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abamla yurtdışında tek bir yere gittik: 
Slovenya’ya! Ben 13 yaşındaydım. 
Pırpır bir uçakla (kulaklarım bir gün 
açılmamıştı) birkaç günlüğüne gittiğimiz 
bu yer, gölüyle meşhur. Benim odada 
kitap okuma meylime babamın oranın 
her yerini görüp her dakikasını dolu dolu 
yaşamak istemesi tezattı. Yaş itibarıyla 
olageldiği üzere kendi dünyama 

gömülmüştüm ama babamın seyahatleriyle ilgili o güne 
dek tanık  olmadığım bir şeyi görebilmiştim: Hiçbir yere 
yabancı değildi, gittiği her yeri kendisine ait kılıyordu. 
İster market olsun, ister gölde bindiğimiz vapur. Turist 
pozisyonunda turist olmama hali. 
           Mesafe önemli değil. Biz babamla çok seyahat ettik. 
Çocukken İTÜ’nün Maçka kampüsüne gittiğimizi söylerdi, 
ancak ben hatırlamıyorum. Aksine o dönem yeni kurulan 
Maslak’ı çok iyi hatırlıyorum. İTÜ Maden Fakültesi’nin koridorlarında boyumun anca yettiği 
vitrinlerde sergilenen madenlerden büyülenişimi, babamın 40’ı aşkın yılını geçirdiği bu yerde 
evinde hissettiğini bilişimi. Nitekim üniversite tercihinde pek uzağı değil, İTÜ Maden Fakültesi’nin 
yan fakültesi İTÜ Elektrik Fakültesi’ni seçmem büyük olasılıkla tesadüf değildi. İTÜ seyahatlerimin 
iziydi. 
 Şehir içinde çok seyahat ederdik. Çeşitli evlere… Babam verdiği özel matematik derslerine 
küçükken beni de götürürdü. Ünlü disipliniyle öğrencilerini terletirken; Kulağım anlamadığım 
derste; O’nu beklerdim! İstanbul’un birçok sokağını, birçok apartmanını bilmem; mutlu, mutsuz, 
huzurlu, tedirgin gibi bir evin kapısından girer girmez verdiği hisleri tanımam; döneme dair birçok 
objeye aşinalığım, her evin ayrı kokusu, ayrı ışığı olduğunu öğrenmem, bu ev seyahatlerindendir. 
 Küçük bir çocuk için bu yakın yerlere yapılan ziyaretler bir dünya demekti. Sıklıkla seyahat 
ettiğimiz bir başka yer de sinema salonlarıydı. Evde ders verirken, aniden odama gelip “Sevdiğim 
rejisörün filmi gelmiş” derdi. Seans konusunda esnek değildik, sürekli çalıştığı için son seansa yani 
21.45’e giderdik. Daha doğrusu yetişirdik, son dakikada. Yeni Martin Scorsese, Sidney Lumet 
filmlerini gösterime girdikleri ilk cuma mutlaka izlerdik. 
 Babamın sevdiği “rejisör” de olsa, beğenmediği işe tahammülü yoktu, sıkılırsa çıkmak 
isterdi. Her zaman aynı fikirde olmasam da itiraz etmezdim, itiraz etmezdim çünkü sinema 
salonlarımız ya Beyoğlu ya da Şişli’deydi. Çıkmak demek, o dönem İstanbul’un da çok geç saatlere 
daha açık kitapçılarda zaman geçirmek demekti. Her konuda tezcanlı olan babam, ben kitaplara 
bakarken olabildiğince sabırlıydı. Yolculuk sırasında babamın arabasında dinlediğimiz karışık 
kasetler de benim için Edith Piaf’dan The Beatles’a keşiflerle doluydu. Hala çok sevdiğim birçok 
şarkıyı ilk kez bu seyahatlerde dinledim. 
 Sinema yazarı ve kültür sanat muhabiri olarak zevklerimin, süregelen alışkanlıklarımın, 
merakımın temelleri bana bu seyahatlerdeymiş gibi gelir. Onu anmak için hazırladığımız bu sayıda 
onunla çıkılan seyahatlerin sadece benim değil, ne kadar çok insanın hayatını değiştirdiğini görmek 
olanaklı. 
 Bu sayıyı hazırlamak zordu. 
 Bunları yazıp okumamalı, onunla yaşamaya devam etmeliydik.  

B

NİL KURAL

ÖNSÖZ

Mart 2021

Babamla seyahatlerimiz
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999 yılında HBB TV iflasın 
eşiğine geldi, maaş ala-
mıyorduk. Ayrılıp düzenli 
maaş alabileceğim bir 
işe geçmeye karar verdim 

ama Çevre - Aktüel programını 
aksatmadan yürütecek birine 
devretmek istiyordum. 
      Orhan Hocam aklıma geldi. 
Devlet memuru olduğu için prog-
ramdan para kazanması gerek-
miyordu, hobi olarak yürütebilirdi. 
Zaten medyayı çok seviyordu.
Teklif ettim, kabul etti. 
        Böylece hocamın televizyon 
ekranlarındaki sunuculuk hayatı 
başlamış oldu. 26 yıl boyunca 
ayrı ayrı çalıştığımız zamanlarda 
da sürekli görüştük. Çevre ve 
basınla ilgili etkinliklerde birlikte 
jüri üyeliği yaptık. Hiç kopmadık, 
hemen her gün telefonlaşırdık. 
Sadece işle ilgili değil, günlük ha-
yatımıza dair de sohbet ederdik. 
         2013 yılında yani yedi yıl 
önce, yine bir gün aradı Hoca. 
Üçüncü çocuğum Kaan henüz 
bir yaşını doldurmamıştı. Diğer 
çocuklarımın doğumunda olduğu 
gibi bunda da çalışmaya ara 
vermiştim. İlk iki yıl çocuklarıma 
kendim bakıyordum, tamamen 
derdini anlatana kadar çocukları-
mı kimseye baktırmıyordum. 
     Hoca bana BloombergHT Tele-
vizyonu için hazırladığı Lütfen+1 
programının üç bölüm yayınlandık-
tan sonra yayından kaldırıldığını, 
çok üzgün olduğunu söyledi. “Lüt-
fen gel, yönetmen olarak sana 
ihtiyacım var, kanal yönetiminden 
tekrar şans isteyeceğim” dedi. 
      Program on beş günde bir 
yayınlanıyormuş, yani on beş 
günde bir gün çekime gitmem ye-
terliymiş. Montajı da evden mail 
yoluyla yapılıyormuş. Kabul ettim 
ve son yedi yıldır aralıksız birlikte 
çalıştık, Çok başarılı programlar 
yaptık. Lütfen +1 adlı çevre , 
doğa ve hayvan dostu programı-
mızı Şebnem Schaefer ile birlikte 
sunuyordu hocamız.

     Korona virüs salgını başla-
yınca “Yağma Yok” adlı bir metin 
hazırlamıştı, insanoğlunun doğaya 
yaptıklarını anlatıyordu, telefonda 
okudu bana, olmuş mu dedi. Ol-
muş hocam, dedim. Programımız-
da ve sosyal medyada yayınladık, 
bir milyon kez izlenmiş. Çok 
mutlu olmuştu, bir kez daha haklı 
çıktığı için...
       1998 yılında kurucu başkanı-
mız Prof.Dr.Kural’ın öncülüğünde 
kurulan Türkiye Gezginler Der-
neği, o tarihten bugüne düzenle-
diği yurtdışı, yurtiçi ve İstanbul 
gezilerinin yanı sıra, aralarında 
aylık Armada Oteli toplantıları, 
ülke yemekleri, ortak kitaplar ve 
fotoğraf sergilerinin de bulunduğu 
birçok sosyal ve kültürel etkinlik 
gerçekleştirdi. 
      Ne yazık ki korona günlerinde 
bu etkinlikler gerçekleştirilemiyor. 
Bu boşluğu Türkiye Gezginler Ku-
lübü Bülteni e-GEZGİN dolduruyor. 
e- GEZGİN Dergisi, korona günle-
rinde doğdu. Birlikte yaptığmıız 
işlere Türkiye Gezginler Derneği 
yönetim kurulundaki çalışmala-
rımız ve e-GEZGİN Dergisi Genel 
Yayın Yönetmenliği görevim de 
eklendi.
      Tanışmamızın 25.yılında ona 
sürpriz yapıp plaket hazırlamış-
tım. Meğer o da bana hazırlamış, 
karşılıklı plaket verdik birbirimize! 
Hocamdan sosyal hayata dair çok 
şey öğrendim, asla pes etmiyor-
du. Doğru bildiği yolda yürümek-
ten O’nu hiç bir şey alıkoymu-
yordu. Hayat doluydu; çalışmak 
kadar eğlenmeyi, dans etmeyi de 
çok severdi. 
     Dünyadaki 193’ü ulusal ve 
55’i özerk toplum olmak üzere 
248 ülkenin tamamını gezmiş, 
yüzlerce gezi anısı biriktirmiş-
ti. Böyle donanımlı bir insanın 
yanında zaman nasıl geçiyor an-
lamazsınız, sürekli gezi anılarını 
anlatırdı bize, biz ise onun tatlı 
üslubuyla anlattıklarını hayran 
hayran dinlerdik. Nur içinde yat 
hocam, seni asla unutmayacağız.

Orhan Kural ile Yollarımız 
Nasıl Kesişti?

1

Yıl 1994, HBB TV’de Çevre - Aktüel adlı 
programı hazırlıyordum. Basında sık sık 

“Çevreci Profesör” başlığıyla Orhan Kural hak-
kında haberler gözüme çarpıyordu.Tam bizim 

programa göre konuk diye düşünüp çekim 
için davet ettim. Farklıydı; çok sosyal, 

hareketli, güler yüzlü, cana yakın, iletişim 
kurması kolay bir insandı. Basın camiasını 

önemsiyor, gündeme katkı vermeyi seviyordu. 
O günden sonra dost olduk. Sık sık programda 
konuk ettik. Her seferinde kitaplarını armağan 

olarak getirirdi ekibe... 
İNCİ KARAMAN 
E-Gezgin Dergisi
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

rhan Kural, bir elinde on marifetiyle, 
toplumumuzun belleğinde yer etmiş 
sıradışı bir insan. Araştırmacı kimli-
ğini bilime, bilimi çevreciliğe evirme-

yi başarmıştır. Gezginciliğe olan ilgisi, farklı 
kültürleri kavraması ile toplumsal duyar-
lılığa dönüşmüş, yeni hedefler oluşturarak 
sürekli çıtayı daha yükseğe koymuştur. 
Bu durum sürekli koşan, koşarken üreten, 
üretirken çevresine fayda sağlayan bir 
döngüye dönüşmüştür. 
      O’nun hakkında bunların her biri için 
nice kitaplar yazılabilir. Ben burada ülke-
mizin kültürüne, tarih bilincine ve tanın-
masına O’nun dış dünya gezileri ile yaptığı 
katkılara değineceğim. En unutmadığım 
ve değer verdiğim cümlelerden biri. “Bir 
insan; iki ülke ya da toplum arasında hiç bir 
şeydir,  Ancak aynı zamanda her şeydir !” 
İşte Kural, bu her şeydi. 

      Dünya’da gitmediği, ayak basmadığı hiç 
bir ülke kalmamış, her gittiği ülkenin tele-
vizyon istasyonları ve gazeteleri ile ilişkiler 
geliştirmiş, verdiği söyleşilerle bayrağımı-
zın, tarihimizin, kültürümüzün izlerini ve 
değerlerimizi aktararak izler bırakmıştır. 
        Bununla da yetinmeyen Orhan Kural, 
kendisinin derlediği, “Dünya İçin Bir Şey 
Yap!” adlı kitapçığını neredeyse 19 dile çe-
virterek, bununla da, değişik toplumlarda, 
yol göstericilik yapmıştır. Son arzularından 
biri de, ‘Dünya İçin Bir Şey Yap’ adlı kitapçı-
ğının Bengalce diline çevrilmesiydi. 
        Bu konu üzerinde çalışmaya başlamış, 
ancak sonuçlandıramamıştık. Dilerim ki bu 
arzusunu da yerine getirir ve onun ruhunu 
rahat ettiririz. 
       Bir elçi gibi dünyayı dört dönen 
Kural, bu çabalarında ulusunu ve ülkesini 
düşünme dışında başka bir beklentisi de 

olmamıştır. Gezip, gördüklerini bir sanatçı 
titizliği ile kitaplaştıran Kural, bunları sade-
ce günümüze değil, gelecek nesillere de ışık 
olmak üzere ardında bıraktı. Fakat kitapları 
arasında herkese önereceğim biri var ki; 
adı “Orhan Kural Kendini Anlatıyor !” 
      Bu kitabı mutlaka okumalısınız!...
O, bugün için bizleri nerdeyse 60 yıl geri-
lere götürüp, bir belgesel titizliği ile ışık 
tutuyor. Bizlere o günleri yaşatıyor. 
       Kaybına inanmak çok güç, o eserleri ile 
ölümsüzleşti. Yaşarken yaptıkları ve bırak-
tığı eserler ile bunu yakaladı. 
       Sınır tanımaz büyükelçimizi, yüce rab-
bimiz rahmeti ile sarmalasın, nur gölünde 
uyusun!
AHMET COŞKUNAYDIN 
Türkiye Gezginler Derneği
Başkanı

Orhan KURAL, Sınır Tanımaz Bir Büyükelçi 

SAHİBİ
TÜRKİYE GEZGİNLER DERNEĞİ

adına
AHMET COŞKUNAYDIN
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erçek bir gezgin olan ve dün-
ya çapında irili ufaklı küresel 
ve özerk, toplamda 248 ülke 
gören ve bu ülkelerdeki çev-
resel ve toplumsal duyarlılık 

mesajları ile medyada yankı bulan 
Profesör Dr. Kural, son gezisini 2020 
yılının ekim ayında Fransa ve Belçi-
ka’ya yapmıştı. Kural, salgın Avrupa’yı 
kasıp kavururken bu gezisini sosyal 
medyada “COVID –19 SALGININA 
RAĞMEN FRANSA’DAYIM” başlığı ile 
duyurmuştu. 
       Profesör Dr. Kural’ın sosyal medya 
hesabından daha sonra şöyle yazdı. 
“9-12 Ekim arasında Fransa’daydım.
Belçika sınırındaki Lilie’ye, oradan 
dünyanın en güzel katedrallerinden 
birinin yer aldığı Amiens’e gittim. 
Jules Verne de Amiens’te doğmuş. 
Poitiers’e gittim” 
      Kural, bu geziden İstanbul’a 
döndükten yaklaşık 1,5 ay sonra 28 
Kasım 2020’de ateşi yükselip kendini 
iyi hissetmediğini söyleyince kontrol
için Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum
Hastanesi’ne gitti. 

Test sonuçları pozitif çıktı. COVID -19 
virüsü kaptığı anlaşılınca hemen te-
daviye alındı. 9 Aralık’tan itibaren ise 
yoğun bakımda tedavi görüyordu.     
       Profesör Dr. Orhan Kural 23 Aralık 
2020 tarihinde yaşamını yitirdi. 
      Profesör Kural’ın yaşamını yitirdi-
ğinin öğrenilmesinden sonra Sağlık 
Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koro-
navirüs (COVID-19) nedeniyle hayatı-
nı kaybeden Prof. Dr. Orhan Kural için 
baş sağlığı mesajı yayımladı. 
      Koca, Twitter hesabından yayım-
ladığı mesajında, çevre duyarlılığı ve 
halk sağlığı alanındaki mücadelesiyle 
tanıdıkları Prof. Dr. Orhan Kural’ı kay-
betmenin derin üzüntüsünü yaşadık-
larını belirtti. Fahrettin Koca, Kural’a 
Allah’tan rahmet, sevenlerine de baş 
sağlığı dileklerini iletti. 
       Profesör Dr. Kural’ın bu beklen-
medik ölümü sevenlerini derin bir 
üzüntüye sevk ederken, görev aldığı 
veya önderlik ettiği toplumsal prog-
ramlar da öksüz kaldı. 
     O, 70 yıllık yaşamına toplumsal 
fayda sağlayacak yüzlerce program 

sığdırdı. Adeta kendi için değil başka-
ları için adanmış bir ömür yaşadı. Bu 
programların uygulanmasında zaman 
zaman üzücü olaylarda yaşadı.
        Beyoğlu’nda uyuşturucu müpte-
lası gençlerin saldırısı, Da Mario’da 
haksız hesaba itiraz yüzünden tar-
taklanması, Kadir İnanır, Cem Yılmaz, 
Çağatay Ulusoy ve Teoman’ın tütüne 
teşvik çalışmaları dolayısıyla yargıya 
başvurması, Tarkan’ın konserinde 
ısrarla sigara içen bir avukat hanım-
la sigara münakaşası, Hülya Avşar 
ile yaşadığı polemik, Çiftlik Bank’ın 
açılışına davet üzerine Guinness için 
rekor dosyasını hazırlamak üzere 
görevli olarak törene katılmasına rağ-
men Bartın Platformu’nun kendisine 
amaçlı ve haksız saldırısı, Türkiye’de 
büyük yankı yaptı. 
        Ancak o kendisine kişisel olarak
yapılan bu saldırıları hiçbir zaman
önemsemedi ve çabalarını sürdürdü.
O’nun 70 yıla sığdırdığı yaşam öykü-
sünün özetini ‘Bilgi’ sayfamızda 
‘Orhan Kural’ başlığı ile sizlere sunu-
yoruz. –Rasim AYDIN

“Adaletli ve daha yaşanabilir bir dünya için 
elimden geleni yapmaya çalıştım”

O’nu Bizden COVID-19 Kopardı

Orhan KURAL

Gezi tutkusu, çevre bilinci ve olaylara gerçekçi yaklaşımı ile dünya çapında 
geniş kitleleri etkileyen Türkiye Gezginler Kulübü’nün kurucu başkanı ve der-
gimizin kurucusu Prof. Dr. Orhan Kural, COVID–19 tedavisi gördüğü 
hastanede yaşamını yitirdi. 

G
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ünde 22 bin kişi açlıktan 
ve susuzluktan ölüyor. 
Günde binlerce kişi 
sıtmadan, kanserden 
ölüyor. Günde binlerce 

kişi başta Afrika olmak üzere 
doktorsuzluk ve ilaçsızlıktan 
ölüyor! 
Ancak virüs, Papa ve din 
adamlarına, ünlü aktörlere, 7 
devlet başkanına, başbakanlara, 
bakanlara, her gün milyonlar-
ca dolar para kazanan zengin 
işadamlarına ... ve vergisiz 
kazançları milyonlarca doları 
bulan ünlü sporculara bulaşın-
ca, virüs sınıf ve varlık ayırımı 
yapmayınca korktunuz değil 
mi?

YAĞMA YOK  !
Tüm dünyanın bilim adamları, 
virüse henüz kesin bir çare 
bulamayınca korkutunuz değil 
mi ?
Masum suçsuz hayvanları, 
insanlar seyretsin diye 
“hayvanat bahçelerine”attınız !
Yunus balıklarının yüzlercesini 
öldürüp onları Yunus parkların-
da birer oyuncak yaptınız !
Sirklerde insanlar eğlensin 
diye hayvanları istismar ettiniz, 
ayıları dans etsin diye şartlı 
refleks kazanmaları için kızgın 
saclarda yürüttünüz!
Acımasız avcılar hayvanları en 
son teknoloji ile aldatıp son 

beyaz zürafayı bile öldürüp 
gururlandınız. Avustralya’da 
develer vurulurken sesiniz hiç 
çıkmadı !

YAĞMA YOK  !
Şimdi sıra doğada, onlar da 
bizden intikam alıyor! 
Doğa insansız yaşar, ancak 
insanlar doğa olmadan yaşa-
yamaz.
Hele Çin, kürk ticaretine canlı 
canlı hayvanların kürkünü üs-
tünden çalarak yasakları delip 
devam etti!
Kuş ve domuz gribi gibi, 
Bu virüs de Çin’de gaddarca 
avlanan bir çeşit pullu karınca 
yiyen “pangolinden” yayıldı.

YAĞMA YOK  !
Sıra diğerlerinde!
Şimdi korkup evlere 
kapandınız!
Kolonyaları, maskeleri 
kapıştınız.
Ölümden korkuyorsunuz değil 
mi?
Çünkü Virüs sınıf ayrımı yap-
madı. 
Korkuyorsunuz değil mi?

YAĞMA YOK  !
Çok sayıda uçak seferleri iptal 
oldu. Okullar sürekli açılıp 
kapatıldı. 

Sık sık karantina uygulandı. 

