BEKLEMEK
Hayat, beklemek demektir.
Güzellikler olsun diye, kötülükler
uzak dursun diye beklersiniz.
Beklersiniz de beklersiniz. Ama
bazen harekete geçmeniz gerekir.
Aksi takdirde yıllarca bekleseniz
de umduğunuz şey gerçekleşmez.
Fotoğrafta, Nepalli bisikletçiler
yapılması gerekeni yapmışlar ve
beklemeye geçmişler. Neyi mi
bekliyorlar; yolcuyu, nimeti, rızkı.
(Katmandu/Nepal)
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haberler
5 BİN
ÖĞRENCİYE
YAZARLIK
ATÖLYESİ
DÜZENLENDİ

Küçük yaşta öğrencileri yazarlığa teşvik
eden ve bu konuda kendilerini geliştirmek
isteyenlere uygulamalı destek sağlayan
İnsan ve Hayat Dergisi, 2018 yılında
İstanbul’da başlattığı “Yazarlık Atölyeleri”ni
zamanla Türkiye genelinde bütün İsabet
Okulları’ndaki öğrencilere uyguladı. Atölye
kapsamında özellikle Türkçe öğretmenleri
ile ortaklaşa hareket eden dergi yazarları,
33 adımda yazarlığı öğrenmelerine
yardımcı kaynak olan “Bu Hikayenin
Yazarı Sen Olabilirsin” kitabı ile birlikte
öğrencilerle pratik uygulamalar yaptılar.
Kitaptan, hikaye yazmanın adımlarını ve
kurallarını öğrenen genç yazarlar hikaye
yazdılar ve bu hikayeler atölye kapsamında
değerlendirildi.

İnsan ve Hayat Dergisi
yazarları, 2 yılda toplam
16 İsabet Okulu’nda,
yaklaşık 5 bin öğrenciye
yazarlık atölyesi
düzenledi.
16 Okul, 5 Bin Öğrenci

Türkiye genelinde, ortaokullarda yapılan
yazarlık atölyelerine yaklaşık 5 bin öğrenci
katıldı. İlk olarak İstanbul’da başlayan
atölyeler; Sakarya, Kocaeli, Eskişehir,
Ankara, Antalya, Aksaray,
Bursa, Kütahya ve Alanya’da
devam etti. Atölye kapsamında
öğrencilerle bir araya gelen
yazarlar, tecrübelerinin yanı
sıra yazar olabilmenin püf
noktalarını paylaştılar.
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Öğrencilerden Atölye
Değerlendirmeleri
Öğrenciler, atölye kapsamında 33
adımda yazar olmanın püf noktalarını
öğrendikten sonra hikaye yazmaya
başladılar. Konu hakkında düşüncelerini
ifade eden öğrenciler de atölyeden oldukça
memnunlar. İşte öğrencilerin, yazarlık
atölyesi hakkındaki düşünceleri:
“Bu atölyede hayal gücümüzü nasıl kâğıda
dökeceğimizi ve farklı yazma biçimlerini
öğrendik. Teknikleri öğrendikçe daha güzel
yazmaya başladık. Eğer ileride yazarlık
düşünüyorsak şimdiden temellerini nasıl
atacağımızı öğrenmemiz lazım.”
“Bu atölyede öğrendiklerimi hikaye
yazarken kullanacağım. Çünkü
kullanmazsam daha anlamsız bir hikaye
olacağını biliyorum.”
“Yazı yazmak bana keyif veriyor açıkçası.
Yazılar ve kelimeler, bir uyum içerisinde
olsun istiyorum. Bu uyum
da beni mutlu ediyor. Bu
yüzden yazarlık atölyesini
çok seviyorum.”
“Ben yazacağımı hiç
düşünmemiştim. Burada
bölümleyerek bize
öğrettikleri şeyler çok güzel.
Ben bu sayede yazarlık
dersini daha çok sevdim.”
“Yazarlık çok değişik…
İnsan, farklı bir ruh haline
bürünüyor. Duygular çok
değişiyor. İnsan resmen
duygularını yazıya döküyor.”
“Yazar olma yolunda bu bilgilerin faydasının
olacağına eminim.”

bu da yayınlandı
Kitlelerin Zihni Var mıdır?
Kalabalığı oluşturan kişilerin
zihin kapasitelerinin çok yüksek
olması onların kalabalık içerisinde
eriyip gitmeyecekleri manasına
gelmez. Cahil bir insan ve bir
bilgin, bir kere kalabalık içinde yer
alınca hadiseleri değerlendirme
bakımından aynı seviyeye inerler.
Kalabalık içine giren için çok
yüksek bir zekâya sahip olmanın
hiçbir önemi yoktur. (Haziran
2014-52. sayımızda yayınladık.)

İnsanın Çocukla ve
Çocuksuz İmtihanı: “Tüp
Bebek”
İmam-ı Şafi Hazretleri “İlim ikidir:
Beden ilmi, din ilmi” diyor. Böyle
demesinin birçok sebebi olabilir.
Bu sebeplerden biri doğum ve
çocuğun yetişmesinde karşımıza
çıkıyor. Bu nasıl mı oluyor? İnsanın
kendisinden sonra istiğfar edecek
bir evlat yetiştirmesi, neslinin
devamı ve İslâmiyet’in yaşanması
için önemli. Yeni doğan evladın
istiğfar etmeyen biri olması,
ebeveynin evlatla imtihanı,
evlatlarının olmadığı durumlar ise
onların çocuksuz imtihanları oluyor.
Bu ikinci imtihanın halli tıp ilmini
ilgilendiriyor, birincinin halli ise din
ilmini. (Kasım-2012-33. sayımızda
yayınladık.)
Yazıların devamını
ilgili sayılarımızdan
ya da insanvehayat.
com adresinden
okuyabilirsiniz...
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aktif okur
1)
Bilinmezlerle
dolu bir
okyanus…
Merhabalar,
Helali Arama Stratejileri
Kitabı’nızı okudum.
İnsanın hayatına yön
veren bir kitap. Benim
bu kitaptan hareketle bir
önerim olacak. Aynı fast
food alanında olduğu
gibi helal gıda alanında da sadece sizin gibi
uzmanlar tarafından incelenen ürünlerin
olduğu helal marketler açılırsa çok hoş olur.
Böyle bir girişimde bulunmakla, insanlar
bilinmezlerle dolu bir okyanusta tek başına
bırakılmamış olur. (Mehmet Yapıcı Ilgaz)
Merhabalar,
Helali arama stratejilerinizden birini bizimle
paylaştığınız için memnun olduk. Bahsettiğiniz
konular kendi başına birer büyük alan.
Dergimizin konusunun dışında, lakin temenniler,
dualar, çalışmaları ve neticeleri beraberinde
getirir. Farklı stratejileriniz olursa yine bu
adresimizden bize ulaştırabilirsiniz.
Teşekkürler.

2)
Farklı ifade
İnsan ve Hayat Dergisi
Mayıs sayısını okumaya
başladım. Tuna ile alakalı
bölüme geldim. Ama
maalesef üzücü bir şeyle
karşılaştım.
İngiliz uşağı ve TürkOsmanlı düşmanı
Vehhabiliğin orada kök
salması ve bizim bir şey
yapamamamız çok üzücü.
Bunun kadar üzücü bir şey
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