındaki İbrahim’in deyimi ile 
“yaşadıkları yerin mevcut durumdan dolayı evlene-
memiş” yan yana konuçlanmış su ve elektrikten 
yoksun köhne kulübelerde hayatlarını sürdürmeye 
çalışan anne ve beş kardeş.

Kurumda hizmete başladığım 2000’li yılların başında 
ara ara gelirdi benzer talepler ki çoğunda da değerli 
kaymakamlarımız ve SYDV ile imece yapardık.
 

Muğla’dan hayır sahibi, çevresine duyarlı, bir ayağı 
yurt dışında olan gurbetçi bir ağabeyimiz haberdar 
etti bizi bu kendini insanlardan soyutlamış ve aslında 
görünmek, duyulmak için verdikleri onca çaba boşa 
gidince çareyi vazgeçmekte bulmuş aileden.

O kadar çok şey var ki yapılacak ve o kadar çok da geç 
kalınmış ki. Merkezden oldukça uzaktalar, elektrik 
yok zira o bölgeden geçen bir şebeke ağı da, su konu-
sunda da durum aynı. Elektrik siparişi verilmiş ve 
inşallah bizim karşılayacağımız güneş panelleriyle 
üretilecek. Su en yakın kaynaktan getirilmek için 
çalışma başlatılmış. Ve bu diyardan, bu insanların 
yüreklerinden yalnızlık duygusunu kovmak için 
hepsinin bir arada yaşayabilmesi için mekana uygun 
bir prefabrik siparişi verilmiş.

Uzak değil inşallah hayal edilenler. Güle güle güzel 
günlerde otursunlar. Ve Allah bu imeceye sebep olan 
ağabeyimiz gibi işin bir ucundan tutan herkesten razı 
olsun.

*2022 ortalarında gündemimize düşen bu özel konu da 
sayenizde çözümlendi şimdi hem suları hem elektrikle-
ri var ve insana yakışır bir yerde barınıyorlar.

Bazen kaybedilerek kazanılır! 
Yorulunca insanın yüreği, 
Dinginlik ya susmaktadır ya durmakta. 
Yaşı içe akıtmak marifet sızlarken burnun direği, 
Kaybederek kazananlar sabrı şükre katık yapmakta. 

Bu gece her satırında içe akıtılan gözyaşıyla yazılmış 
bir mektup okudum tekrar tekrar. Her okuduğumda 
biraz daha saygı duyup, takdir ettim gönlü kırık, 
güveni kırılmış ama bunu on bir ve on üç yaşındaki iki 
evladı hissetmesin diye gelincik yüreğini çınar gibi 
sağlam tutan babaya.
  
Eşi tüm hayvanlarını satıp, bütün birikimlerini o 
annesinin tedavisi için şehir dışındayken alıp yuvasını 
başka biri için terk ettikten sonra belki tutunurum, 
evlatlarım için daha iyi olur diye aylar önce geldiği 
yedi tepeli Şehr-i Istanbul’dan geriye otuz sekiz yıllık 
ömrünü geçirdiği Ardahan’a döneceği gün yazmış ve 
yollamış bize.
 
Çok şey dediği, yüreğini açtığı, içini döktüğü satırların 
özeti “Bazen kaybetti sanılanların gerçek kazananlar 
olduğu.”
 

 

Herkese insanlık ve babalık dersi var Ahmet kardeşi-
mizin hikayesinde. Onu varlıktan yokluğa düşüren, 
sadece maddiyatını değil manevi değerlerini de çalan 
eski eşini çocukların velayeti konusunda zorluk 
çıkartmaması şartıyla affedip şikayetçi olmadan 
boşamış.

Ahmet; "Çocuklarımın arada hırpalanacağını anladı-
ğım an Allaha havale ettim ve gurbetin yoluna 
düştüm. Alışkınım çalışmaya hamallık da yaptım, 
inşaatlarda da çalıştım yine de çalışırım ama çocuk-
larım rahat değildi sığamadık özetle kendi düzenimizi 
kurana kadar misafir olmayı planladığımız akraba 
evlerine.
 