Futbol maçları seyircisiz oynan-
dı, insanlar birbirinden bir 
metre uzaklaştı.
Biz insanlar bugüne dek hep 
tükettik !
Hep daha fazlasını istedik !
Yeni araba, yeni yat, yeni 
kürkler!
Yeni cep telefonu
Yeni yazlık evler
Suudi Kralı beş özel jeti ile 
Tayland’a tatile gitti.
Birleşik Arap Emirleri dişleri 
ağrıyınca özel uçakları ile Lond-
ra’ya dişçilerine uçtu.
96 parçalı yemek takımları, çok 
sayıda mutfak robotları alındı.
Ama ekmeklerinizi, yemekleri-
nizi çöpe attık.
Sosyal medyada küstahça 
“gurme ve yemek” resimlerini 
paylaştınız.
Alışveriş merkezlerinde 8 bin 
dolara çantalar alındı.
Yüzsüz bir adam tuzu om zun-
dan akıtıp altın suyunda biftek 
kızarttı, bin dolar ödeyip bir 
hayvanın etini zevkle yediniz.
Canlı canlı ıstakozlar kaynar 
suya atıldı! 22 bin kişi günde 
açlıktan ölürken, doların yeşili-
ni, doğanın yeşiline hep tercih 
ettiniz! Zavallı boğayı adım 
adım işkence ile öldüren zalim 
matadorları alkışladınız.
Manzara için ağaçlar kesildi!
Oscar töreninde binlerce 
dolarlık elbise ile kırmızı halıda 

züppece yürüyenleri hayranlık-
la seyrettiniz !
Reklam ve dizilerle kandırıl-
dınız!
İçki masalarında entel takıldı-
nız !
Ama siz bir şey yapmadınız. 
Hep konuştunuz, hep başkala-
rından beklediniz.
Serpme kahvaltıda gözünüz 
bayram etti ama, yiyeceklerin 
yüzde yetmişi çöp oldu.
Yiyeceklerin en az yarısı çöpe 
giden iftar sofralarında lüks 
otellerde oruç tutmayan zen-
ginleri ağırladınız !
Oysa “iftar” fakirlerle pay-
laşmaktır! Havai fişeklere 
dakikada bin dolar ödediniz, 
hayvanları öldürdünüz, yaşlı ve 
hastaları korkuttunuz.
Paranız, servetiniz, evleriniz bu 
sefer işe yaramadı!

YAĞMA YOK  !
Bugünleri siz hazırladınız, 
şimdi korkun bakalım!
Bir süre sonra muhtemelen bu 
virüsün de etkisi azalacak, virüs 
gündemden düşecek, tüketim 
sistemi tüm hızı ile devam ede-
cek!  Yoksullar virüslerden veya 
diğer hastalıklardan ve açlıktan 
ölmeye devam edecek!
Ancak; Yine de bir kesim hiç 
ama hiç akıllanmayacak!

Yağma yok..!
Yağma yok..!
Profesör Doktor Orhan Kural yaşamında olduğu gibi vefatından sonra da kitleleri etkilemeye 
devam etti. Vefatından önce kaydettirdiği ‘YAĞMA YOK’ başlıklı videosu youtube’da yayınlan-
masından itibaren ilk yarım saniyede arama motoru Google aracılığı ile 57 bin izleyiciye ulaştı. 
Uyarı niteliğindeki video bireyin kendini sorgulaması için bir fırsat sunuyor. Yeşil bir duvarın 
önünde kaydedilen video da Orhan Kural ‘YAĞMA YOK’ diyerek başlıyor ve sözlerini şöyle 
sürdürüyor.

G

erhaba! Bu videoyu dinliyorsa-
nız eğer artık ben bu hayatta 
değilim. Yaşarken bu videoyu 
çektim. Bugüne kadar insanları 
üzdümse özür dilerim. Vatan-

daşlık görevimi yaparak sizlere daha iyi bir 
dünya bırakmaya çalıştım. 
      Çocuklarınızın daha iyi yaşamasına ça-
lıştım. Adaletli, daha yaşanabilir bir dünya 
yaratmak için elimden geleni yapmaya 
çalıştım.  Burada da açıklamak istiyorum. 
Lütfen gayretli insanları engellemeyin. 
Onların hevesini kırmayın. Vasiyetimi 
eksiksiz biçimde hazırladım. Yasal olarak 
yürürlüğe koydum. En önemli isteklerim-
den biri kamu yararına bu kadar çalışarak 
oluşturduğum ‘Türkiye Gezginler Derne-

ği’nin yaşaması. Kurduğum Gezi Evi’nin 
devam etmesi. Bir beton yığını iken onu 
tarihi ev haline getirdiğim Ahırkapı’daki 
binamızın konsolosluk olarak hizmet ver-
mesi bakımından işlevine devam etmesi. 
Aynı zamanda tek ağaçla alıp, koru haline 
getirdiğim Fener Köyü’ndeki çiftliğin de 
devam etmesi yönünde kızımdan istekte 
bulundum. Ayrıca yazılı olarak bildirdim. 
Bu arada vasiyetimde yazdım. 9 yılı bölüm 
başkanı olarak 44 yıl İTÜ Maden Mühen-
disliği bölümünde hizmet verdim. Bu 
öğrencilerimi çok sevdim. Onlarla ortak 
çalıştım. Onlara bir burs imkanı sağlıyo-
rum. ‘Orhan Kural Bursu’ verilecektir. Bu 
konuda ‘Yurt Madenciliğini Geliştirme 
Vakfı’na belli bir para bıraktım.”

Prof. Kural, ölmeden önce vasiyetini açıkladığı bir başka 
video daha kayda aldı. Belliki vasiyet ettiği şeylerin ihmalini 
önlemek için bu video ile geriye bir tanık bırakmak istedi. 
Kural, video kaydında vasiyetini şöyle açıkladı:

“Sizlere daha iyi bir 
dünya bırakmak için 
vatandaşlık görevimi 
yapmaya çalıştım”

Kural, farklı ülkeleri tanıttığı 
17 gezi kitabı ve “Bu Kitap 
Başka” adlı anı kitabı hazırladı. 
    Kural, matematik kitabını 
2004’te yayınladı. Türkiye’nin 
değişik yerlerinde ve yurt dışında 
42 kişisel fotoğraf sergisi açtı.
     Ayrıca ilk ve orta dereceli 
okullar, üniversiteler, valilikler, 
belediyeler, sanayi kuruluşları, 
silahlı kuvvetler, polis meslek 
yüksekokulları, yurtlar, huzurevle-
ri, hastaneler, halk eğitim 
merkezleri, müftülükler, siyasi 
parti merkezleri, değişik 
dernekler ve halka açık yerlerde 
81 il ve ayrıca 60’a yakın ülkede 
çevre bilincine odaklanan 
6 bine yakın konferans verdi.
    Değişik kanallarda radyo ve 
televizyon programları hazırlayıp 
sunan Kural, 193 ülkeyi gezdi 
ve Nomad Mania websitesinde, 
dünyanın en gezgin insanları 
listesinde 48. sırada yer aldı.
    Türkiye Gezginler Derneğinin 
kuruculuğunu üstlenen Kural, 
2003’te Benin Fahri Konsolus-
luğu’na, 2013’te Vanuatu Fahri 
Konsolosluk Yardımcılığına atan-
dı. Bine yakın ödül ve plaket sa-
hibi olan Orhan Kural’a 2014’te 
Cotonou’da “Benin Cumhuriyeti 
Devlet Nişanı” takdim edildi. 
CVK Park Bosphorus Hotel’de 
Yahma Kemal Beyatlı Kütüphane-
si’nde Orhan Kural özel köşesi 
organize edildi.

193’ü uluslararası 54’ü 
özerk 248 ülkeyi ziyaret etti 
ve pek çok ülkede sergi açtı 

O uluslararası 
bir çevreci ve
gezgin idi

M
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Halen etkin 
avcılar ve 
kürk giyenler
cenazeme 
gelmesin!!!

Cenazemde canlı tek bir çiçek bile istemiyorum. Belediye başkan-
ları dahil çiçek yollamasınlar. Onun yerine eğitim kurumlarına ba-
ğışta bulunsunlar. ÇEKÜL Vakfı aracılığıyla ağaç diktirirlerse daha 
da sevinirim. Benim sembolüm hayatım boyunca kitaplarımın 
dışında tahta kediler oldu. Onları da beraberinizde getirirseniz 
renklilik katarsınız cenazeme. Eğer size armağan ettimse lütfen 
beraberinizde getirin.”

Organlarımı armağan ediyorum
“Mümkün olacak mı bilmiyorum vasiyetimde de yazdım eğer 
mümkünse organlarımı hem kadavra olarak hem de kullanılması 
için armağan ediyorum. Bu yazılı olarak bildirildi. Çünkü yazılı 
olması gerekiyor. En çok merak ettiğim şey daima arkamdan ne 
yazılacak. Basın ne yazacak. İnsanlar ne konuşacaklar diye hep 
merak ettim. Herhalde şu anda o yapılıyordur diye düşünüyorum. 
Sizlere sağlıklı, nice mutlu coğrafyalarda uyanabileceğiniz, başarı 
dolu bir dünya diliyorum. Sevgiyle kalın”

elelim son olarak cenazeme(!) Bilmi-
yorum yaz mı olacak, kış mı olacak (...) 
Cenazenin Zincirlikuyu Camii’nden 
yapılmasını istiyorum. Çünkü diğer 

camilerde trafik sıkışıklığı oluyor. Orası park 
bakımından daha rahat! Annem, babam ve 
kardeşimin yattığı Zincirlikuyu’daki hazır 
olan mezarıma kaldırılacağım. Hayvan tica-
reti yapanlar kürk giyenler ve halen etkin 
avcılık yapanlar kesinlikle benim cenazeme 
gelmesinler.

G aşamının her saniyesi programlı olan Profesör Doktor Orhan Kural, derslik-
ten amfiye konferanstan seminere koşarak bir ömür yaşadı. Dünyada adım 
atmadığı yer kalmayan Kural, gittiği her yerde hoş bir seda bıraktı. Farklı 
kültürler ve yaşamlardan  yaptığı gözlemlerini kitlelere taşıdı. Bunu sadece 

sözlü olarak burakmadı. Bütçesini kendi öz kaynaklarından karşılayarak bunla-
rı yazılı eserler haline getirmeye ve gelecek kuşaklara aktarmaya çalıştı. Onun 
düşünceleri bugünkü pek çok çevre için çılgınca görünse de  onun ne demek 
istediğini inanıyoruz ki 50 yıl sonraki gelecek nesil çok daha iyi anlayacak. Onun 
sözlerinden alıntılar yeni etiketleri süsleyecek. Toplumsal medya bu çağın aydını-
nın mesajlarındaki gizi yeni nesillere aktaracak. - RASİM AYDIN 

Bilgi toplayan ve topladığı bilgiyi işleyerek aydın bir 
bakışla kitlelere aktaran Profesör Doktor Kural, bundan 
böyle her gün yeniden keşfedilecek. 

Y
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Profesör Doktor Orhan Kural geride silinmez izler bıraktı. Bu yüzden beklen-
medik vefatı O’nu yakından tanıyanlarca halen kabul edilebilmiş değil. Sanki bir 
gezide ve kısa süre sonra tekrar aramızda olacak. O’nun yeri asla doldurulama-
yacak. Bu anlatılması gerçekten olanaksız bir durum. Dergimiz yayına hazırla-

nırken,  O’nunla bir biçimde yolu kesişmiş olan herkes bir şeyler yazmak istedi. 
Ancak tüm yazılanları  yayınlayabilmemize sayfalar yetmez. Yaşamına bir biçim-
de dokunduğu dostlarının yazdıklarından bir eleme yaparak benzerlik gösteren 

yazılar içinden seçimle bir dizin oluşturduk. 

BİR BİLGE ADAM
Orhan denen bir yüce adamdı o. 

Yorulmak bilmez enerjiyi vermiş Yaradan. 
Toplum için insani ne varsa, örnekti herkese. 
Gözünü budaktan bile sakınmazdı bu yolda. 

Bilge bir liderdi ışığıyla herkese. 
“Kural”dı soyadı, her yaptığı iş gibi.
Ölümünü bile kuralladı ölmeden.

 Hiç haberimiz yokken geliverdi ansızın, 
Corona denen bir mikrop aldı onu elimizden. 

Dileriz ahirette de ışıklar içinde yatsın.
İBRAHİM ZAMAN
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Sevgili Orhan 
Kural’ı 1970 yılı 
başlarında, öğren-
cim olarak tanıdım. 
Daha sonra asistan 
olup doktora tezi 
çalışmalarını 

cevher hazırlama laboratuvarlarında 
yaptığı için kendisini daha yakından 
tanıma imkânım oldu. Sonraki 50 yıl 
boyunca seyahatleri hariç neredeyse 
her günümüz birlikte geçti. 
     Emekli olduktan sonra da, başkanı 
olduğum Yurt Madenciliğini Geliştir-
me Vakfı’nda yönetim kurulu üyesi 
olduğundan yine birlikte idik. 
     Sevgili Orhan nevi şahsına 
münhasır kişiliği olan, sonsuz bir 
insan, hayvan, bitki sevgisiyle dolu, 
hümanist, sanatsever, duygusal, yar-
dımsever, çalışkan, toplum ve çevre 
için yaşayan, eşi bulunmaz bir dünya 
vatandaşı idi. Onunla ilgili o kadar 
çok unutulmaz anım var ki, bir kitap 
yazılabilir. 

Verilen çerçeve içinde iki anımı 
burada paylaşacağım. 
      2000’li yılların başında İTÜ Ma-
den Fakültesi Maden Mühendisliği 
Bölüm Başkanı olduğum dönemde, 
rahmetli Orhan yardımcım idi. 
Birlikte on beş günde bir iş adam-
larını çağırıp,öğretim elemanları ve 
öğrencilere ufuklarını açmak üzere 
konferanslar verdiriyorduk. 
       Zorlamalara rağmen konfe-
ranslara 40-50 öğrenci geliyordu. 
Orhan’a bir gün “Hülya Avşar’ı 
çağırsak, herhalde daha çok izleyici 
olur” diye espri yaptım. Bir hafta 
kadar sonra Orhan geldi, “Güven abi, 
10 gün sonra, şu tarihte Hülya Avşar 
geliyor” dedi. Hülya Avşar hanım 
geldi ve konferans verdi. Bırakın 
150 kişilik amfiyi, koridorlar doldu, 
kalabalık dışarı kadar taştı. Yalnızca 
Maden Fakültesi değil, tüm üniversi-
te oradaydı. 
      Diğer anım ise, bir toplantıya 
katılmak üzere gittiğimiz Trabzon’da 

yaşandı. Otelde bir gece kaldık ve 
sabah birlikte açık büfe kahvaltı 
yapıyorduk. Otel pek çok Arap ülke-
sinden turistler ile doluydu. Sevgili 
Orhan bir ara kalktı ve diğer masa-
ları dolaşmaya başladı, yakındaki 
masaya gelince kulak misafiri oldum. 
      Arap turistlere “Tabağınızda artık 
bırakmayın, yiyeceğiniz kadar alın, 
Müslümanlıkta ziyankârlık haram-
dır” mealinde İngilizce hitap ediyor-
du. Masada oturanların kendisine 
şaşkınlıkla baktıklarını da gördüm. O 
günden sonra ben de tabağımda bir 
şey bırakmamaya ve açık büfeler-
den yiyeceğim kadar almaya özen 
gösterdim. 
     Doğa aşığı sevgili Orhan Kural’ı en 
verimli çağında, zamansız kaybet-
menin derin üzüntüsü ve boşluğu 
içindeyim. Onu çok arayacağım 
ve özleyeceğim. Sevgili Orhan’a 
Tanrı’dan rahmet, tüm sevenlerine 
başsağlığı ve sabırlar dilerim. Işıklar 
içinde yatsın. 

ORHAN KURAL, EŞİ BULUNMAZ BİR HUMANİST, 
TOPLUM VE ÇEVRE İÇİN YAŞAYAN BİR DÜNYA VATANDAŞI”

Orhan bölümde yardımcım idi. Öğrencileri geliştirmek için konferanslar düzenliyorduk. 
Zorlamalara rağmen konferanslara 40-50 öğrenci geliyordu. Orhan’a bir gün “Hülya 
Avşar’ı çağırsak, herhalde daha çok izleyici olur” diye espri yaptım. Bir hafta kadar 
sonra Orhan geldi, “Güven abi, 10 gün sonra, şu tarihte Hülya Avşar geliyor” dedi.   

GÜVEN ÖNAL

VEDA   ORHAN KURAL’IN ARDINDAN

Profesör Doktor

İTÜ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

*Hülya Avşar’ın İTÜ konferansında koridorlara kadar öğrenci dolmuş 
ve o günlerde bu durum medyanın haberleri ile gündem olmuştu

Üniversiteliler 
bilim yerine eğlenceyi 
tercih ediyorlar
Türkiye’de eğitimin kalitesi her zaman ön-
celikli tartışma konusu. İstanbul Teknik 
Üniversitesi’nde Türkiye Bilimler Akademisi 
(TÜBA) Üyesi Prof. Dr. Celal Şengör’ün ABD’li 
bilim adamını konuk ettiği toplantı yerine 
öğrencilerin Hülya Avşar’ı dinlemeye gitmesi 
bu tartışmaları yeniden alevlendirdi. Şengör, 
öğrencilerin kalitesinin düşmesinden yakına-
rak üniversiteden ayrılacağını söylemişti.

Orhan KURAL ve Güven ÖNAL bir konferans sırasında...

İSTANBUL- Türkiye’de eğitimin kalitesi her zaman öncelikli 
tartışma konusu. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Türkiye 
Bilimler Akademisi (TÜBA) Üyesi Prof. Dr. Celal Şengör’ün 
ABD’li bilim adamını konuk ettiği toplantı yerine öğrencile-
rin Hülya Avşar’ı dinlemeye gitmesi bu tartışmaları yeniden 
alevlendirdi. 
       Şengör, öğrencilerin kalitesinin düşmesinden yakınarak 
üniversiteden ayrılacağını söylemişti. Ancak üniversitenin 
rektörü, bu durumun sadece Türkiye’ye has bir durum ol-
madığını başka ülkelerde de yaşandığını ifade etti. Uzmanlar 
ise, öğrencilerin ilgisizliğinin eğitim kalitesinin düşüklüğü 
kadar akademisyenlerden de kaynaklandığını dile getiriyor.
      İTÜ’de ABD’li bilim adamı konferans verirken diğer 
tarafta sinema ve ses sanatçısı Hülya Avşar’ın da bir başka 
etkinliği gerçekleştirildi. Bilimsel konferansa 4 öğrenci, 
Hülya Avşar’ı dinlemeye ise 600 öğrenci gitti. 
      Bunun üzerine Prof. Dr. Celal Şengör, bilime olan ilgisizlik 
karşısında üniversiteyi artık bırakacağını rektöre açıkladı. 
Bu durum hakkında değerlendirme yapan bir akademisyen, 
sorunun sadece öğrencilerden kaynaklanmadığını söyle-
yerek, “Ülkemiz bilim yapan ve bilimden yararlanarak artı 
değer oluşturan bir toplum olmadığı için bilim toplumun 
gündemine taşınmadı. 
       Ülkemizi yöneten yöneticilerimiz de maalesef bilimi ve 
eğitimi öne almak yerine bir daha seçilebilme kaygısı ile 
konuyu en son sıralara bıraktı. Bugün geldiğimiz noktada ül-
kemiz eğitim ve kültür hayatı, popüler kültüre yenik düşmüş 
durumdadır” dedi.
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Sevgili Orhan be-
nim İstanbul Tek-
nik Üniversitesi 
Mimarlık ve Mü-
hendislik Fakül-
tesi yıllarımdan 

sınıf arkadaşımdır. Ayrıca İTÜ’de 
çalışırken yan yana odaları pay-
laştık. Bu nedenle zaman zaman 
karşılıklı oturup dertleştiğimiz, 
yardımlaştığımız ve konuştuğumuz 
günler çok olmuştur. Kendisi liseyi 
Kadıköy Maarif Koleji’nde oku-
duğu için liseden de  birçok ortak 
arkadaşımız vardı. Bildiğiniz gibi 
bu tür okullar  öğrencileri dışa dö-
nük ve sosyal yönü kuvvetli olarak 
yetiştirirler. Onun için Orhan dışa 
dönüklüğünü ve sosyal bir insan 
olmasını kısmen lise eğitimine 
borçludur diye düşünüyorum. 
       Sevgili Orhan’ın yaşantısı-
nı etkileyen iki önemli dönüm 
noktası olmuştur. Bunların en 

başında gelen, kardeşini çok genç 
yaşında elim bir trafik kazası 
sonucu kaybetmesi, diğeri ise 
yapmış olduğu evliliğinin kısa 
sürmesidir. Yaşanan bu travmatik 
olaylara karşı onun yanında en 
büyük yardımcısı, gerçekten çok 
vefakâr olan ve sevgili kızı Nil’in 
de yetiştirilmesinde büyük payı 
olan sevgili annesi idi. Orhan, bu 
olaylardan sonraki yaşantısında 
insanlara yardımcı olmak hedefi ile 
hayatına öğretim üyeliğinin yanı 
sıra çok sayıda aktiviteye katılarak 
devam etmiştir. Bunların arasında 
dünyayı gezmek amacı ile Gezgin-
ler Kulübü’nü kurması ve gerçekten 
rekor sayıdaki ülkeye ziyaretlerde 
bulunması, hayvan hakları konu-
sunda aktif olması, çevre ile ilgili 
faaliyetlerde bulunması, çok sayıda 
okula ve kuruluşa gidip konferans-
lar vermesi gösterilebilir. Gözlem-
lediğim kadarıyla sevgili Orhan, 

yaptığı aktiviteleri bir kayıt altına 
alır ve gazetede çıkan tüm küpür-
leri saklardı. Gezdiği ülkeleri ise 
bir harita üzerine iğne ile işaretler, 
eksik kalan yerleri ise ileriye dönük 
programına alırdı. 
       Orhan, yaptığı bu aktiviteler 
ile toplumda popüler olmuştu. 
Bununla ilgili bir anımı aktarmak 
isterim. Üniversitelerin tanıtım 
günleri başlamış, veliler ve öğren-
ciler beraberce  fakülteleri dola-
şırken, bir veli çocuğu ile benim 
odamın önünden geçiyordu. Yan 
odamda Orhan’ın ismini görünce 
bir anda durdu ve çocuğuna “Bak 
oğlum, bu fakültede Orhan Kural 
da varmış” dedi ve onu bir şekilde 
teşvik etti. Bu olaydan anlaşıldığı 
gibi Orhan gençlere toplumda iyi 
bir örnek olmuştu. 
       Orhan herkese yakın bir 
kişiliğe sahipti. Kimseyi kırmaz, 
hep gülerek yaklaşırdı. Esasında bu 

Bir veli çocuğu ile benim odamın önünden geçiyordu. 
Yan odamda Orhan’ın adını görünce bir anda durdu ve çocuğuna 

“Bak oğlum, bu fakültede Orhan Kural da varmış” dedi. 
Bu olaydan anlaşıldığı gibi Orhan gençlere toplumda iyi bir örnek olmuştu. 
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Orhan Kural ile keyifli bir anımızdan.. 

özelliği nedeniyle bölüm başka-
nı oldu. Bölüm içinde mevcut 
anlaşmazlıkları en iyi çözümleye-
bilecek bir ikinci bir kişi olmadığı 
için onu bu göreve getirdiler. 
Nitekim, bu görevi de başarıyla 
yürütmüştür. Bölüme maddi ve 
manevi anlamda birçok katkıları 
olmuştur.  Kendisi öğrenciler 
için burs bulmuş, birçok bağış 
toplamış ve laboratuvarların ek-
siklerini tamamlamıştır. Kanımca 
kendisi okulda bu tür faaliyetleri 
yapabilecek tek kişiydi. 
      Sevgili Orhan aynı zamanda 
çok duygusal bir kişiliğe sahipti. 
Yaptığı tüm bu faaliyetler için 
her zaman takdir görmek ve hak 
ettiği sevgiyi ve saygıyı hissetmek 
isterdi. Orhan, savunduğu dava-
larda oldukça cesur davranan bir 
kişiliğe sahipti. 
       Bu uğurda birçok kez saldı-
rıya uğramış ve şiddete maruz 
kalmıştır. Hatta bir keresinde Tak-
sim’de bir arabadan atılan çöp için 
önündeki arabaya ikazda bulun-
duğunda sokak aralarına kadar 
kovalanıp nerdeyse öldüresiye 
dövülmüştü. Orhan aynı zamanda 
iyi bir aktivistti. Hayvan hakları 
için kurdukları bir haberleşme ağı 
vasıtasıyla her eyleme katılmış, en 
ön saflarda yer almıştır. 
       Sevgili Orhan dünyanın 
birçok ülkesini gezmiştir. Gezdi-
ği her ülke ile ilgili notlar tutup 
bunları da daha sonra bu ülkeleri 
gezecek insanları aydınlatmak 

için kitap haline getirmiştir. Ken-
di konusu ile ilgili olarak benim 
de yer aldığım çok yazarlı Kömür 
isimli bir kitap yazmıştır. Bütün 
bunlardan anlaşılacağı üzere, 
giriştiği her faaliyette toplum için 
bir şeyler yapma gayretinde idi ve 
bu yolda elindeki tüm imkanları 
kullanırdı. 
    Verdiği sayısız konferans ile de 
toplumun her kesimine yönelik 
eğitici bilgiler aktarmayı kendi-
ne bir görev edinmişti. Kim ne 
derse desin, bu tür etkinliklerde 
bulunmak, zamanını bu yönde 
harcamak, bunları organize etmek 
bence büyük bir fedakârlıktır ve 
günümüzde çok az kişinin yapa-
cağı bir şeydir. 
      Sevgili Orhan hastalanmadan 
önce evimize gelmişti. Ben onu 
pandemi döneminde gezmemesi 
yönünde uyardım. Ancak, daha 
önce yaptığı bir seyahat esnasın-
da sıtma hastalığına yakalanıp 
iyileştiğini, kendisine bir şey 
olmayacağını söyledi. Kısacası, 
yine karakterine uygun şekilde bu 
olayda da cesur davrandı. 
       Orhan kendine özgü, nadir 
insanlardandı. Bizler o hayatta 
iken onun yaptığı faaliyetleri ba-
zen hayranlıkla, bazen şaşkınlıkla 
karşılıyorduk. Ama o her zaman 
içinde bulunduğu topluma faydalı 
olmak için çalıştı. Biz madenci 
arkadaşları onu her zaman takdir 
edecek, gönlümüzde yaşatacak, 
unutmayacağız.

GEZİ DENEYİMLERİ...
Gezilerde sakin olmayı, sinirlenmemeyi, zor şartlara 
ayak uydurmayı, aç susuz kalabilmeyi, sabretmeyi, 
macerayla dolu geziler yapmayı kimden öğrendin 
derseniz, tabii ki değerli Orhan Hoca’mızdan...
     Ocak 2016... Orhan Hoca ile yine zorlu bir 
yolculuğun başlangıcındayız. Dünyada gidilmesi en 
tehlikeli on ülkeden sekizincisi, Kongo Demokratik 
Cumhuriyeti.. 
      Başkent Kinşasa’dan bineceğimiz 10 kişilik 
helikopter ile yaklaşık 1,5 saatlik bir yolculuk yapa-
rak MBandaka’ya uçacağız. İki saat önce havaala-
nındayız. Ama ne havaalanı, 40 yıl önceki Topkapı 
Otogarından da berbat. Uçak saatimiz geldi, geçti 
ama biz hala bekliyoruz. Meğer devlet erkanından 
birileri gelmiş, bizim yerimize onları bindirip, yolla-
mışlar bile.. Çok sinirleniyoruz, tur sahibi Belçikalı 
Michel’i parçalayabiliriz. Ama Orhan Hoca çok sakin, 
bizi yatıştırıyor, burası Afrika böyle şeyler çok normal, 
burada saat çalışır ama saatli çalışılmaz, sıkmayın 
canınızı diyor, biraz sakinleşiyoruz. 
      Neyse başka bir hava şirketinin helikopterine 
biniyoruz. Macera dolu yolculuk başlıyor. Helikoptere 
bavullarımız ve biz zor sığıyoruz. Kongo nehri boyunca 
Kongo Yağmur Ormanları üzerinde doğuya doğru yol 
alıyoruz. Bir an düşünüyorum, bu pırpırın motoru bo-
zulsa bu balta girmemiş ormanlara düşsek, parçamız 
bulunmaz, ama keyfini çıkaralım aşağıda muhteşem 
bir manzara var. Bu arada ikram bir küçük şişe Coca 
Cola.. Tabii Orhan Hoca içmiyor, ama ben içiyorum. 
Aç ve susuzum.
     MBandaka’ya sağ salim varıyoruz. Otelimizde su 
yok, elektrik yok, yemek yok, internet yok... Daha ne 
sayayım.. Hepimiz kazan kaldırıyoruz. Orhan Hoca 
yine bizi sakinleştiriyor. Afrika’da gezerken böyle 
şeylere alışın diyor. Odasındaki plastik varil içinde 
yıkanmayı kabul ediyor, içindeki su Kongo nehrinden.  
Ben kesinlikle reddediyorum, üç gün boyunca yıkan-
mıyorum o sıcak ve pislikte.. Daha sonra yaptıkları 
yemeklerin suyunun da nehirden olduğunu öğreniyo-
rum. Bantu ve Pigme köylerine gitmek üzere bindi-
ğimiz ilkel tekne ile nehrin İkoko kolunda giderken 
Michel’in gösterdiği yerde önce Orhan Hoca arkasın-
dan ben ve diğerleri nehre atlıyoruz, hem serinlemek, 
hem de üzerimizdeki günlerin pisliğini atmak için.. 
Ama suda timsahların olduğunu biliyoruz.
      Tekrar MBandaka’ya dönüyoruz, aynı otel, bir 
gece kalıp, ertesi sabah Kinşasa’a uçacağız. Ne 
mümkün helikopter gelmiyor ve biz o otelde aç susuz 
iki gün mahsur kalıyoruz. Gece uçak seferi yok çünkü 
havaalanında da elektrik yok. Hoca yine sakin, sade-
ce sizi basına vereceğim diyor, bunun için toplanıp 
fotoğraf çektiriyoruz. Ve iki gün sonraki İstanbul’a 
dönüş uçağına zor yetişiyoruz.
        Çok zor bir geziyi ilginç deneyimlerle sağ salim 
tamamlıyoruz. Bu ve buna benzer gezilerde Orhan 
Hocamız kim bilir benim gibi daha nice gezgine örnek 
ve yol gösterici olmuştur. Kendisini saygı ile anıyo-
rum. –– Prof.Dr. Sevcan AKESİ

ORHAN KURAL KİMSEYİ KIRMAZ, HEP GÜLEREK YAKLAŞIRDI

SABRİ ERKİN NASUF
Profesör Doktor

İTÜ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
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Orhan Hoca’mızı 
6 yıl İTÜ Maden 
Mühendisliği 
Bölüm Başkan 
Yardımcılığı-
nı yaptığım 
dönemde daha 

yakından tanıma fırsatı edindim. 
Hem akademik hem de idari 
yönetim becerisi en üst düzeyde 
olan Orhan Hoca’nın titizliğinin 
en büyük göstergesi, her şeyi 
A4 beyaz kâğıda küçük küçük 
daireler içine not alması ve işleri 
takip etmesi idi. Tüm dünyada 
olduğu gibi ülkemizde de akade-
mik hayat zordur; kıskançlıklar 
çoktur ve yönetimi kolay değil-
dir. Hocamız bölümde çok iyi bir 
yönetim şekli oluşturmuş, en 
üstten en alt kadroya herkes ile 
diyalog kurarak, herkesi dinleye-
rek, gayretli ve hevesli olan tüm 

arkadaşlarımızı destekleyerek 
bölümümüzü çok ileri seviyelere 
taşımıştır. Bunlardan bir tanesi 
üniversitelerde alan sıralaması 
yapan QS World University Ran-
kings by Subject sıralamasında 
bölümümüzün dünyanın en iyi 
31. maden mühendisliği bölümü 
unvanını almasıdır. Bir diğeri, 
dünyanın ilk maden mühendisli-
ği bölümünü açmış olan Almanya 
Bergakademie Freiberg Teknik 
Üniversitesi Maden Mühendisliği 
Bölümü iş birliği ile gerçekleş-
tirilen, Afganistan’ın önde gelen 
maden mühendisleri, maden şir-
ketlerinde görev yapan bazı ge-
nel müdürler ve bakanlık yetkili-
lerinin de aralarında bulunduğu 
toplam 50 kişiye verilen eğitim 
programı çalışmasıdır. Orhan 
Hoca, beş yıl süren son derece 
zorlu ve yıpratıcı bir süreçte bü-

rokratik engelleri aşarak kendi 
adını taşıyan yerleşkede İTÜ 
Madencilik Eğitim ve Uygulama 
Merkezi’ni de üniversitemize ka-
zandırmıştır. Kendisiyle ilk yurt 
dışı seyahatimi Alman Uluslara-
rası İşbirliği Kurumu’nun (GIZ) 
davetlisi olarak Kasım 2016’da 
İran’da yapılan 4. Uluslararası 
Maden ve Madencilik Endüstrile-
ri Kongresi’ne katılarak yaptım. 
Tahran’a giderken yolculukla 
ilgili ilk anım, Hoca’nın onlarca 
ülke gezmiş olmasına ve da-
kikliğine rağmen hayatında ilk 
defa uçağı kaçırması olmuştur. 
Sempozyumda kaldığımız Hilton 
Oteli’nde kahvaltı yapmaya 
indiğimde, Hoca’nın, kahvaltısını 
yapan cüsseli bir yabancı ile ha-
raretli tartışmasına tanık oldum. 
İngilizce olarak, yabancı kişiye 
önündeki kahvaltı tabağının ve 

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de akademik hayat zordur; kıskançlıklar çoktur 
ve yönetimi kolay değildir. Hocamız bölümde çok iyi bir yönetim şekli oluşturmuş, en 

üstten en alt kadroya herkes ile diyalog kurarak, herkesi dinleyerek, gayretli ve hevesli 
olan tüm arkadaşlarımızı destekleyerek bölümümüzü çok ileri seviyelere taşımıştır. 
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*4. Uluslararası Maden ve Madencilik Endüstrileri Kongresi’nde Orhan Kural ile  birlikte 
açılış konuşması yaparken.

*Afgan Eğitim Programı’nı planlarken, Bergakademie Freiberg Teknik Üniversitesi  Maden 
Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Prof. Dr. Carsten Drebenstedt ve GIZ Yetkilileri ile.

masasının yemeklerle dolu dolu 
olduğunu, bunları bitirmesinin 
mümkün olmadığını ve bunun 
israf olduğunu, dünyada birçok 
insan ve canlının açlıktan 
ölürken bunun adil olmadığını 
haykırıyordu. Herkes pür dikkat 
bizleri gözleri ile takip ediyor-
ken “Eyvah, kavga çıkacak” diye 
gerilmiştim. Bu esnada yandaki 
büyük masada mollaların bir 
toplantısı vardı ve onlar da 
kahvaltı yapıyorlardı. İçlerin-
den en üst düzey yetkili birisi 
Hoca’yı uzaklaştırdı; ben neler 
olduğunu anlamaya çalışırken 
Hoca mollaya durumu anlatıp 
bunun dinimizde haram oldu-
ğunu belirtiyordu. Molla bunun 
haram olmadığını, ancak caiz 
de olmadığını anlatıyordu, ama 
Hoca Kuran-ı Kerim’den ayetler 
vererek mollayı ikna etmeye 
çalışıyordu. Molla o kadar etki-
lenmişti ki, ertesi sabah Hoca’ya 
meşhur ve kaliteli bir İran 

yüzüğünü hediye etmişti. 
Hoca hastaneye yatmadan 
birkaç gün önce son tele-
fon görüşmemizi yapmıştık. 
Kendisinin mutluluğu ve bu 
hastalığı yeneceğine olan inancı 
beni çok sevindirmişti. Hasta-
ne sürecinde durumu ile ilgili 
olarak birlikte çalıştığı Mehmet 
ile görüşüyordum. Hoca’nın 
vefat haberini alınca içimden 
bir yıldız kaydı ve çok üzüldüm. 
Değerli Mehmet’in Akademik 
Dünyanın Anılarında Orhan 
Kural davetini alınca, ilk aklıma 
gelen anılarımı sizlerle paylaş-
maktan onur duydum. İyi ki 
beraber çalışmışız, iyi ki Hoca’yı 
tanıma fırsatı buldum, iyi ki bu 
dünyadan bir Orhan Kural geçti. 
Doğru bildiğini yapan, sevgi 
dolu, yardımsever, vicdanlı, gü-
ler yüzlü, güzel yürekli hocam, 
seni çok özleyeceğiz. Mekânın 
cennet olsun.

Yirmi yıllı aşkın süredir ortak çalışmalar 
yaptığımız Hocamız açık sözlü, programlı, 
herkesi dinleyen fakat son sözü kendi söylemek 
isteyen, çalışkan bir insandı. 
       Bu özelliklerini yansıtan bir anımızı pay-
laşmak istiyoruz. Guinness Rekorları Türkiye 
danışmanı olan Orhan Hocamız iğne oyası 
heykelinin değerlendirmesini yapmak üzere 
Balıkesir - Gönen’e gelmişti. 
       Bizi aradı, Şirinçavuş’taki yazlık evimize 
gelmek istediğini bildirdi. O gün Gönen pazarın-
daydık, arabanın içi çiçek ve ağaç fidanı doluydu. 
Onları bir tarafa toplayarak Orhan Hoca’ya yer 
açtık. 
        Otele gittiğimizde iki kişi olduklarını 
gördük. Sıkışarak oturdular. Biraz mahcup 
bir şekilde “Hocam sizi mobil bahçemde 
götürüyorum” dedim. Son derece sevecen, 
hoşgörülü bir şekilde “Ne güzel mis kokular 
içinde oturuyoruz” dedi. 
       Eve girdik, hocamız etrafa baktı “Doğanız 
çok güzel, burada harika kitap yazılır.” dedi ve 
notlarını açıp çalışmaya başladı. 
       Bir taraftan bizimle konuşuyor diğer taraf-
tan çalışmaya devam ediyordu. Doğa sevdalısı 
hocamız kendi programına da bu ziyareti 
taşımıştı. 
       Bir dakikasını bile boşa kullanmadığı için 
yaşamına birkaç yaşam sığdırmayı başardı. 

Orhan Kural her zaman bir 
programla hareket ederdi 

HAVVA - VEHBİ ALTUNÇUL

BU DÜNYADAN İYİ Kİ BİR ORHAN KURAL GEÇTİ

CEMAL BALCI
Profesör Doktor

İTÜ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
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Lisansüstü 
eğitimine devam 
ederken (1974 
yılı başları), ben 
de aynı kürsü-
de mühendis 
kadrosunda 

iş hayatına giriş yaptım. Böylece 
birbirimizi daha sık görmeye, daha 
çok şeyi paylaşmaya başlamış olduk. 
Ancak dostluğumuz, 1974 yılı yaz 
döneminde yaptığımız 15 gün süren 
“Lisansüstü Öğretimi Teknik Gezisi” 
sırasında pekişti. 
          Orhan KURAL’ı daha yakından 
tanıyınca, karakteri konusunda bazı 
edinimlerim oldu. Ana hatlarıyla; 
çok çalışkandı, hiperaktifti, kafasına 
taktığı bir konuda sonuca ulaş-
mak için elinden geleni yapıyordu, 
güvenilir bir dosttu ve art düşün-
celeri yoktu. Yıllar geldi geçti, ortak 
çalışmalara imza attık, dertlerimizi, 
mutluluklarımızı paylaştık, çevremi-
ze karşı hep birlik içinde olduk, bir 
dayanışma sergiledik. Ama hiç birbi-

rimizi kırmadık, kırılmadık.  Bölüm 
başkanlığı görevinde bile halef selef 
olduk. Ben 2009 yılında görevden 
ayrılınca Orhan Hoca görevi devraldı 
ve emekli olduğu 2017 yılına kadar 
aralıksız sürdürdü. 
        Aramızda öyle bir güven ortamı 
oluşmuştu ki, önemli kararlar öncesi 
bana danışır, uzun yurtdışı geziler-
den döndüğü zaman mutlaka arar, 
yaşadığı ilginç olayları anlatırdı. O 
ülkenin el sanatlarına ait küçük bir 
hediye getirmeyi de ihmal etmezdi. 
Yaşadığı olaylar kadar, bunların 
çözümü konusunda Orhan Hoca’nın 
geliştirdiği teknikler de ona özgü ve 
ilginçti. Doğru bildiği yoldan vaz-
geçmeyen, inatçı yapısı burada da 
devreye girer, anlaşmazlık bazen o 
yörenin yöneticisine, hatta o ülkenin 
devlet başkanına kadar gider, orada 
çözümlenirdi. 
        Orhan KURAL’ın yaşamında 
annesinin çok önemli bir yeri vardı. 
Onun uzun süren hastalık dönemin-
de bayağı hırpalandığını hissettim. 