Yabancı olduğumuz bu şehirde çocuklarım yabancı-
laşmadan kendilerine geldiğimiz gibi bir valizle dönü-
yoruz köyümüze.
 
Ben yıllarca topraktan çıkarttım ekmeğimi, hayvancı-
lık yaptım, bildiğim tek ve en iyi iş b. Başımızı sokacak 
bir köy evi, on beş yirmi büyükbaşa bakabilecek 
ahırım var. Süt işi biraz daha kurulu düzen ve yardım-
cı olacak insan ister çocuklar okusun istiyorum, işim 
kadar onlara da zaman ayırmak için besicilik en 
uygun olanı." diyordu mektubunun sonunda.
 
Aradık Ahmet’i, gitmişti memleketine, çocuklar gibi 
şehre alışamayan sağlık sorunları olan kardeşini de 
alarak yanına.

-“Nasıl gidiyor” dedik. 
-“Şükür” dedi. 
-Bağlayabildin mi birkaç baş sığır ahıra? 
-Daha değil oldu cevabı. 

Köyde günlük işlere giderek çocukların ihtiyaçlarını 
karşılayan bu güzel babaya olur da başaramazsak 
diye diyemedik daha ama niyet şu ki üç tane dana 
bulduk yaklaşık birer yaşlarında ve üç-dört ay baktı-
ğında yaklaşık maliyetinin iki katı getirisi olacak. 
Ahmet en iyi bildiği işi yapsın, onları satıp hem yeni 
danalar alabileceği hem de ihtiyaçları için elinde para 
kalacağı bu döngüye Bir Hayat Kurtar Projesi bağışçı-
larının imecesiyle başlasın istiyoruz.
  
*Ahmet kardeşimiz dediğini yaptı biz iki verdik o beş 
etti. Çalıştı, kazandı ama hep farkındaydı en büyük 
kazanımının evlatları ve onların eğitimleri olduğunun.

Remzi Gümüş

Hayat hepimiz için inişli çıkışlı. Bazen hiç ummadığı-
mız bir anda bize ağır gelen ama aslında sabrımızın 
imtihanı olan olaylarla karşılaşırız. Kendimizi yalnız, 
çaresiz hissederiz, “Düşenin Dostu Olmaz” sözü sanki 
hayatımızın orta yerine kurulmuş gibi gelir bize. Ama 
aslında öyle değildir, olmamalıdır da!
 
İşte bu gibi durum ve düşüncede olan kardeşlerimi-
zin sıkıntılarını birlikte el ve gönül birliğiyle çözmek 
“hayatın en umutsuz anında” yanlarında olup küçük 
bir dokunuşla hayatlarını değiştirmek için Deniz 
Feneri Derneği yıllardır Bir Hayat Kurtar Projesi adıyla 
çok anlamlı ve önemli bir proje yürütmekte.
 
www.denizfeneri.org.tr web sitesi bağışçı bölümünde 
“Hayatın En Kritik Anındakilerin Umudu Olun” sloganıyla 
paylaşılan Bir Hayat Kurtar Projesinde kuruma 

başvurmuş ve yardım yapılması kararı alınmış kişi ve 
ailelerin özel hikayeleri özetle bağışçılarımızla payla-
şılıp, vuku bulan sıkıntı ve çözümü için yapılması 
düşünülen çalışma ve maliyeti paylaşılmakta ve 
bağışçılarımız arzu ettikleri dosya için kullanılmak 
üzere destek vermekte. Gerekli miktar toplandığında 
ise ailemiz ve bizler kadar onlar da mutlu olmakta.
 
Bazen küçük bir yavrumuzun gözlerine fer olmak, 
bazen elden ayaktan genç yaşta düşmüş kardeşleri-
mize el ayak olmak, bazense askerlik vb SGK borçla-
rını ödeyerek bir aileyi geleceğe daha umutkar bakar 
hale getirmek için gönül birliktelikleri yapılmakta. 
Genç yaşta dul kalmış, küçücük evlatlarına kol kanat 
germiş annelerimizin evlatları yetişene eli ekmek 
tutana dek onları okutma çabalarında yanlarında 
oldu BHK projesi bağışçıları. Düşük gelirliler için 