Vefatı bu durumu daha da pekiştirdi. 
Her zaman olduğu gibi bu sıkıntılı 
durumdan kurtulabilmek için daha 
çok çalışmaya, daha sık yurtdışı 
gezilere katılmaya başladı. Diğer bir 
kıymetlisi de biricik kızı Nil’di. Ken-
disi pek bahsetmezdi ama, konuşma-
larımız sırasında onun ismi geçtiği 
zaman rahatladığını, suskunlaştığını, 
gözlerinin sevgiyle parladığını bir-
çok defa gözlemledim.
     Ülkeleri tam bir gezgin ruhuyla 
incelemek, o ülkenin insanlarıyla 
iç içe olmak, şehirlerin en kenar 
mahallelerini dolaşmak onun gezi 
anlayışının temellerini oluşturuyor-
du. Dünyadaki bütün ülkeleri (193 
ülke) hep bu anlayış içinde gezdi ve 
Dünyanın en gezgin insanları listesi 
Nomadmania Sitesi’nde 48. sırada 
yer aldı. 
      “Ustalar işlerini hep ilk günkü 
heyecanla yaparlar” diye bir söz var-
dır ya; Orhan Hoca’nın da dünyada 
görmediği son 4 ülke; Mikronezya, 
Marshall Adaları, Nauru ve Tuva-

İnsanlar bir vesileyle tanışıyorlar. Bazen bu tanışma faslı başladığı yerde bitiyor, bazen de 10 yıllarca hiç aralıksız 
devam ediyor. Orhan KURAL’ı Columbia Üniversitesi’nde master eğitimini tamamlayıp Türkiye’ye döndüğü zaman, 
1973 yılında tanıdım. Ben son sınıftaydım, O da İTÜ Maden Fakültesi Maden İşletmesi ve Makinaları Kürsüsü’nde 

( günümüzdeki Maden Mühendisliği Bölümü ) asistan olarak çalışmaya başlamıştı. 
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 *Lapseki’deki evimizin bahçesinde; Orhan KURAL, arkadaşları, eşim ve ben.

lu’yu kapsayan 15 günlük yolculuğa 
çıkmadan önce yaşadığı heyecan 
gözlerinden okunuyordu.
        Bir koltuğa iki karpuz sığmaz 
diyenlere nispet, Orhan Hoca on 
karpuz sığdırıyor ve hiçbirini 
düşürmeden taşıyordu. Yazarlık, 
fotoğrafçılık, radyo ve televizyon 
programcılığı ve sunuculuğu, fahri 
konsolosluklar, Sigara ile Savaş Der-
neği Başkanlığı, Türkiye Gezginler 
Derneği Kuruculuğu ve başkanlığı  
İTÜ Maden Fakültesi, Maden Mü-
hendisliği Bölüm Başkanlığı, YMGV 
Yönetim Kurulu Üyeliği bunlar 
arasındaydı. 
     Bu kadar yoğun çalışma tem-
posu içinde; Türkiye’de 81 ilde ve 
dünya’da 60 ülkede 6 bine yakın 
konferans vermiş olması, Guinness 
Rekorlar Kitabı’na girecek yeni bir 
rekordur diye düşünüyorum.
      Doğal olarak 50 yıla yakın arka-
daşlığımız sırasında yaşadıklarımız, 
paylaştıklarımız, üzerinde saatlerce 
akıl yürüttüklerimiz, gülüp geçtik-
lerimiz, buralara sığmayacak kadar 
fazla. Yüz yüze en son görüşmemiz 
2020 yılı Temmuz ayında, Gökçeada 
gezisi sonrası dönerken Çanakkale 
– Lapseki’deki evimize uğraması 

sırasında gerçekleşti. Bu görüşme 
her ikimize de çok iyi geldi. Orhan 
Hoca’nın Bandırma’da randevusu 
olmasa biz iki uyku fakiri sabaha 
kadar sohbet edebilirdik.
      Daha sonra onun Rusya, Fransa, 
Irak, Kıbrıs, Malta gezileri sırasın-
da telefonlaştık. Malta dönüşünde 
sesi biraz tatsız geliyordu, sağlık 
durumu ile ilgili bazı şikâyetleri 
vardı. İçinde bulunduğumuz ortamı 
da göz önünde bulundurarak en 
kısa zamanda hastaneye gideceğini 
söyledi. Hastaneye yatışı, oradan 
aldığım bir iki sesli mesaj ve ardın-
dan derin bir sessizlik. Hiç beklemi-
yordum, kötü haber çok kısa sürede 
geldi.
       Velhasıl hayat kısa, insan yaşa-
dığı süreye ne kadar fazla şey sığ-
dırırsa o kadar karlı çıkıyor. Orhan 
KURAL “nevi şahsına münhasır” bir 
insandı bu konuda örnek alınması 
gereken bir yaşam sürdü. Arkasında 
çok sayıda güzel anı bıraktı. 

Yerinde rahat uyusun, mekânı cen-
net olsun.

‘Americano Kahve Buldum’ 

NESRİN ÇETİNEL Sevgili Orhan Kural!
Her anımda anılarınızla. Ben size her gezide 
sıkıntı yaşadığımızda ne yapacağız Orhan Bey 
dediğimde “Bana güven” deyişinizle, benim 
bütün caddeyi dolaşıp kahve bulamadığımda 
sizin ortadan kaybolup 20 dakika sonra sana 
“Americano kahve buldum” deyip beni hem 
şarşırtıp hem mutlu etmelerinizle, o ince zarif 
hallerinizle, hava alanlarında yaşadığımız 
sıkıntıları becerinizle halledip birlikte attığımız 
kahkahalarla, zaman zaman ben huysuzlanın-
ca kızdığınız ve de nasıl gönlümü alacağınızı 
bilmediğiniz güzel gönlünüzle hatırlayacağım. 
Sizin ruhunuzu keşfettiğim Sibirya gezimizde 
nasıl gezilir bana öğrettiniz, harika bir da-
yanışma içinde gezdiğimiz güzel günler hep 
anılarımda olacak.
Sevgi, Saygı, Özlemimle!....

FİLİZ UÇAN : Orhan Kural’ı, 1993 yılında 
Pekin Turizm’ in Uygur Bölgesi ve Çin gezisine 
katıldığımda tanıdım. 
     Özel bir izinle kabul edilen ve 8 kişilik bir 
gruptuk. Biz eşimle gitmemiş olsaydık tur ger-
çekleşmeyecekti. O turda tanıdığım heyecanlı 
araştırıcı kişilik Orhan Kural, Madam Teresa’yı 
ziyaret etmemizi sağladı. 
      Zorunlu iniş arasında Kalküta’da kısa 
bir zaman kalacağımızı öğrendiğinde hava 
alanı otelinden kaçarak Madam Teresa’yı 
ziyaret ettik. Ayrıca Lübnan gezimizdeki Filistin 
kampını ziyaret edelim dediğimde kırmadan 
özel izin alıp bunu da gerçekleştirerek hiç 
kimsenin yapamayacağı olağanüstü ayrıcalıklı 
gezilerle değerli başkanımızın sayesinde 
kimsenin göremeyeceği yerlere gittik. 
     2007 yılındaki Özbekistan gezisinin de 
ayrılıklarını da unutamam! 

Uygur’a O’nun aldığı özel izinle  
sadece 8 kişi olarak girebilmiştik 

YARIM YÜZYILLIK DOSTUM ORHAN KURAL ANISINA

GÜNDÜZ ÖKTEN
Profesör Doktor
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Orhan Bey ile aynı 
sınıfta okuma 
fırsatım olmadı. 
Ben doktor asis-
tan olarak maden 
fakültesinde 
göreve başladı-

ğımda kendisi doktorasını tamam-
lamak üzereydi. Arkadaşlığımız 
zamanla gelişmeye başladı. Beni 
eşimle birlikte arada tiyatroya davet 
ederdi, birlikte yemek yerdik. Birkaç 
yılbaşını da evlerinde geçirdiğimizi 
hatırlıyorum. 
      1989 yılının başlarıydı, Güney 
Afrika’da Witwatersrand Üniver-
site’sinde misafir öğretim üyesi 
olarak çalışıyordum. Kendisinden bir 
mektup aldım: Profesörlüğe atanma 
kriterlerinin değiştiğini, arkadaşlar-
la beraber profesörlüğe müracaat 
edeceklerini haber veriyor, beni 
de yayınlarımı hazırlayıp bu fırsatı 
kaçırmamam konusunda uyarıyordu. 
Beni bu hususta ne hocalarım ne de 
diğer arkadaşlarım uyarmıştı. Beni 

düşündüğü için bu konuda hep ken-
disine müteşekkir kalmışımdır. 
      Kendisi çok titiz çalışırdı, dağınık-
lığı hiç sevmezdi. Hatta laboratuvar-
larda kullanılmayan cihazların diğer 
az gelişmiş üniversitelere verilmesi 
için çok çalıştı. 
       Odası benim bir oda ötemdeydi. 
Bana misafir gelenleri onunla da 
tanıştırırdım. Odasında sergilediği 
plaketleri görünce herkes şaşırır ka-
lırdı. Bunların bir kısmını müze evin-
de sergilediğini biliyorum. Umarım 
eşyaları ile birlikte bu plaketler de 
bu müze evde ilelebet muhafaza edi-
lir.  Ben iki dönem bölüm başkanlığı 
yaptım. Her şeyi kendim planlayıp 
yaptığımdan bu günler benim için 
sıkıntılı günlerdi. 
Bölüm başkanlığını benden sonra 
Güven Önal Hocamız, daha sonra 
da Orhan bey devraldı. Kendisinin 
çok farklı bir çalışma yöntemi vardı. 
İşleri bölüm elemanlarına dağıtıyor, 
belirli zamanlarda yapılan toplantı-
larda tüm işler gözden geçiriliyordu. 

      Şirketlerden bağış toplamada 
çok becerikli idi; onun döneminde 
bölüm bütçe açısından çok rahat etti. 
Her şeyin şeffaf olması için topla-
dıkları bağışları bölümün önüne 
astırdığı bir listede açıklardı. Bunun 
bağış için şirketlere örnek olduğu 
konusunda eminim.  
      Disiplinli çalışmanın semeresini 
bir müddet sonra görmeye başladık. 
Bölüm uluslararası klasmanda çok 
üst seviyelere çıktı. Doğru hatırlı-
yorsam, İTÜ Maden Mühendisliği 
Bölümü o dönemde dünya sıralama-
sında 35. oldu. 
     Tabii bunda tüm öğretim üyeleri-
nin çok emeği geçmiştir. Orhan Hoca 
bundan her zaman gururla bahse-
derdi.
     Sosyal bir insandı; eşiyle birlikte 
dans gösterileri de yaptığını bili-
yordum. Sigara düşmanıydı, sigara 
reklamı yaptığı için birçok ünlüyü 
mahkemeye verdiğini hepimiz hatır-
larız. Hülya Avşar hanımla da, hangi 
konuda bilemiyorum, bir takışması 

1989 yılının başlarıydı, Güney Afrika’da Witwatersrand Üniversite’sinde misafir öğretim üyesi olarak çalışıyordum. 
Kendisinden bir mektup aldım: Profesörlüğe atanma kriterlerinin değiştiğini, arkadaşlarla beraber profesörlüğe 
müracaat edeceklerini haber veriyor, beni de yayınlarımı hazırlayıp bu fırsatı kaçırmamam konusunda uyarıyordu. 

Beni bu hususta ne hocalarım ne de diğer arkadaşlarım uyarmıştı. Beni düşündüğü için bu konuda hep kendisine 
müteşekkir kalmışımdır. 
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olmuştu. Hülya Hanım kendisini 
üniversitede ziyaret etti. Birkaç ül-
kenin fahri konsolosluğunu yaptığını 
biliyoruz. Zaman zaman kapısının 
önünde yabancılar vize almak için 
beklerler ve renkli bir görünüm 
oluştururlardı.    
     Kendisiyle çalışmak kolaydı. 
Vefatından 8-9 ay evvel Kutmangil-
ler için sahildeki kömür ocakları ile 
ilgili bir teknik görüş raporu hazırla-
mıştık. Müze evinde çalışmalarımızı 
beraber yaptık, rapor beğenildi ve 
birçok sorunun çözüldüğünü sonra-
dan öğrendik. Okul okul dolaşır, öğ-
rencilere usanmadan çevre bilincini 
aşılamaya çalışırdı. Ona bu konuda 

asistanı Mehmet Atar’ın çok faydası 
olmuştur. 
    Mehmet Bey’in benim yanım-
da master tezini tamamladığını 
söylemeden geçemeyeceğim. Tezi 
Tünelcilik Derneği’nin başarı ödü-
lüne de layık görüldü. Hocamızın 
başarılarında Başta Mehmet Bey, 
Ekrem ve Sercan Beyler olmak üzere 
diğer kişilerin de katkılarının fazla 
olduğuna inanıyorum; kendilerine 
teşekkürü bir borç biliriz. Ebedî 
güzergahında huzurla uyu sevgili 
hocamız. 
     Eminiz ki yetiştirdiğin öğrenciler 
senin misyonunu devam ettirecek-
lerdir.

FATMA KARAGÖZLÜ 

2016 yılında 
“Türkiye Gezginler Derneği’ne” 

üye oldum. 

Armada Otel’deki toplantıya gittiğimde 
sevgili Orhan Hocam sıcak tebessümü ile 
karşılayıp, adımla hitap edince şaşırdım, 

“Ne zeki adam” dedim. 
Hocam orada bir yuva kurmuştu ve ben de 

o ailenin bir ferdi oldum. 
Gönlü bol hocam, anlatılacak çok şey var, 

sabahlara kadar konuşuruz, siz de o muzip 
bakışınızla arada bir bakar dinlersiniz. 

Ve ilk gezimiz Polonya. 
Tuz madenine inmek için önceden randevu alınır. 

Prosedür böyledir. 
Soğuk bir gündü. Sıkıca giyinip yola çıktık. 

Bir iki yerde konakladıktan sonra madene geldik. 
Randevumuz 16.30’da idi gittik, madenin 

kapısında bekliyoruz. 
Grubun ismi listede yok. 

En son giriş 16.30. Bizim yerimize başka 
grubun adı yazılı. 

Şok…şok… hepimizin yüzleri asıldı. 
Hoca bir ara yanımızdan ayrıldı, oradaki görevli 

ile konuştu. 
Boş, 

Orhan Kural bu ! 
Hiç pes eder mi ?  

Binanın diğer tarafına gitti. 
Biz soğuktan üşüdük, otobüse bindik, 

geriye dönmeye hazır hocamızı bekliyoruz. 
Sevgili hocamız yanında iki görevli ile geldi. 

O muzip ifadesi ile hafifçe gülerek; 
“Arkadaşlar, hadi madene gidiyoruz.” 

Görevli arkadaşlar bize eşlik edecekler.
Ve

….biz özel kapıdan madene girdik. 
Görevli arkadaşlar iki saat boyunca 

bize refakat ettiler.
İşte benim hocam, Orhan Kural bu !

Çözülemeyen problemleri çözen, kocaman gez-
ginler ailesini ayakta tutan hocam!

EMİNİZ Kİ, ÖĞRENCİLERİ O’NUN MİSYONUNU SÜRDÜRECEK!

NUH BİLGİN
Profesör Doktor
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Prof. Dr. Orhan 
Kural, bölümümü-
ze verdiği kırk beş 
yıllık hizmetin son 
dokuz yılını bölüm 
başkanı olarak 
devam ettirirken, 

sürecin başında kimse bu derece 
etkili ve başarılı olacak bir başkanlık 
döneminin başladığının farkında bile 
değildi. 
         Prof. Dr. Kural, öğrencilerinin 
eğitim hayatına gösterdiği özen ve 
dikkatle pek çok genç mühendis 
adayının hayatına önemli dokunuş-
lar yaparken, bölümdeki öğretim 
üyeleri ve yardımcılarının taleplerini 
de her daim dikkate alarak bizlere 
yöneticiliğin nasıl başarılı ve adaletli 
bir şekilde yapılabileceğini gösterdi. 
       Orhan Hoca’nın odası; bizler ve 
öğrenciler için sorunların çözüme 
ulaştırıldığı, yeni projeler ve araştır-
malar için imkânların zorlandığı bir 
adres haline gelmişti tüm bu süreçte. 
Günlerden bir gün, kendisini yine 

her zamanki gibi odasında —kuv-
vetle muhtemel ikinci el olarak satın 
aldığı bavuluyla— masasının başın-
da gördüğümde sorduğum soruya 
verdiği cevapla öğrenmiştim 
      Madagaskar’dan geleli henüz iki 
saat olduğunu ve az sonra Beykoz’da 
bir grup lise öğrencisine çevre bilinci 
aşılamak için konferansa gideceğini. 
Böyle biri karşısında hayranlık du-
yuyor ve isteklerini yerine getirmek 
için de elinizden geleni yapma gayre-
ti içine giriyorsunuz. 
        Orhan Hoca’nın çok da öne 
çıkarmadığı fakat oldukça güçlü 
akademik geçmişinin bu yazıyla 
yeniden hayat bulmayı hak ettiğini 
düşünüyorum. Maden mühendisliği 
alanında 1989 yılında yayımlamış 
olduğu makalesi sadece onun için 
değil, ülkemiz madenciliği için de bir 
ilkin habercisiydi. 
      O yalnızca bölümün değil, aynı 
zamanda çok sevdiği üniversitesinin 
de gönüllü bir tanıtım elçisiydi. Bö-
lüm başkanlığı döneminde yapılan 

tüm teknik gezilere bizzat katılmış, 
öğrencilerin taleplerinin yerine ge-
tirilmesi için gece gündüz demeden 
çalışmıştı. 
        Maden mühendisliği bölümünde 
atıl kalan tüm laboratuvar cihaz-
larının kullanılabilir hale gelmesi, 
yine bu sayede gerek bilimsel gerek 
endüstriyel alanda yapılan pek çok 
çalışmanın önünün açılmasının da 
onun dönemine denk gelmesi elbette 
bir tesadüf değildi. 
        Bu başarının meyvesini de 
üniversitemizin maden mühendisliği 
bölümünün dünyadaki tüm maden 
mühendisliği bölümleri içerisinde 
31. sıraya yükselmesi ile almıştır. 
        Bu durum, sanıyorum ki ülkemiz 
mühendislik bölümleri için ulaşılmış 
en iyi derecedir. 
       Nam-ı diğer Taş Bina olan İTÜ 
Orhan Kural Binası’nın İTÜ’ye 
kazandırılması için vermiş olduğu 
mücadele ise tam anlamıyla hepimi-
ze ders niteliğinde olmuştur. Orhan 
Hoca, bürokrasinin tüm aşamalarıyla 

Şimdi dünyaya sahip çıkma zamanı: Her toprak parçasına ağaç dikmeli, yeni coğraf-
yalar keşfetmeli, inandığına göre yaşamayı öğrenmeli, doğru bildiğinden şaşmamalı, 

hiç tanımadığı insanlar için de mücadele etmeli. Üstelik hiç korkmadan, dünya malına 
tapmadan sevmeli içine çektiği her nefesi. Bir vasiyeti görev bilerek yapabilmeli 

bunları…
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yaklaşık dört yıl süren mücadeleyi 
kazanmış, atıl, hatta enkaz halinde 
bulunan binadan bir yerleşke yaratmayı 
başarmıştır. 
      Orhan Kural’ın, tüm bu çabalarının 
ötesinde bambaşka bir insan olduğunu 
anlama fırsatı bulmuş olmam kendi 
adıma bir gurur sebebidir. Hocalığı 
ile başlayan bilimsel çalışmalarına ek 
olarak hayatına gezgin, çevreci, sanatçı 
ve aktivist olarak devam eden Orhan 
Kural, tüm bunların ötesinde iyi bir 
insandır. 
      Yaşadığımız yüzyılda çok da kolay 
elde edilemeyen bu unvan, 

belki de hocamızın sahip olduğu en 
kıymetli değerdir. 
      Sizin sorununuzla dertlenip sizin 
mutluluğunuza sevinen bir Orhan 
Kural’ın hayatımın bir parçası olmuş 
olması en büyük şanslarımdandır.
       Artık gecenin ikisinde gittiği 
coğrafyalarda gördüklerini heyecanla 
paylaştığı mesajlar gelmiyor telefonu-
ma. Tıpkı sürdürdüğü teknik gezilerden 
öğrencilerin ve mühendislerin övgüleri-
ni paylaşmak için arayamadığı gibi. Ha-
yatı kadar vedası da kendisine özel bu 
iyi insanı tanıdığım, onunla özel anılar 
biriktirdiğim için çok mutluyum. 

ORHAN KURAL GEZGİN ÇEVRECİ SANATÇI AKTİVİST VE İYİ BİR İNSAN!
C. ATİLLA ÖZTÜRK
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Afrika’ya giderken aşı olmayı ret edip, sıtmaya yakalanıp, günlerce yüksek ateşle yatıp, 
yine de pes etmeyen adam. Bu sefer aşıyı da beklemediniz. Ama eminim, o aşıyı da olmazdınız 
zaten. Tayland’da, fil eğitim çiftliğinde, ayaklarından zincirle bağlı yavru fil karşısında gözyaşı dökerek, 
insanlık adına özür dilemenizi nasıl unutabilirim. Meksika’da mayaları tanıttınız bize. Nepal’de Himalaya 
dağlarını sizinle keşfettik. Gittiğimiz her ülkede mutlaka ziyaret ettiğimiz bir okul olurdu. Çocuklarla 
birlikte şarkı söylemenizi, oyunlar oynamanızı unutmak mümkün mü? Her gezide mutlaka sınav yapar, 
ödüller verirdiniz. Nepal’de kazanmış olduğum fotoğraf albümü harika anılarla dolu. Çevre bilinci, doğa 
sevgisi... Unutmayacağız... Sevgili Orhan Kural, iyi ki tanımışım sizi. Gittiğiniz yerde gezi notlarını almaya 
devam ediyorsunuzdur eminim. Sevgiyle... ESİN AYTAÇOĞLU

Matematiği bana 
Sevdiren Öğretmenim

ORHAN KURAL

Sevgili Orhan Öğretmenim,
Hayatım boyunca Orhan 
Öğretmen’e “Siz” dedim 

ama bu yazıda “Sen” diyece-
ğim. 

Seninle ilk tanıştığımda 17 
yaşındaydım. Elinde koca 
koca dosyalarınla evime 

gelmiş, matematik dersini 
anlatmış ve ödevlerini 

verip gitmiştin.
Derse hep tam zamanında 
gelirdin. Verdiğin ödevleri 
yetiştiremeyeceğim diye 

bütün hafta telaş eder 
bitirince rahatlardım. Ama 

hemen arkasından yeni haf-
tanın telaşı başlardı. Daha 
o yıllarda bana enerjik ol-

mayı, dakik olmayı ve umut 
dolu olmayı öğrettin.

Yıllar geçti. “Gezginler 
Kulübü”nü kurdun ve ben 

gezmeye bayılan biri olarak 
hemen üye olmak istedim. 
Ancak derneğe kabul için 

10 ülke şartını görünce gez-
meyi hızlandırarak bu şartı 
gerçekleştirdim ve peşi sıra 

girdim derneğe. Etkin-
liklerini takip ettim. Seni 

izledim, örnek aldım. Doğa 
konusuna gösterdiğin özen 
beni her zaman büyüledi.

Ama şu anda sana çok 
kızgınım. Ne vardı bu 

dönemde bu kadar gezecek. 
Keşke daha az gezseydin. 

Senden öğrenecek o kadar 
çok şeyim vardı ki. Daha 

seninle gezilere katılacak, 
söyleşilerini dinleyecektim.
Vefat haberini aldığımdan 
beri yüreğime oturan o acı 
geçmedi. Her ölüm erken-

dir derler ancak inan ki 
seninki çok çok erken oldu.

Anette İnselberg

Bu haber haber değil, gözlerim kör bakıyor. 
Geçmişe gidiyorum. Film şeridi akıyor 
gözlerimin önünden. 

2008 yılındayız. Aylardan Nisan, gezi kadro-
muz, başta rahmetli sevgili Orhan Kural. Gezgin 
duayenimiz Dr. Zeyyat Parman ve eşi Nezahat 
Hanım,  Kemal ve Sevgi Kaya, İzmir’den öğret-
men üyemiz Meliha Özek, Teoman Kutengin, 
Reyhan Emel Gürün ile sevgili arkadaşım Şev-
ket Derman Tanrıverdi bizimle.  
        THY ile uçuyoruz, iki saat bir uçuş sırasın-
da ikram edilen kırmızı şaraplarımızı içmiyor 
hevesimizi Libya’nın pembe çöllerinde Emel 
Hanımın doğum gününü kutlamak üzere yanı-
mıza aldığımız şaraplara saklıyoruz. İki şişe be-
nim, iki şişe Şevket’in şaraplarını sırt çantama 
yerleştiriyorum. 
        İyi güzel de görevliler X-Ray cihazından 
geçtikten sonra çantamı açmamı istemez mi? 
Sadece tek tarafta olan iki şişe şarap şişesini 
görüyorlar, çantamı açmamı istiyorlar. 
 Özrüm kabahatimden büyük. Görevliye ben iç-

miyorum hediye götürüyorum diyorum. Görevli 
elini şişelere bile sürmüyor. 
        Kötü bir duruma düşüyorum. Sizin olsun 
diyorum, Ne mümkün! Durumu hisseden Orhan 
Kural yanıma geliyor. Birlikte şişeleri tuvalete 
götürüp döküp üzerine rezervuarı çekiyoruz. 
Boş şişeleri de gözlerimin önünde çöpe atıyo-
ruz. 
         Ucuz kurtuldun diyor. Buradan geçsen bile 
girişte gümrük  vardı. Emel arkadaşım benden 
şanslı. O da hakkı olan bir şişe kırmızı şarabı 
geçirebilmiş. 
          Böylece 18 Nisan akşamı güneş batarken 
kumlar üzerinde bölüşüp doğum gününü kutlu-
yoruz. Orhan Kural ile yaptığım her seyahat ayrı 
bir keyifti. Herşey anılarımda kaldı. Ah ah ah 
işte bu olmadı, bize neler öğrettiniz, ne aceleydi 
bu şimdi?  Biliyorum ki tüm gezgin üyeler öksüz 
artık. Seni rahmetle anıyoruz. Huzur içinde uyu. 
Asuman EMRENCE

AH AH AH, İŞTE BU OLMADI!  

B
2 Haziran 1988 tari-
hiydi. ÖSYM sınav-
ları yapıldıktan bir 

sonraki gün idi ve Orhan 
Bey 1989 yılı üniversite 
sınavları için beni test 
ediyordu. 
    Açıkça söylemem gere-
kirse matematiği iyi olan 
bir öğrenci değildim ama 
tembel hiç değildim. 
Sanırım Orhan Bey beni 
bir yıl içinde bu sınavlara 
hazır hale getirebileceğini 
düşündü ve bana ciddi 
enerji harcadı. 
      Bu esnada Orhan KU-
RAL, bana tüm yaşamımı 
değiştirecek bir çalışma 
disiplini aktardığını biliyor 
muydu (...) emin değilim! 
Ancak ben kendisinden 
çok şey öğrendiğimden 
eminim. Ondan öğrendik-
lerim çalışma yaşamım 
boyunca bana rehber oldu. 
Bu nedenle kendisine olan 
borcumu asla ödeyebilece-
ğimi sanmıyorum.

     40 yaşıma geldiğimde 
1 Ocak sabahı hayatımı 
gözden geçirmeye karar 
vermiştim ve bu kırk yıl 
içinde bana kim en büyük 
desteği vermiş, kim beni 
ciddi şekilde etkilemiş 
diye düşünüce cevap bir 
anda Orhan Kural olarak 
belirdi ve kendisine bir 
e-posta gönderdim. 
       Sonrasında bu son on 
yıl içinde Orhan Bey ile 
hep bir iletişimde oldum, 
Türkiye Gezginler Der-
neği’ne katıldım, birlikte 
seyahatler organize ettik, 
birçok etkinlik düzenledik, 
yeni yıl partilerimizi koor-
dine ettik, yurt dışında te-
sadüfen karşılaştık, radyo 
ve TV programları yaptık, 
bol bol da tartıştık. 
    Kendisi hayatımda hep 
özel bir yerde olacak. 

CAN TOPAKOĞLU

Orhan Kural ile tanışmamı çok 
ama çok iyi hatırlıyorum.

1

Tüm kıtalarda ayak 
izlerini bırakarak gitti 
o, zihinlerimizde ve 
kalplerimizde ise asla 
unutulmayacak anılarını 
ve hayat derslerini... Ka-

leme aldığı kitaplarının, çağlar 
boyu ufukları aydınlatacağından 
ve binbir emekle kurup geliş-
tirdiği Gezginler Kulübümüzün, 
onun üretici, ilerici ve aydınlık 
ruhunu daima yaşatacağından 
şüphemiz yok.
       Türkiye Gezginler Kulübü 
kurucu başkanı Prof. Dr. Orhan 
Kural ile birlikte dünyanın dört 
bir yanına seyahat etmiş şanslı 
bir gezgin olarak şunu söyleme-
liyim ki; kendisi benim gözümde 
seyyahların piriydi. O’na ‘Çağdaş 
Evliya Çelebi’ denirdi. Çok da 
doğru bir yakıştırmaydı bu! 
Gençlere hem bu gezegeni sev-
meyi ve korumayı, hem de onu 
keşfetme aşkını aşılamaktaydı. 
Evini dünyanın her köşesin-
den gelen gençlerin ücretsiz 
kalabileceği bir “gezginler evi” 
haline getirmişti. Cankurtaran 
semtinde tarihi binayı ‘Gezgin 
Lokali’ ve ‘Benin Konsoloslu-
ğu’ olarak değerlendirdi. Hem 
ülkemizdeki gençlerin dünyanın 
farklı yerlerine seyahat etmeleri 
hem de dünyadaki gezginlerin 
ülkemizi ziyaret etmeleri için 
çalışmalar yürütmekteydi.
       İTÜ Maden Fakültesi Kömür 
ana bilim dalı, İstanbul Aydın ve 
Esenyurt Üniversiteleri Öğretim 
Üyelikleri yaptı. Benin Cumhu-
riyeti İstanbul Fahri Konsolos-
luğu, Türkiye Gezginler Derneği 
Kurucu Başkanlığı, Bağımlılık ve 
Sigara karşıtı “Sarıay Derneği” 
Kurucu Başkanlığı, Guinness 
Türkiye danışmanı görevleri 
, hocamızın insanlığa faydalı 
olmak ve hayata anlam katmak 

adına giydiği şapkalardan başlı-
calarıdır.
       Onlarca gezi kitabının yanı 
sıra,  bir maden mühendisi 
olarak kaleme aldığı, 22 devlet 
başkanının önsöz yazdığı Gu-
inness Rekorlar Kitabına giren 
“Coal” isimli kitabı, dünyada  
kömür ile ilgili yazılan en kap-
samlı bilimsel kitaptır. (Ben de 
kendisini ilk defa mesleğimin 
kömür oluşundan dolayı İTÜ 
de tanımıştım. Kömür, enerji 
ve çevre ile ilgili olarak çok şey 
öğrendim hocamızdan.) 
     19 farklı dile çevrilen “Dünya 
İçin Bir Şey Yap” adlı el kitabının 
da yazarı olan Prof. Dr. Orhan 
Kural, o çok sevdiği ve karış ka-
rış gezdiği bu dünyada güzel ve 
anlamlı izler bırakarak 23 Aralık 
2020 de bütün dünya insanını 
saran salgın musibetinden dola-
yı aramızdan erken ayrıldı.
     Hocamız sıra dışı bir kişilikti.. 
Dünya insanını kucaklayan, bu 
gezegen üzerinde canlı ve cansız 
her nesneye sevgi ve saygı 
besleyen, hayvan dostu, çevre 
dostu , çok yönlü ve evrensel  
bir insandı. Vefalı ve kadirşinas 
bir dosttu. Varlığını, sohbetini , 
yol arkadaşlığını şimdiden çok 
özlediğimiz hocamıza Allah`tan 
rahmet, ailesine ve sevenlerine 
sabırlar diliyorum. Ruhu şad, 
mekanı cennet, makamı yüksek 
olsun. Ne mutlu ona ki bu Dün-
yada sayısız eserler bırakarak 
göçen kullardan oldu.

Hüseyin Akarçeşme
Gezginler Kulübü-25.12.20
Akarçeşme KÖMÜRCÜLÜK
İstanbul Tic Odası 81.Doğal 
ve İşlenmiş Katı Yakıt Meslek 
Komitesi Meclis Üyesi

Kaleme aldığı kitaplarının, çağlar boyu ufukları 
aydınlatacağından ve binbir emekle kurup geliştir-
diği Gezginler Kulübümüzün, onun üretici, ilerici 
ve aydınlık ruhunu daima yaşatacağından şüphe-
miz yok!

Orhan KURAL Evrensel Bir İnsan İdi

T

Orhan KURAL, bana tüm yaşamımı değiştirecek bir çalış-
ma disiplini aktardığını biliyor muydu (...) emin değilim! 
Ancak ben kendisinden çok şey öğrendiğimden eminim.



  30  e-Gezgin  | MART, NiSAN, MAYIS 2021     MART – NISAN – MAYIS 2021 | e-Gezgin   31

rhan hocam ile 4 yıl 
önce maden öğrenci-
lerini götürdüğü bir 

gezide tanışmıştık. Sakin 
geçen bir konuşmanın 
ardından, madencilerin 
toplantıyı basması üzerine 
güzel bir haber yakalamış-
tım. 
     Orhan Hoca o gün tüm 
kararlılığı ile onlara diren-
mişti. Haberin ardından 
da beni Lütfen+1 isimli 
televizyon programının 
çekimine davet etmişti. 
     O gün gittiğimde, o ve 
yönetmenimiz İnci Kara-
man onlarla çalışmamı 
teklif etmişti. 
     O günden sonra hocam-
la sayısız haber yaptık, 
çekimlere katıldım. Onun 
kararlılığına her zaman 
hayran kaldım. Doğru 
bildiği yolda ilerlerdi ve 
etrafındaki herkese bunu 
öğretirdi. 

     Yine bir gün metroda 
yolculuk ederken, kürklü 
bir kadın görmüş ve “Si-
bel’cim kürk gerçek mi?” 
diye sormuştu. 
     *Tahmin etmiştim bu 
hocanın kadınla tartışaca-
ğının sinyaliydi. 
     “Hayır, hocam değildir” 
dememe kalmadan, soluğu 
kadının yanında almış ve 
“Utanmıyor musunuz (!...) 
hayvanları öldürmekten” 
diyerek tartışmıştı. 
      Vefatından bir ay önce 
görüşmüştük. Geziden 
dönmüş, çekime yetiş-
mişti. “Hocam, coronadan 
korkmuyor musunuz?” 
diye sormuştum. “Hayır, 
ölürsem de evde değil yol-
larda ölürüm” demişti. 
Ah hocam, ışıklar içinde 
uyuyun.

SİBEL GÜLERSÖYLER

003 yılında sevgili 
hocam Prof. Dr. Orhan 
Kural beni aradı, “Sedat 
Bey, sizinle görüşmek 

istiyorum” dedi. “Buyurun 
hocam” dedim. O zaman “Gez-
ginler Kulübü” ile ilgili hiçbir 
bilgim yoktu. 

Hocam fabrikamıza geldi, 
kendini tanıttı. Ziyaretinin 
sebebinin öğlen yemeği mola-
sında çalışanlarımıza sigaranın 
zararları hakkında bir konuşma 
yapmak olduğunu bu şekilde 
devamlı fabrikalara giderek 
çalışanları bilgilendirdiğini 
söyledi. 

“Memnuniyetle” dedim. Ça-
lışma odamı gördüğünde çok 
şaşırdı. Benim de tam bir gez-
gin olduğumu anladı. Çünkü 
o yıllarda yetmişe yakın ülke 
görmüştüm ve her ülkeden o 
ülkenin simgesi olan bir obje 
alıp odamın büyük bir bölü-
münde biriktiriyordum. 

Ayrıca uçak biletlerimi, konak-
ladığım otellere ait kartları 
veya anahtarı biriktiriyordum. 
Hemen “Seni bize üye ya-
palım, tam bizim aradığımız 
kişisin” dedi. 

Ben ağırlıklı iş seyahati 
yapıp, kalan zamanlarda da 
bulunduğum yeri gezerdim. 
Elbette turist olarak da epeyce 
seyahat yapmışlığım vardı. Üye 
oldum. O zamanlar toplantılara 
da arada katılırdım. 

2006 yılında grubun en fazla 
gezen üyelerden biri seçilmiş-
tim. 

Sanıyorum 24 ülkeyi o yıl için-
de gezmiştim. Küçük bir anı; 
gittiğim yerlerden biri Palau 
Adası’ydı. 
Hocam beni aradı “Burayı çok 
aradık, bulamadık. Sen nere-
den buldun?” dedi. 

Yanıt olarak “Hocam Palau 
Adası dünyanın en iyi tüp dalış 
merkezlerinden biridir.” de-
miştim. Daha sonraki yıllarda 
kendisinin de oraya gittiğini ve 
konuşma yaptığını dergilerde 
okumuştum. 

Hocamız muhterem bir 
insandı. Enerjik, eğitici, temiz 
kalpliydi. Her zaman kitaplarını 
beğeniyle okur, bazen de arar 
ülkeler hakkında bilgi alırdım. 
Togo ve Benin seyahatimi 
yaparken Wodoo hakkında 
bilgi vermişti. 

Gana’da tabutlar hakkında 
bilgi vermişti. Özellikle onları 
incelemiştim. Çok etkilenmiş-
tim. 

Hocam çok güzel gezdi. Ama 
maalesef aramızdan çok erken 
ayrıldı. Ne zaman konuşsam 
“Gel bekliyorum, aramızda 
görmek istiyorum seni” derdi. 

Mekânı cennet olsun. Ken-
disini her zaman sevgiyle 
anacağım. Ne iyi yaptı, dünyayı 
gezdi, umarım bizler de onun 
gibi gezebiliriz. İyi uyu hocam, 
ruhun şad olsun.
Saygılarımla 

SEDAT ÖZGÜR

*Profesör Doktor Orhan KURAL, doğal yaşamın 
korunması ve hayvanların kürk için öldürülme-
mesi amacıyla farklı yer ve zamanda onlarca 
bireysel eylem gerçekleştirdi. Bu eylemlerinde 
zaman/zaman saldırıya da uğradı. Ancak 
eylemindeki haklılığından emindi ve hiçbir güç 
önünde yılmadı. Sonuna kadar savaştı. Onun 
bu savaşının anlamını bu nesil kavrayamadı. 
Hiç kuşku yok ki gelecek nesil, O’nu çok daha 
iyi anlayacak ve O’nu abideleştirecek!  

2
O

Ne zaman konuşsam 
“Gel bekliyorum, seni 
aramızda görmek 
istiyorum” derdi.

“Utanmıyor musunuz (!...) 
hayvanları öldürmekten”

Selam olsun o günlere(!...) 
Orhan Hocam!!! 

Zarfın yanlışlıkla bana 
teslim.edildiğini ve 
doğru yere teslimini 
adres teyit edilirse 
sağlayabileceğimi 
söylemek için zarftaki 
numarayı aradım. 
Ilk defa sesinizi o 
zaman duydum ve 
doğrudan sizinle ko-
nuştuğuma şaşırdım.
Gezginler Kulübü 
kuruyorum, zarfın 
içinde üyelik formu 
var, göndermenize 
gerek yok, hallederim 
‘ dediniz. Çocukluk ha-
yalim dünyayı gezmek 
olduğundan, gezgin 
bir ruh taşıdığımdan 
ilgimi çekti. 

‘– Üye olmak için 
şartlarınız nedir? Ben 
de üye olabilir miyim?’ 
dedim. ‘10 ülke gezdiy-
seniz olabilirsiniz ‘ de-
diniz. (O zamanki gezi-
len ülke sayısı en az 10 
olmalıydı). Heyecanla 
formu doldurdum ve 
size gönderdim. Eve 
döndüğümde içimdeki 
mutluluğu anlatamam. 
Bu tesadüfle ilk 10 
üyenizden biri olma 
onuruyla, hayatıma 
renk katan rengarenk 
bir yaşama adım atma-
mı sağlayan insandı-
nız. Sizi tanıyanlara 
sizi anlatmak zor değil, 
esas sizi tanıma şerefi-
ne erişemeyenler kimi 

kaybettiklerini zaman-
la anlayacaklar. Sizi ta-
nımayanlar dedenizin 
Sarıkamış’ta 2 bacağını 
donarak kaybettiğini 
biliyor mu?  
Nişanlısından bu ne-
denle ayrılmaya karar 
verdiğini ama anne-
annenizin ‘ Vatan için 
bacaklarını kaybeden 
birini asla bırakmam’ 
dediğini;  
Siz 20 yaşındayken 
5 yaş küçük erkek 
kardeşiniz Mehmet 
bisikletiyle gezerken 
sarhoş bir sürücünün 
onu sizden aldığını ve 
yıllarca ailenizle birlik-
te bu acıyla  yaşayarak 
yine de görevlerinizi 

layıkıyla yapmak için 
günde sadece 3 saat 
uyuyarak hiç durma-
dan çalıştığınızı...
Sizi tanımayanlar bili-
yor mu ? Elbette bilmi-
yorlar. Sizi anlatmayı, 
bize verdiğiniz enerjiyi 
ve korumamız gereken 
emanetlerinizi kitapla-
ra sığdıramayız . 
O yüzden üyelerinize 
yazdığınız her mesa-
jınızı bitirdiğiniz gibi 
bitirmek istiyorum 
yazımı; Sizi seviyorum. 

ÖZLEM OKTAY ALP

Selam olsun o günlere(!...) 
Orhan Hocam!!! 

ıl 1996 idi. O zaman  
çalıştığım şirkete bir zarf 
bırakılmış, bana getirdi-

ler. Zarfın üzerindeki adres 
doğru ama alıcı ismi farklıydı. 
Müjde Ar yazıyordu zarfta. 
Gönderici Prof.Dr.Orhan 
Kural, ITÜ Maden Fakültesi ve 
iletişim bilgileri...

SARIKAMIŞ

1956’lar
Orhan Kural ve kardeşi henüz çocuklar 
ve annelerinin kucağında poz vermişler.

Y
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KUZEY KORE

Prof.Dr.Orhan Kural; Kuzey Kore - Pyongyang’da 
Halkın Arasında... 

Prof.Dr. Orhan Kural Kuzey Kore - Pyongyang’da
Bir Parkta Dans Gösterisinde Sahneye Hakim.

uzey Kore’nin Pyon-
gyang Şehrinde Prof.
Dr.Orhan Kural’la 

Bir Anımız;
      İdol  başkanımız 
Orhan Hocamızla 2019 
yılında yaptığımız 
Kuzey Kore turunda çok  
enteresan bilgi ve anılar 
biriktirmiştik, orada 
sürprizlerle karşılaşmak 
doğaldı.
      Hocamızın sadece 
kendisinin taşıdığı içi 
kitap dolu küp gibi ağır 
bir sırt çantası vardı. 
Pyongyang’daki devasa 
büyük milli kütüphaneye 
geldiğimizde memurun 
bankosuna gittik hoca 
çantasını özenle bankoya 
koydu ve sordu:

“Ben buraya 20 yıl önce 
geldiğimde kitapları-
mı armağan etmiştim, 
duruyorlar mı, bakabilir 
misiniz?” Memure  ha-
nım hemen bilgisayarına 
baktı ve cevap verdi:
 “Kitaplarınız kütüphane-
mizde duruyor”. 
    Hocamız çantasından 
kitaplarını çıkardı, me-
mura teslim etti ve “Ko-
rece, İngilizce ve Türkçe 
olarak sizin için hazır-
landı” dedi.  Yanıbaşında 
durduğum için görevini 
yapmanın yüzündeki ra-
hatlığını, aydınlanmayı ve 
gururu görebiliyordum. 
Arkasına doğru grubu-
muza baktı ve  meşhur 
dudak büküşüyle gülerek 

“Bıraktığım kitaplar 
duruyormuş” dedi. 
Birçok gezginin gideme-
diği Kuzey Kore’ye hoca-
mızın 20 yıl önce gitmesi, 
kütüphanesine bilimsel, 
çevre ve gezi kitaplarını 
bırakması beni derinden 
etkiledi...
    Gezgin olarak seya-
hatlerde öğrendiğimiz 
bilgileri yazmamızı kitap 
çıkarmamızı ister, bizlere 
örnek  olur, en önemlisi 
de ilham verirdi. İdolüm, 
ilham meleğim Orhan 
hocam, 
SENİ SEVİYORUM...

Saime ÖZMEKİK

K

“Ben buraya 20 
yıl önce kitap-
larımı armağan 
etmiştim, duru-
yorlar mı, baka-
bilir misiniz?”
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MADENCİLER- ARTVİN

GEZİ EVİ  - ISTANBUL

eğerli hocamızın sos-
yal sorumluluğu çok 
fazlaydı. Dünyayı sır-

tında taşıyan gezgin hoca-
mız insanları aydınlatmak 
için geceleri sadece 3 saat 
uyur, gezdiği yerleri anlatan 
kitaplar yazardı. 193 ülke 
gezmişti. Hayvanları da çok 
severdi. Onlara kıyama-
dığı için et yemezdi, yani 
vejetaryendi. Çok vicdanlı 
olduğundan doğaya ve 
insanlara zarar verenlerle 
devamlı bir savaş kazanma 
çabası içindeydi. Kürk gi-
yenlerle ve ağaç kesenlerle 
savaşırdı. Bilhassa sine-
macıların ve sanatçıların 

sigara reklamı yapması ve 
karşılığında para almaları 
onu çok üzerdi ve onlarla 
da savaşırdı. Gençliğe bu 
kötü alışkanlığı yayanlarla, 
tanrısal havayı, evrensel 
enerjiyi mahveden, insan 
hayatıyla oynayan, kanser 
hastalığının bir numaralı 
nedeni olan sigarayla ben 
de mücadele ederken, ho-
camızın Sarıay Derneği’ni 
kurmak istediğini öğren-
dim. Derneğin kuruluşunda 
bana denetçilik görevi 
verilmişti. Sigaranın gençle-
ri zehirlemesine hocamız 
da, derneğimiz de karşı 
geliyordu.

“Cem Yılmaz her filminde 
sigarayı gençlere pazarlı-
yor ve sponsorluktan para 
kazanıyor” diyordu. Bu çok 
maliyetli ürün gençlerin bir 
hayat boyu kanını ,canını 
ve cebini soyuyor. Birden 
öldürse iyi, ayrıca süründü-
rüyor da. Sigara hastanenin 
anahtarıdır! Alıştınız mı 
bırakamaz, bir ayağınız 
hastanede yaşarsınız. 
Dolayısıyla ne kendinizi, 
ne de sigarayı yakın! Onun 
parasını gezmeye, ayırın. 
Özgürlüğünüzü tadın. 
Kişisel gelişiminizi ta-
mamlayın. Gezginler Evi’ni 
ziyaret edin. Prof. Dr. Orhan 

KURAL hocamızın kurduğu 
Türkiye Gezginler Kulü-
bü’ne 10 ülke gezdiyseniz 
üye olabilirsiniz. Gezdikçe 
hayatı daha çok sevecek-
siniz!
Hocamız çok çalışkandı. 
Bizleri ve gelecek kuşakları 
eserleriyle, ölmediğini ka-
nıtlarcasına aydınlatmaya 
devam edecektir. İyi ki seni 
tanımışım, değerli hocam.
N. Ufuk KOCAMAZ

Gençleri sigara ile zehirlemeyin!

D
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FİLİPİNLER

rhan hocamla ilk seyahatimi 2012 
yılında Filipinler’e ikicisini ise 
2019 yılında Tacikistan’a yaptım. 

Her iki ülkeye giden ilk Türk turist 
gruptuk, İlgiyle karşılandık, yerel basın-
da gündeme geldik.
       Orhan hocamla gezmek benim için 
bir ayrıcalıktı. Çünkü gezerken o coğ-
rafyayı sadece görmüyor yaşamlarına 
tanık oluyoruz. Köy ve okul ziyaretleri 
olmazsa olmazlarından Orhan hocamın. 
Eli boş gitmezdi hiçbir zaman ülkemiz-
den getirdikleri nazar boncukları. Türk 
bayraklı balonları ve cüzdanları vs. 
bizlere de verir onlara hediye etmemizi 
isterdi. Hediyeleri dağıtırken özellikle 
çocuklar çok mutlu olurdu, bizlerde hoş 
anılarla oradan ayrılırdık.
       Kümeste bir hayvan görse dayana-
mayıp kapsını açıp özgür bırakırdı. Bir-
kaç saatliğine de olsa özgürlüğün tadını 
çıkarsınlar ‘ derdi. Çevreci kişiliğini ön 
plana çıkarırdı her zaman. Hediyelik eş-
yalarda denizden çıkarılıp satılan ürün-
leri almamız istemezdi.”talep olursa bu 
insanlar daha çok çıkaracaklar’ derdi.
       Yolculuk esnasında farklı coğrafya-
lardan sorular hazırlayıp yarışma ya-

pardı. En çok doğru cevabı veren ilk üç 
kişiye ödül olarak armağanlar verirdi. 
Böylece hem yeni bilgiler öğrenir hem 
de unuttuklarımızı hatırlardık.
      Uzun kara yolculuklarımızda 
mutlaka kahve molaları verirdik. Ya bir 
dere kenarında yada nezih bir tesiste 
kahvelerimizi yudumlarken çok keyifli 
sohbetlerimiz olurdu. Tacikistan da 
kahve molalarımızdan birinde bir 
tesiste mola vermiştik, Tuvalet tesisin 
yakınında bulunuyordu. Tuvalete giren 
arkadaşların kahkaha atarak çıkmala-
rına çok şaşırmıştık. şaşkın bakışlarla 
yanlarına gittiğimizde içeri girmemizi 
istediler. 
     Tuvaletlerin birinde üçgen, diğerinde 
daire, bir başka birinde ise dikdört-
gen şekilde delikler açılmış olduğunu 
görünce çok şaşırmış neden böyle 
yaptıklarına bir anlam verememiştik. 
Bu konuyu ortamda açınca Orhan 
hocam söze girdi ve farklı coğrafyalarda 
yaptığı seyahatlerinde görmüş olduğu 
tuvaletlere vurgu yaparak  “Ben gör-
düklerimi anlatsam bir çok kitap çıkar 
demişti” HÜLYA SAÇLI

rhan Kural ile tanışmam bir seyahat 
acentesi sahibi olarak 2008’e da-
yanır. İlk tanışmamızda bana attığı 

fırçayı hiç unutmam. “Adam deli galiba” 
diye içimden geçirmiştim. Hani evlilik-
lerde derler ya “Büyük aşklar nefret ile 
başlar” bizim de iletişimimiz yediğim bol 
fırçalar ile sağlam bir dostluğa dönüş-
tü zamanla. Sonrasında birbirimizin 
kahrını çeken “Dostlar” olduk. Tam 12 
yıl birlikte onlarca coğrafyada uyandık. 
Benim kendisine duyduğum saygıyı hiç-
bir zaman karşılıksız bırakmayarak aynı 
saygı ve sevgi çerçevesinde devam etti 
iş birliğimiz. Üst akıl seviyesinde Orhan 
Kural’ı anlamak gerçekten zordu. O ne-
denle kurmuş olduğu “Türkiye Gezginler 
Derneği” ile en uzun çalışma şerefine 
nail olan tek acenteci olabildim. Oysa 
o son seyahatine çıkmadan önce güçlü 
adamdır iyileşecek inancı ile sürekli ha-
berlerini bekledim. En son konuşmamızı 
30 Kasım 2020’de hastanede yatarken 
oldu. “Daha iyiye gidiyorum” diyordu 
“Bana 6 Aralık için Somaliland’a uçak 
bileti bakar mısın? Orayı görmedim.” 
diye sordu. Baktım ön rezervasyonunu 
dahi yaptım ama değerli hocamın son 
seyahati beklenmedik bir şekilde oldu. 
Işıklar içinde uyusun mekanı cennet 
olsun. MUSTAFA BAYİN 

O

O

Orhan hocamla gezmek benim için bir 
ayrıcalıktı. Çünkü; Gezerken o coğrafyayı 
sadece görmüyor yaşamlarına tanık oluyoruz.
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KARS

rhan hocamı, 
1993 yıllarında 
tanıdım. 

Oğlum üniversite sı-
navlarına hazırlanıyor-
du. İTÜ’ yü kazanması 
için iyi bir matematik 
öğretmenine ihtiyacı-
mız vardı .
Gerçekten de ilk 
sınavda oğlum İTÜ ‘yü 
kazandı . 
Oğlum şu an ki kari-
yerini Orhan hocama 
borçludur.
Orhan hocam ile o 
günden sonra iletişi-
mimiz hiç kesilmedi. 
O dönemde en büyük 
hayali ‘Gezginler Kulü-
bü’nü kurmaktı!

... Ve başardı da ? 
Biz  de ilk kurucu üye-
lerinden olduk!
Orhan hocayı anlatmak 
için sayfalar yetmez 
yalnız bir anımı anlat-
mak istiyorum.
Hocam ile beraber, 
tren ile Kars gezisine 
gittik. 
Herkes gezide notları-
nı alsın gezi sonunda 
sınav yapacağım dedi .
Sınavda birinci oldum 
şaşırdım! Gezide ben-
den çok daha bilgili, 
daha gezgin arkadaşla-
rımız vardı.
Orhan hocaya sordum 
neden ben ?
Orhan hoca dedi ki 

her zaman bilgi yeterli 
değil ,gözlemci ve dik-
katli olmak da  gerekir. 
Senin tur boyunca 
dikkatli ve gözlemci 
olman sana başarı 
getirdi.
Orhan hocamın 
idealleri ve hayalleri 
vardı sanırım hepsini 
tamamlayamadı.
İyi ki seni tanıdım 
Orhan hocam, me-
kanın cennet olsun 
rahat uyu, bayrağını 
Gezginler Kulübü devir 
aldı ve senin bıraktığın 
yolda devam edecektir.
SUZİ MİZRAHİ  

Vali Türker Öksüz ile...

KARS

O
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rhan Kural, Kadıköy Maarif Kole-
jinden sınıf arkadaşımdı.  Okul dö-
nemimizde, sessiz, sakin ve sevilen 

bir kardeşimizdi. 1967 Yıllığımızda şu 
ifadelerle yer almıştı.

“Her türlü şakayı kaldırabilecek, bir otu-
ruşta otuz problemi ezberleyecek kadar 
sabırlı ve iyi niyetlidir, Orhan. Orta ve 
yakın doğunun en hızlı çapkını olan 
arkadaşımız, sessiz olduğu halde sevilen 
bir kişidir.

Sınıfın ağır şakalarının daimi hedefi olan 
Orhan, seyrek esprilerinin sonunda ge-
nellikle çevresini saran korkunç bakışlar 
altında susmak zorunda kalır. 

Bir Amerikan yerlisi kadar, güzel İngi-
lizce argo kelimeleri orijinal telaffuzu ile 
daha ağır sözlere çevirmekte eşsizdir.

Siyasetle pek uğraşmamasına rağmen 
Fransız diplomasisinin ve bilhassa ileri 
görüşü ile De Gaulle’un hayranıdır.”

Orhan, okul döneminden beri çok 
sevdiğim ve aynı zamanda okul sonrası 
faaliyetlerini izleyip takdir ettiğim bir 
arkadaşımdı. 
Aslında, biz aramızda “arkadaşım” keli-
mesini kullanmaz, birbirimize 

“kardeşim” derdik. Bu KMK de beraber 
okuduğumuz tüm kardeşlerimiz için de 
böyledir. 

Zira hepimiz haftanın 5,5 gününü (o za-
manlar Cumartesi günleri de yarım gün 
okul vardı) yatılı okulda 7 yıl boyunca, 
gece, gündüz beraber geçirdik.

Antalya’da yaşadığım halde, sanırım 
Turizmci olmam nedeniyle beni ısrar 
ederek Gezginler Kulübüne üye yapmıştı. 

Antalya’ya her gelişinde, beni mutlaka 
arar konuşma yapacağı okul ve salonlara 
davet ederdi. Elimden geldiği kadar bu 
davetlerine katılırdım ve hasret giderir-
dik. 

Bir keresinde de Antalya Skal Kulübü 
Başkanı olarak ben, düzenlediğimiz 
Çevreyle ilgili bir sempozyuma Orhan 
Kardeşimi davet etmiştim ve beni kırma-
yıp çok güzel bir konuşma yapmıştı. 

Tahmin edeceğiniz gibi, o güzel kedi-
lerinden birisini de bana vermişti ve 
onurla saklıyorum. 

Sevgili Orhan Kardeşim, yerin her zaman 
kalbimizde olacak, ruhun şad mekânın 
Cennet olsun. V. SALİH ÇENE

Sevgili Hocamı, 1995 yılında 
Katmandu Üniversitesi’ne 

misafir profesör olarak 
gideceğim sırada tanıdım. 

Hemen ilgilendi, Nepal ile ilgili 
bilgiler verdi, beni o zamanlar 

çok bilinmeyen bu ülkeye gitmeye 
çok teşvik etti. Döndükten sonra da 

dostluğumuz hep sürdü. 
Çok hatırşinastı. 50. yaş 

günümde gece yarısı 12.00 de 
geldi kutlamaya bir gurup arkadaşla. 
Günün meşgalesinden ancak vakit 

ayırabilmişlerdi. 
2013 yılındaki Nepal gezimiz–deki 

safari sırasında anne fil ile 
bebeğini de ziyaret ettik. 

Herkes fotoğraf çekmek için kame-
ralarına davrandığında, Hocamızın 
hıçkırıkları yükseldi ve hepimiz çok 

etkilendik. 
Hıçkırıklarının sebebi, anne 

filin bacağından zincirlenmiş olma-
sıydı. İnsanlık adına
 fillerden özür diledi.

Aynı gezi sırasında; benim 
guruptan ayrılmamam gerektiği 

için; o süreçte Katmandu’da bulunan 
Hindistan Büyükelçisi ile görüşme 

yapmak için, 
Orhan Hoca gitmişti.Görüşmeden 

memnun kalmayan  Hoca: “Ho-
cam,ülkemizde hem profesör, hem 

de başkonsolos olan kaç 
kişi var, kıymetimizi de takdir ede-
miyorlar. “ demişti ve gülüşmüştük. 

İnsanlık için ülkesi 
için yürekten çalışan bir bilim insa-
nıydı. Sözünün eriydi. İyi ki tanıdım 

Orhan Hoca’yı, iyi ki Bolivya ve 
Sudan’ dan oyuncak bebek koleksi-
yonuma hediye getirdiği bebeklere 

sahibim. 
O’nu; toplantılarımızın başında yap-
tığı açılış konuşmalarındaki mutlu 
sevinçli, herkesi kucaklayan halleri 

ve afacan çocuk 
bakışlı gülen yüzüyle 

hatırlayacağım, hep.Işıklar 
içinde uyu Orhan Hocam.

Prof.Dr.GÜNSELİ MALKOÇ

O
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ve ailesine başsağlığı dilerim. 
Bizi çok üzdün be Hocam... 

* Ayşe Belgin Samurkaşoğlu 
Allah rahmet etsin. Çok üzücü 
kayıplar yaşıyoruz. Gezginle-
rin başı sağ olsun. 

* Yaşar Seyman 
Değerli bir insan büyük bir 
kayıp oldu. Üzgünüm. 

* Z.E. Deniz Oğuz 
   Vedat Kırca 
Her ölüm erken, hele de 
korona günlerinde... Tanrı’dan 
rahmet diliyoruz. Yaşamının 
son “yolculuğunda” ruhu şad 
olsun. 

* Prof. Dr. Mehmet Tunçer 
Değerli hocamız Prof. Dr. Or-
han Kural’ın vefat haberinden 
büyük üzüntü duydum. Allah 
rahmet eylesin mekanı cennet 
olsun.  Başta ailesi olmak üze-
re tüm sevenlerine başsağlığı 
diliyorum. 

* Berrin Cerrahoğlu 
Gezginler Kulübü ve Ankaralı 
Gezginler’in Ankara’daki ortak 
bir etkinliğinde onu yakından  
tanıma ve dinleme fırsatımız 
olmuştu. Yaşama sevinci ile 
dolu bir insandı. Sevenlerin 
ve tüm gezginlerin başı sağ 
olsun. 

* Kıymet Gözek 
Çok üzüldüm. Allah rahmet 
eylesin. Hepimizin başı sağ ol-
sun. Ailesine sabır diliyorum. 
Yazdıklarımızı okumak kısmet 
olmadı. Ruhu şad olsun. 

* Mustafa Ertan
Sevgili Arkadaşlar, bu acı ha-
bere çok üzüldüm, kendisine 
Allahtan Rahmet ve ailesine 
baş sağlığı dileklerimi iletmek 
istiyorum.

Her ölüm erkendir ama gerçekten erken kaybettiğimiz değerli Ho-
ca’mızla o kadar çok anım var ki hangisini yazacağımı bilemiyorum. 
Bununla birlikte e-GEZGİN’in Orhan Kural Özel Sayısı’nda yer alma-
yı önemsediğim için bir özet yapmaya çalışacağım. Bu özete, üzerin-
den 22 yıl geçmesine rağmen hâlâ sakladığım bir mektuptan kısa bir 
alıntıyla başlayacağım. Hocamla tanışmamızın hatırası olan ve 1999’a 
tarihlenen O.Kural imzalı bu mektup, “Sizin gibi hakiki bir gezgini ta-
nımanın mutluğunu yaşadım. Derneğimizin amacı, bu tanıma uygun 
değerli arkadaşları bir çatı altına toplamaktır.” sözleriyle başlıyordu ve 
beni çok mutlu etmişti. Böylece başlayan dostluğumuz süresince bir-
çok kez birlikte olduk, Orhan Hoca’mla. Bazen Ankara’da, çoğu kez 
İstanbul’da bir araya geldik. İki yurt dışı gezisi yaptık. Bir gezi yazısı ya-
rışması organize ettik. Birbirimizin kitaplarına yazılarımızla katıldık. 
Ayrıca birlikte iki kitap yayınladık. Ortak çalışmalarımızın son ürünü 
e-GEZGİN oldu. Dolayısıyla şimdi bu dergiden O’na seslenmek farklı 
bir anlam taşıyor benim için. Hep öndeydiniz Hocam, en uzun yolcu-
luğa da hepimizden önce çıktınız. Yolunuz açık olsun. Timur Özkan

HER ÖLÜM ERKENDİR.

ürkiye Gezginler Kulü-
bü Derneği’nin kurucu 
başkanı, değerli bilim 
insanı, çevre dostu, 

gezgin ve gezi yazarı Prof.
Dr.Orhan Kural’ın vefat haberi 
üzerine; Ankara Gezginler 
Grubu üyeleri tarafından ken-
di platformlarında paylaşılan 
başsağlığı mesajlarını e-GEZ-
GİN okurları için derledik.

* Belkıs Ceyla Çetinsoy 
Doğaya, insanın yaşadığı 
her yerde yarattığı kültürlere 
değer veren, ayırt etmeksizin 
tüm canlılara karşı hassas 
yürekli ve bu konularda öncü 
olan mücadeleci bir insanı 
yitirdik. 

Hakikaten ağır bir yıl geçiyor. 
Psikolojik yükünü taşımak 
kolay değil. Kural ailesine ve 
bizlere sabır düşüyor. 

Gittiğin yerlerde sakın müca-
deleni bırakma. Nur içinde ol. 

* İbrahim Berksoy 
Çok üzgünüm. Allah rahmet 
eylesin... Nur içinde yatsın... 
Ailesinin, yakınlarının, dost 
ve arkadaşlarının gezginler 
camiasının başı sağ olsun... 

* Süleyman Münci Kaymak 
Çok üzgünüm, Allah rahmet 
eylesin mekânı cennet olsun. 

* A.Dilek Şimşek 
Allah rahmet eylesin, sevenle-
rine sabır versin. 

* Şakir Kabal 
Ruhu şad olsun; ailesi, akraba, 
dost, öğrencileri ve sevenlerin 
başı sağ olsun! 

* Evrim Cengiz 
Orhan Hoca gibi bir insanı ta-

nımak hem gurur verici hem 
de ufuk açıcıydı. Sıkı takip-
çileri arasındaydım. Vefatına 
çok üzüldüm, erken bir veda. 
Bu dünya için çok şey yaptı. 
Ruhu şad olsun. Nurlar içinde 
huzurla uyusun. Ailesine ve 
sevenlerine sabırlar diliyorum. 

* Adalet İpek Yurdacan 
Çok üzüldüm. Allah rahmet 
eylesin mekanı cennet olsun. 
Geride kalanlara sabır ve 
başsağlığı dilerim. 

* Meral Güler 
Çok değerli Hocamız ışıklar 
içinde uyusun. 

* Canan Ersal 
Huzur içinde uyusun. Yakınla-
rına başsağlığı ve sabırlar 
diliyorum. 

* Turhan Demirbaş Camiaya 

T

* Aygün Doğan 
Ailesine, yakınlarına ve Gez-
ginler Kulübü Derneği üyele-
rine baş sağlığı diliyorum. 

*Hülya Saçlı 
Değerlerimizden bir yıldız 
daha kaydı. Üzüntümü ifade 
etmeme kelimeler kifayetsiz 
kalıyor. Hayatımda ne kadar 
büyük bir yere sahipmiş sev-
gili Orhan hocam. Gönlümde 
kalbimde her daim yaşayacak. 
Ruhu şad olsun. 

* Sultan Sarı 
Orhan Hoca’ya Allah rahmet 
eylesin, mekanı cennet olsun, 
kederli ailesinin ve gezginler 
camiasının başı sağ olsun. 

* Asuman Erçin 
Zor bir yılın büyük kayıpları. 
Çok üzülerek bu yıl en fazla 
kullandığımız veda cümlesiyle 
onu da uğurlamanın üzün-
tüsünü yaşıyorum. Orhan 
Hoca’mıza Allah’tan rahmet 
diliyorum. 

Ruhu huzurla uyusun. Ai-
lesine, sevenlerine sabırlar 
diliyorum. 

* Nimet - Kamil Toygar 
Değerli bilim adamı Prof.Dr. 
Orhan Kural’ın vefatından 
büyük üzüntü duyduk. Allah 
rahmet eylesin. Işıklar içinde 
uyusun. Geride kalan gezgin 
arkadaşlarımıza baş sağlığı 
diliyoruz. 

* Kaya Telli 
İlerlemiş yaşına rağmen, tut-
kusunu yitirmeden, gezginli-
ğini yapmış. En son Ağustos 
ayında Rusya (Murmansk, 
Pskov, Kaluga, Bryansk, Voro-
nezh, Ekaterinburg, Tümen, 
Tobolsk, Kurgen ve Chelya-
binsk) eyaletlerini gezmişti. 
Ruhu şad olsun. 

* Murat Selam 
Doğaya, özen gösteren, 
kibar ve iyi yürekli bir gezgini 
kaybetmişiz. Çok üzüldüm. 
Sevenlerine ve gezgin dostları-
na sabırlar diliyorum. 

* A.Vedat Oygür 
Değerli meslek büyüğüm 
Orhan Kural’ı yitirmenin 
üzüntüsü büyük. Işıklar içinde 
uyusun, gezginlerin başı sağ 
olsun. 

* Meliha Akgöz 
Orhan Bey’i kaybetmenin 
derin üzüntüsünü yaşıyorum. 
Yaşamı, ona ışık olsun, ruhu 
şad olsun. 

* Erkan Karadağ 
Allah rahmet eylesin. Mekanı 
cennet, ruhu şad olsun. Aile-
sine, dostlarına, sevenlerine 
metanet ve sabırlar dilerim. 

* Erdem Engin Tavlayan 
Ben de şimdi gördüm haberi 
netten, çok üzüldüm. 

* Emel Aşkın 
Tüm sevenlerinin, gezgin 
camiasının başı sağ olsun; 
Erken kaybettik. nurlar içinde 
uyusun. 

* Kamil Aksoy 
Bir İTÜ’lü olarak Orhan 
Hoca’ya yol açıklığı ve ailesine 
başsağlığı diliyorum. 

* Tahsin Deniz Arpacı 
Kendisini çok severdim. 
Allah rahmet eylesin. Mekanı 
cennet olsun. 

* Nuray Özener 
Değirmencioğlu 
Işıklarda uyusun Orhan 
Hoca’mız. Üzgünüm. 
Devri daim olsun inşallah. 

* Yılmaz Gürel 
Allah rahmet eylesin, mekanı 
cennet olsun. 

* Danyal Âşık 
Çok üzgünüm. Ailesine sabır 
ve Orhan Hoca’ya rahmet di-
liyorum. Evrenin ışığı üzerine 
olsun, ışıklar içinde uyusun...
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ORHAN KURAL
DOĞAYI KEŞFETMEK VE ONURLANDIRMAK İÇİN VERİLEN MÜCADELENİN ADI

O çağının aydını, kusursuzluğa ulaşmak için çocukla çocuk, büyükle büyük, kendi sınıfı ile mücadele içinde gerçek bir yol 
gösterici. Yarından bugüne gelmiş ve tehlikeleri öngördüğünden tedbir için çırpınan insanlığa adanmış bir yol gösterici. 
1950 yılında İstanbul Nişantaşı’nda doğan Orhan Kural, 1969 yılında Kadıköy Maarif Koleji’ni (Bugünün Kadıköy Anadolu Lisesi) 
bitirdi. 1972 yılında İTÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi’nden “Maden Mühendisi” olarak mezun oldu.  Orhan Kural vefatına kadar 
geçen süreçte etkin olarak şu görevleri yürütmekteydi. İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi İstanbul Esenyurt Üniversitesi 
Öğretim Görevlisi İTÜ Maden Fakültesi Maden Mühendisliği Emekli Öğretim Üyesi. Türkiye Gezginler Kulübü Derneği Kurucu Baş-
kanı. Benin Cumhuriyeti Fahri Konsolosu Vanuatu Fahri Konsolos Yardımcısı Yurt Madenciliği Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi 
Sarıay Derneği Başkanı Fahri Trafik Müfettişi Dünya, Çocuk, Kampüs ve Kadın Rekorları Rekor Tescil ve Hakem Heyeti Başkanı Yerel 

Hayvan Koruma Görevlisi Onun sıradışı yaşamının sıradışı öyküsüne bir yolculuğa hazır mısınız? 

1972-1973 yılları arasında ABD Henry Krumb Bur-
su’nu kazanıp, New York Columbia Üniversitesi’nde 
yüksek lisans öğrenimi yaptı. 1978 yılında İTÜ Maden 
Fakültesi’nde Kömür Kimyası dalında “Doktor” un-
vanı aldı. Almanya’da üç ayrı kentte (Mannheim, Ro-
thenburg Odt, Lüneburg),toplam altı ay Goethe Ens-
titüsü’ne devam etti. 1981-82 yılları arasında DAAD 
bursu ile Aachen Teknik Üniversitesi’nde “Kömür Tek-
nolojisi ve Briketleme” dalında çalışmalar yaptı. Çok 
sayıda Alman öğrencinin bitirme çalışmasını yönetti 
ve Alman öğrencilerle teknik gezilere çıktı. 1982 yı-

lında Venezuela Hükümeti’nin davetlisi olarak Mara-
caibo Kentinde “Kömür Teknolojisi Seminerine” bir ay 
süre ile “danışman” olarak katıldı. 1989 Mayıs ayında 
İTÜ’de Profesör oldu. 2006 – 2007 yıllarında Bölüm 
Başkan Yardımcılığı yaptı. 2009 yılından itibaren üç 
dönem İTÜ Maden Fakültesi’nde Maden Mühendisliği 
Anabilim Dalı ve Maden Mühendisliği Bölüm Başkanı 
olarak görev aldı. 2019 Eylül’de İstanbul Aydın Üni-
versitesi öğretim üyesi, 2018’de ise İstanbul Esenyurt 
Üniversi’nde öğretim görevlisi olarak katıldı. 
RASİM AYDIN
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ömür Teknolojisi, Hava Kirliliği, Bri-
ketleme, Ekoloji ve Madencilik üzerine 
değişik dillerde 50 civarında makale 

hazırladı. Doktora tezinde öngördüğü 
turba, leonardit ve gityadan organik gübre 
yapımı 2005 yılında dünyada bir ilk olarak 
Sivas’da üretime geçen Newland Gübre 
Tesisler’nde hayata geçti. 
    Toz kömürden briket yapımında kulla-
nılan ve sağlığa bir zararı olmayan “melas 
ile kireçtaşı” karışımını katkı maddesi 
geliştirdi. 
     Bu buluş yıllardır Türkiye ve tüm dünya-
da geniş bir uygulama alanına sahip. 
Konuşmacı ve kolaylaştırıcı olarak çok sayı-
da eğitim programı ve  panele katıldı. 
    Madencilik dalında ilk olarak Scienti-
fic Index’e giren ilk üç makaleden birini 
yayınladı. 
     Biri TÜBİTAK tarafından desteklenmiş 
altı araştırma projesinin yürütücülüğünü 
yaptı.

Bu kitap defalarca basıldı. On yıl içinde 
farklı coğrafyaların anlatıldığı 17 adet gezi 
kitabı hazırlamıştır. Bazıları altıncı baskısı-
na kadar ulaşmıştır.

*Taşkın Deniz Yıldız “TÜRKİYE’DE MADEN İŞLETME FAALİYET-
LERİ İZİN SÜREÇLERİNİN MADENCİLİK SEKTÖRÜNE ETKİLERİ” 
adlı doktora çalışmasını İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü’nde Orhan 
Kural’ın danışmanlığında tamamladı. (Haziran 2020)

Bir dönem Hıfzı-Sıhha Enstitüsü’nün danış-
manlık görevini de üstlendi. 
     Çukurova Grubu’nun daveti ile Ukray-
na’nın Donetsk Kenti’ndeki kapanan briket 
fabrikasında incelemelerde bulundu.
    (2013 – 2014 arasında Zeytinburnu 
Belediyesi’nin; 2014-2017 arasında ise Şişli 
Belediyesi’nin organize ettiği “Yeşil Yıldızlı 
Okullar” projesinin Yönetmenliğini yürüttü.
      Otuza yakın belediye ile birlikte o bele-
diyenin sınırlarındaki okullarda “DÜNYA 
İÇİN BİR ŞEYLER YAP” başlıklı konferansı 
verdi. 
Dernekler Masasınca (İçişleri Bakanlığı) 
desteklenen “Sigaradan Kurtulalım” adlı 
projesi ‘Sarıay Derneği’ Başkanı olarak 
yönetti. 
        Farklı mahkemelerce bilirkişi olarak 
görevi aldı. 
Biri İngilizce olmak üzere, kömürle ilgili 
dört kitabın editörlüğünü yaptı.
        İngilizce “Kömür” kitabının (Coal) 
önsözüne 22 devlet başkanı katılmış ve 
kitap bu özelliği sayesinde “Guiness Dünya 
Rekorlar Kitabı”na girmiştir. 

Orhan Kural’ın Bilimsel Çalışmaları...

*1989 App, a new binder for briquetting lignites by: Orhan Kural; 
Savascı, OT; 

*Eskikaya, s fuel volume: 68 issue:3 pages:404-407 published: 
March 1989.

K

“Bu Kitap Başka” isimli bir de “anı kitabı” 
vardır. Bu eser yedi kez basıldı ve zaman 
zaman en çok satanlar listesine de girdi.

  “Sefername I” “Sefername II” ve “Seferi”, 
“Seferi-2”, “Seferiler” isimli, günümüzün 75 
tanınmış yazar, blog sahibi ve sanatçının 
gezi yazı ve anılarını içeren kitapların edi-
törlüğünü yaptı.

“UGA” (Unutulmaz Gezi Anıları) ve “İslam 
Coğrafyası” isimli eserleri editör olarak 
Timur Özkan’la beraber gezi edebiyatına 
kazandırdı. (2016)

 Aralarında tanınmış simalarında bulunduğu 
50’ye yakın şairin çevre duyarlı şiirini “Çev-
re Şiirleri Antolojisi” adlı kitabında topladı. 
Bu eser de beş kez basıldı.

Yaşantısı Azeri kökenli ünlü yazar Hilal 
Mahmudoğlu tarafından “Türkiyeli Don 
Kişot” başlığı ile tiyatro eseri olup beş kez 
basıldı. 

İTÜ Müzikal Kulübü, iki bölümünü 2010 
yılında oyunlaştırıldı. 

Orhan Kural’ı oynayan İTÜ Makine Mühen-
disliği öğrencisi Hasan Akça, Orhan Kural’ın 
kıyafetlerini kullandı. 

Daha sonra eserin tamamı Beşiktaş BKM 
Sahnesinde Saime Özmekik Hocanın 
liderliğinde kalabalık bir kadro ile Türkiye 
Gezginler Derneği Tiyatro Grubu tarafından 
başarı ile sahnelendi. (Aralık 2018)

“Dünya İçin Bir Şey Yap” başlıklı kitapçık 
her duyarlı vatandaşın günlük yaşantısında 
uygulayacağı pratik bilgileri içermekte. 

Bu eser 7 yıl içinde 40 baskı yaptı. Ayrıca 
Bugün Gazetesi, Bursa Belediyeler Birliği ve 
İDO tarafından özel olarak bastırıldı. 

Kitap Almanca, Arapça, Çince, Farsça, 
Fransızca, İngilizce, İspanyolca, Ukraynaca, 
Yunanca, İtalyanca, Japonca, Portekizce, 
Korece, Litvanyaca, Tayca, Endonezyaca, 
Urduca ve Rusça olmak üzere toplam 18 
dile tercüme edildi. Elçilikler, Konsolosluk-
lar, Yunus Emre Enstitüleri, dernekler ve 
üniversiteler kanalı ile ilgili ülkelere ücretsiz 
dağıtılmakta!

Hakkında yayınlanan yurtdışı basın 
kupürlerini içeren “Orhan Kural in World 

KİTAPLARI

Media” isimli kitabı 2011 yılında İngilizce 
olarak yayınlandı ve 2012 yılında ikinci, 2013 
yılında üçüncü ve 2015 yılında dördüncü ve 
2018 yılında beşinci 2019 da altıncı baskısı 
gerçekleşti.

 Doç. Dr. Mahmut Babacan’ın “Yazılı ve Sözlü 
Anlatım” kitabında gezi yazısı örneği olarak 
“Valetta” makalesi yayınlandı.Çok sayıda 
kitabın bazı bölümlerini ve ön sözlerini Orhan 
Kural kaleme almıştır. Ayrıca elliye yakın eser-
de farklı nedenlerle kendisinden bahsedilmiş 
veya kaynakça gösterilmiştir.

Milli Eğitim, Dil ve Anlatım Ders Kitabında 
gezi edebiyatına örnek olarak Orhan Kural’ın 
“Japonya” adlı parçasına yer verilmiştir. (Sayfa 
86) Günce Yayınları tarafından yayınlanan 
editörlüğünü Oktay Yivli’nin yaptığı “Mo-
dern Türk Edebiyatı” kitabının “Gezi Yazısı” 
bölümünde Orhan Kural’a yer verilmiştir. 
(Sayfa 494) Karikatürlerin sihirli dünyasının 
zihinlerde daha etkili ve kalıcı olacağını dü-
şündük. Ayrıca dünyamızdaki diğer uluslara 
da ulaşmak amacı ile karikatür alt yazılarını 
altı farklı dilde hazırladık.  (O. KURAL)

Profesör Doktor Orhan 
Kural, Lise seviyesindeki 

matematik konularını içeren 
bir Matematik kitabı kaleme 

almıştır. 

Bu kitap 
Özel Okullar Birliği 

tarafından 2005 yılının 
en iyi Matematik Kitabı 

olarak tavsiye edildi. 

Bu eser 
Matematik’i öğrencilere 

sevdirmek amacı ile 
farklı bir anlayışla 

hazırlandı. 2018 yılında 
ikinci baskısını yaptı.

Matematik Kitabı

Orhan Kural Aynı Zamanda 
Dünya’da “Rekortmen” Bir Gezgin!

 Nomadmania (https://nomadmania.com/) 
sitesine göre Orhan Kural dünyada en çok 
gezenler sıralamasında (most travelled) şu 
anda 48. sıradadır. (Nomadmania Türkiye’nin 
ise lideridir) (Elbette hemen hemen her gün 
sıralama değişmektedir.) Bu site doğal olarak 
ülkeleri bölümlere ayırıyor, dünyada şu anda 
sıralamaya esas olan 1281 bölge bulunmak-
ta. Örneğin Türkiye 11 bölgeye ayrılmıştır. 
Elbette İstanbul’a bir gemi ile yaklaşıp 7 saat 
kalınca Türkiye’yi görmüş sayılmazsınız! 
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TÜ’de Maden Mühendisliğine Giriş 
dersini İngilizce ve Türkçe olarak, Ma-
dencilikte Özel Konular I ve II ‘yi yük-
sek lisans, dersi olarak ve Mühendislik 

Etiği ve Çevre ve Toplum (ITB) derslerini 
ise dönem dersi olarak vermiştir.

İTÜ Maden Mühendisliği Bölümünün 9 yıl 
içinde gerçekleştirdiği 20 dolayında teknik 
geziye öğrencilerle beraber katılmıştır.

Prof. Dr. Kural’ın önemli olayları arasın-
da yaşanan öyle bir olay vardır ki, Ekim 
2017’de İTÜ öğrenciler ile çıktığı bir ‘Tek-
nik Gezi’ sırasında Bolu, Gerede’de otobüs 
sürücüsü seyir halinde iken bilincini kay-
bedince araç kontrolden çıkmış, durumu 
farkederek tüm sarsıntıya rağmen sürücü 
koltuğuna ulaşarak direksiyonu kontrol 
altına almayı başarmış ve 40 öğrenci ile 
birlikte otobüsü ağır bir kazadan kurtar-
mıştır. 

Öğrenciler soğukkanlılığı ile kendilerini 
mutlak bir ölümden kurtaran Profesör’ü 
kahraman ilan etmişlerdir. 

2018 ders yılında İstanbul Aydın Üni-
versitesinde “Çevre ve Kültür”, İstan-
bul Esenyurt Üniversitesi’nde ise İngilizce 
ve Türkçe “İstatistik” dersleri vermiştir.
2019 ders yılında bahar döneminde İstan-
bul Aydın Ünivesitesinde “Şehirde Yaşam ve 
Eğitim” adlı dersi verdi.

2019 kış döneminde İstanbul Aydın Üniver-
sitesi’nde tam zamanlı kadroya geçmiş ve 
yine “Çevre ile Kültür” dersini üstlenmiştir. 

İstanbul Teknik Üniversitesi’ndeki Gö-
revleri Üç yıl Maden ve Cevher Hazırlama 
Mühendisliği bölüm başkan yardımcılığı, 9 
yıl Maden Mühendisliği, bölüm başkanlığı 
görevini sürdürmüştür. 

Bölüm başkanlığı sırasında ABET’ten 6 
yıllık akreditasyon kazanılmıştır.

Ayrıca 2015-2016 öğretim yıllarında “QS” 
uluslararası üniversite sıralamasında Ma-
den Mühendisliği bölümü 61., 2016-2017 
öğretim yılında ise 31. olmuştur. 

Bu sonuçlar Türkiye’de bütün üniversite-
lerin tüm bölümleri arasında elde edilmiş 
en başarılı sonuçlar olup ve basında haber 
olmuştur. 

İTÜ Rektörlüğü bu nedenle özel ödül 
almıştır.

MÜDEK
Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman 
Mühendisliği, Hacettepe Üniversitesi, 
Maden Mühendisliği ve Muğla Sıtkı Koçman 
Üniversitesi Maden Mühendisliği lisans 
programlarının MÜDEK Değerlendiricisi 
olarak görev yaptı.

Üniversitelerde 
verdiği dersler!

İTÜ’de İstatistik ve Olasılık 
havuz dersini tüm 

İTÜ öğrencilerine yönelik 
olarak on beş yıldır 

hem Türkçe hem İngilizce 
olarak vermiştir. 

Ayrıca 
“Yeraltı İşletme Metotları”, 
“Mining and Environment”, 

“Madencilik ve Çevre” 
ile “Kömür Teknolojisi” 

derslerini bir süre 
üstlenmiştir. 

2002 kış yarıyılında İstatistik 
dersini Yeditepe Üniversite’n-
de İngilizce olarak sunmuştur.

LİSE ÖĞRETMENLİĞİ VE ÖZEL DERSLERİ : Otuz yıl boyunca 
aralarında Sertap Erener, Oylum Talu, Saba Abacı, Ali Kibar, Nuri 
Özsüer, Pınar Afşar, Umut Oran, Vuslat Doğan’ın da bulunduğu 3 
bine yakın öğrenciye özel Matematik dersi vermiştir. Bir dönem 
Türkiye’nin en ünlü matematik hocası idi. Bazı öğrencileri matema-
tik dalında dünya şampiyonu bile  olmuştur. Gönüllü olarak Kabataş 
ve Fındıklı liselerinde birer dönem lise öğretmenliği de yapmıştır.

İ

ezginlerin örgütlen-
mesi hiç kuşku yok ki 
bir ülkenin toplumsal 
kalkınmışlığının sem-

bollerindendir. Profesör Doktor 
Orhan Kural Türkiye Gezginler 
Kulübü’nü 23 yıl önce kurarak 
ülkemizin bu alandaki sivil 
inisiyatif boşluğunu doldurdu. 
Yirmi üç yıl içinde 300 üye ile 
önemli bir aşama gösteren 
Türkiye Gezginler Kulübü geriye 
baktığımızda 248 ülkede Türki-
ye adına bir iz bıraktı.  
Dünya çapında ülkelerin gezgin 
kulüplerinin istatistiğini tutan 
nomadmania.com ‘a  göre 
248 ülkeye ulaşarak bir rekor 
kırdığını ifade etmemiz gerekir.
Profesör Dr. Orhan Kural vefat 
ettiği 23 Aralık 2020  tarihine 
kadar bu görevini aralıksız 23 
yıl sürdürdü. Bu geziler sırasın-
da 130 farklı havayolu ile 1700 
uçuş yaparak dünyanın etrafın-
da ortalama 21 tur atıp 960 bin 
kilometre yol aldı.  En az 1,5 
tam yılını hava alanı ve uçakta 
geçirdi. Orhan Kural bu gezileri 
sırasında altmışa yakın ülkenin 
televizyon, radyo ve basını-
na konu olmuştur. Bu gazete 
makaleleri “Orhan Kural In 
World Media” adlı kitapta yayın-
lanmıştır. Sri Lanka, Sudan, İran 
ve Zenzibar televizyonunda 
gezilerini konu alan bir belge-
sel yayınlandı. All’ Italia, Air 
Portugal, Slovenya Hava Yolları, 
Sea-Song Gemi Acentası, Malta 
Turizm Bakanlığı, Eman Turizm 
tarafından basın mensubu olar-
ak farklı ülkelere davet edildi. 
Yunus Emre Enstitüleri 
kapsamında Kosova, Üsküp, 
Prizren, Vilnius, Ekvator Ginesi, 
Tiran, Brüksel, Bükreş ve Tah-
ran’da konferanslar verdi. 

Dernek hakkında geniş bilgiye 
(www.turkiyegezginlerkulubu.
com) web sitesinden ulaşabil-
irsiniz.

Türkiye 
Gezginler 
Kulübü

G



  54  e-Gezgin  | MART, NiSAN, MAYIS 2021     MART – NISAN – MAYIS 2021 | e-Gezgin   55

TTaş bina  önceleri Akdağlar Agrega Oca-
ğı’nın Yönetim Merkezi idi. Büyük mas-
raf ve özenle hazırlanmıştı. Hatta başta 
“Kurtlar Vadisi” olmak üzere birçok dizi 
ve filme platoluk görevi yaptı.
      Mahkeme sonucu ile bu bina Orman 
ve Su Bakanlığı’na geçti ve kaçak oldu-
ğu için yıkımına karar  verildi. Hatta 
civarındaki diğer yapılar yıkıldı.
     Oysaki her yönüyle muhteşem taş bir 
binaydı! Bunun üzerine ben Orhan Ku-
ral 4 yıl önce bu binayı yıkılmaması ve 
madencilik eğitim merkezi yapmak için 
büyük bir mücadele başlattım. Doğrusu 
bu kadar sıkıntı yaşayacağımı bilsem bu 
yaşımda bu mücadeleye herhalde gir-
mezdim. Yüzlerce telefon ve defalarca 
Ankara ziyaretleri.
     Madencilik sektörümüzde arka 
arkaya yaşanan facialar tüm milletimizi 
çok üzdü. Madencilikte yerinde eğitim 
ve tecrübe çok önemlidir. Amerika ve 
Avrupa’da birçok üniversitenin uygu-
lama merkezi vardır. Örneğin Colorado 
School of Mines, Freiberg Üniversitesi 
gibi. 
    Çok uzatmak istemem bu dört yıl 
içinde birçok merhaleden geçildi. Bina 
öncelikle Orman ve Su Bakanlığı’nın 
demirbaşına geçirildi. Demirbaşa 
geçirilmiş bir binanın İTÜ’ye tahsis 
edilmesi hukuksal problemler çıkardı. 
Bu sorunlarda adım adım aşıldı.
   Nede olsa bu yapı uzun yıllar boş kal-
mıştı. Bunun üzerine bu binayı tekrar 
kazanmak için maden sektöründen 
parasal destek talep edildi, sağ olsunlar 
birçok şirket destek oldu. Böylelikle 
bina bir  yıl içinde her yönü ile elden 

geçti. Sadece elektrik bağlanması için 
20 defa BEDAŞ’a gidildi. Sonra ihale 
açıldı, kimse girmedi. Tekrar ihale 
açılması da ancak uzun bir uğraşı ile 
gerçekleşti.
     İTÜ Maden Mühendisliği ve diğer 
üniversite maden mühendisliği öğren-
cileri ile hocalarının ve uzmanların 
buluşma noktası olacak. Ayrıca Yurt 
Madenciliği Geliştirme Vakfı, Maden-
cilik Derneği ve Maden Mühendisliği 
Odası da eğitim ve toplantılarını burada 
yapılacak.
     Buranın en büyük özelliği Türki-
ye’nin en büyük etkin agrega ocağının 
içinde bulunması ve öğrencilere uygula-
ma imkanı sağlaması, ayrıca Akdağlar 
öğrencilere her türlü desteği verecektir.
     Bu binanın bahçesine yüze yakın 
ağaç dikildi, çardak yapıldı. Betonlar 
kırılıp toprak döküldü. Öğrencilerimiz 
bir maden ocağı manzarası içerisinde 
maden mühendisliğine ısınırken bir 
yandan da birçok sosyal faaliyeti sessiz 
ve yeşil bir ortamda gerçekleştirebile-
cekler.
     Maden mühendisliği öğrencileri ile 
emekli hocalar ve maden sektörünün 
duayenleri belli eğitim programlarında 
bu ortamda buluşacak ve tecrübelerini 
aktarabilecekler. Açık işletmeler, cevher 
hazırlama, patlayıcı madde gibi dersler 
üniversitenin sağladığı hizmetler ile 
burada gerçekleşecek.
     Özellikle ABET veya MÜDEK  için ak-
reditasyon yani Yükseköğretim Kurulu 
Başkanlığı tarafından belirli bir alanda 
önceden belirlenmiş akademik ve alana 
özgü standartların bir yükseköğretim 

programı ve yükseköğretim kurumu 
tarafından karşılanıp karşılanmadığı-
nı ölçen değerlendirme ve dış kalite 
güvence başvurularında böyle bir uygu-
lama merkezi olması bölüme kocaman 
bir artı getirecek.
      Bina 22 Aralık 2017 tarihinde soğuk 
havaya rağmen İTÜ Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Karaca, Rektör Vekilleri, ma-
denci dostlar, öğrencilerimiz, hocaları-
mız ve basının yoğun katılımı ile açıldı. 
Basında geniş yer aldı.
      Taş binaya yakın eski bir atölyenin 
bir dönümlük beton temelinin bulundu-
ğu saha basket sahası, çardağı ve piknik 
alanı ile madenciler parkı olarak hazır-
lanmaktadır. Ayrıca burada “Gezginler 
Ağaçlığı” da oluşmakta!
      Gençlerimiz ve kulüp öğrencileri 
bazı özel buluşmalarını burada gerçek-
leştirebilecekler.

22 Aralık 2017 
Taş Binanın Açılış Töreni  
Önceleri ‘Akdağlar Ortaklığı’nın 
yönetim merkezi olan bina şirketin 
Sarıyer’deki hafriyat sahasının içinde 
kuruluydu. Kurtlar Vadisi adlı filmin do-
ğal platosu olan bina ve Agrega ocakları  
Dört yıllık inanılmaz bir bürokratik uğ-
raşı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı’n-
dan İTÜ’ye eğitim amaçlı tahsis edildi. 
 İTÜ senatosu da bu binaya “Orhan 
Kural” ismini verdi. Bina eğer yıkılsaydı 
bugün enkazdı. Bugün bu bina kur-
tarılmakla kalmadı enkazların yerine 
yüzlerce ağaç dikildi. 

MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Uygulama Ve Eğitim Merkezi 
Prof. Dr. Orhan Kural Binası
KEMERBURGAZ

İTÜ

Maden mühendisliği öğrencileri ile emekli hocalar ve maden sektörünün duayenleri belli eğitim 
programlarında bu ortamda buluşacak ve tecrübelerini aktarabilecekler. Açık işletmeler, cevher 
hazırlama, patlayıcı madde gibi dersler üniversitenin sağladığı hizmetler ile burada gerçekleşecek.
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Altı yıl İstanbul Gana Fahri Baş Konsolos Yardımcılığı görevini başarı ile sürdürdü (Temmuz 2002 – Aralık 
2008). 22 Eylül 2003’te Benin Cumhuriyeti Fahri Konsolosluğu’na, Mayıs 2013’te de ise Vanuatu Fahri Kon-
solos Yardımcılığı’na atanmıştır. Fahri konsolos olarak dışişlerinde bir çok başarıya veya ilke imza attı.

“Dünya için bir şey yap” 
Prof. Dr. Orhan Kural 
6000’e yaklaşan sayısı ile 
dünyada en fazla “konferans 
verme” rekoruna sahiptir. Tür-
kiye’nin seksen bir il, yüzlerce 
ilçe ve 81 ülkede “ekolojiye 
saygı” bilincini yaymak ama-
cıyla verdiği konferansların 
dağılımı web sayfasında veril-
mektedir. Konferanslar hem 
güldüren, hem hüzünlendiren, 
hem de düşündüren, herkesin 
bilip de belki de unuttuğu 
gerçekleri bir “stand-up” 
havasında dile getiriyor. Bazen 
bir ilköğretim okulunda müdür 
olan genç, çocuk iken dinledi-
ği Orhan Kural konferansını 
hatırlamaktadır.

Profresör Doktor Kural’ın 
kongeranslarında ve sohbetlerinde 
kendisine yine pekçoğumuzun 
 tanıdığı ünlüler eşlik etmişlerdir.
Esin Afşar, 
Nasuh Mahruki, 
Leyla Tekül, 
Cem Karaca, 
Özdemir Erdoğan, 
Haluk Levent 
ve Füsun Önal ünlülerden 
öne çıkanlardır. 
Konferansların Dağılımı
(1134) İlköğretim Okulu
(2543) Lise ve Teknik Lise
(382) Meslek Lisesi
(93) İmam Hatip Lisesi
(242) Anadolu Lisesi
(31) Çıraklık Eğitim Merkezi
(48) Polis Eğitim Merkezi
(132) Askeri Lise – Askeri Birimler
(65) Öğrenci Yurdu 
(231) Üniversite – Yüksekokul
(91) Hastane
(85) Sanayi Kuruluşu
(65) Yaz Okulu
(20) Huzurevi
(59) Islahevi’nde
(51) Halk Eğitim Merkezi
(36) Müftülük ve Kur’an Kursu

Aralarında Milliyet, Hürriyet, Hülya Magazin, Nilüfer 
Gezgin, Aktüel Life, Emmaname, Serg-i İstanbul, İTÜ 
Mezunlar Derneği, İdealist, Art Decor, Çepeçevre, 
Ekonomik Bülten, Small Report, Der-Ki, Üsküdar-Ter-
cüman, Yeşilay Dergisi, Has Seyahat, Bora Jet, Sırt 
Çantası, Yeşil Dünya, Köşe Bucak Dünya, İTO Dergisi, 
Beşiktaş Gazetesi, BUDO, Zerparola, Ogün, İstanbul 
Gazetesi, Vatan, Ana ve Aktüel’inde bulunduğu gazete ve 
Klaket gibi internet ortamında sitelerde Yorumcu ve öykü 
yazarlığı yapmış, çok sayıda dergide gezi yazıları yayın-
lanmıştır. Say Yayınları tarafından hazırlanan “Evliya 
Çelebi Seyahatnamesi” başta olmak üzere pek çok kitabın 
önsüzünü yazmıştır. 

GUINNESS ile KAMPÜS, ÇOCUK, ERKEK VE KADIN REKORLARI REHBERLİĞİ
Guinness Dünya rekorlarında Türkiye’nin daha fazla yer alması böylelikle ülkemizin  tanıtılması için 
büyük çaba harcamıştır. Elli bir farklı rekorun Türkiye adına tescil edilmek üzere, Londra’ya gidecek 
dosyaların hazırlanmasına “kolaylaştırıcı” olmuştur. Toplumsal sorumluluk içeren rekor deneme-
lerinde danışmanlık yapmıştır. Zeytinburnu Olivium’da altı ay süre ile her salı “Türkiye Rekorları” 
ile ilgili bir program hazırlayıp sundu. TRT Çocuk’ta bir dönem çocuk rekorları programı yayınlandı. 
“Dünya Kadın, Erkek, Kampüs ve Çocuk Rekorları” başlığında Türkiye’nin farklı il ve ilçelerinde hatta 
yurtdışında 130’a yakın rekor denemesinde hakem komitesi başkanı olarak görev yaptı. (http://
orhankural.net/trt-dunya-cocuk-rekorlari/)

Konsolosluk Görevleri |Benin | Gana | Vanuatu

Yazılı ve Görsel medyada yorumcu....

Konferanslar

Orhan Kural gençleri sigaraya karşı 
korumak için onurlu bir savaş yürüttü.
Profesör Doktor Orhan Kural’ın sigaraya karşı mücadelesi tek başına 
yürüttüğü bir kahramanlıktır. Bizim bu konuda yazdıklarımız onun 
çabasını anlatmaya asla yeterli değildir.

çişleri Bakanı Sayın Efkan Ala’nın da bizzat 
desteğini alarak başkanı olduğu Sarıay Derneği 
aracılığı ile yankı yaratan bir kampanya geliş-
tirmiştir. Bu çalışmalar kapsamında özellikle 
filmlerde ve dizilerde sigaranın özendirilme-

sinin sonlandırılması için yürüttüğü çaba nedeniyle 
mahkeme salonlarında onlarca savunma yapmak 
zorunda kalmıştır. 

Profesör Doktor Kural, bu kampanya kapsamında ön-
celikle İstanbul’un 2 ayrı göğüs hastalıkları hastanesi 
ile iş birliği yaptı. Bu hastaneler; Yedikule ve Süreyya 
Paşa hastaneleridir. Profesör Doktor Kural, 1 yıl bo-
yunca İstanbul’un 7 ayrı ilçesindeki liselerde sigaraya 
bağımlı olan öğrencilerin okul yönetimleri ve aileleri-
nin onayını alarak bu hastanelerde götürdü. Öğrenciler 
burada sigaraya dayalı olarak solunum cihazında yaşa-
maya mahkum olmuş hastaları ziyaret ettiler, Onlarla 
tanıştılar ve onların öykülerini dinlediler. En ağır 
durumdaki hastalar ve yakınları ile konuştular. Yaşlılık 
dönemlerinde başlarına gelecek durumları gözleme 
olanağı buldular. Başlangıçta bu projenin başarılabile-
ceğine kimsenin oluru yoktu. Proje çok başarılı oldu.  
Bu ziyaretlere katılanların %30’u sigarayı tamamen 
bıraktıklarını açıklarken, %30’u ise kontrollü bırakmak 
için günlük içtik-leri miktarı bir iki dal sigaraya kadar 
düşürdüklerini ifade ettiler. Bu projenin imza törenine 
COVİD 19 a yakalandığı için katılamadı. 

Profesör Doktor Kural’ın sigara ile savaşında çok üzül-
düğü kararlardan biri de hiç kuşkusuz Cem Yılmaz’a 
yönelik açtığı davanın red edilmesiydi. İstanbul 4. 
Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen karar duruşma-
da Orhan Kural, “Benim amacım gençleri korumaktır. 

Tütün sektörü, sigara, bağımlılık, kötü alışkanlıklar 
konusunda davalı Cem Yılmaz’ın kötü örnek olduğunu 
düşünüyorum. Bu hususu defalarca dile getirdim. Da-
valının filmlerinde ve diğer sahne gösterilerinde çokça 
tütün ürünleri kullanması gençlerimize kötü örnek 
olmaktadır. 

Bu duruma karşı cephe aldım ve bundan dolayı hem 
davalı tarafından hem de başka kimseler tarafından 
sözlü ve farklı saldırılara uğradım. Başıma gelmedik 
şey kalmadı. Davanın kabulünü istiyorum. Aksi bir 
karar verilmesi halinde davalı gibi birçok sahne önün-
de bulunan sanatçının, davalının eylemlerine benzer 
eylemler gerçekleştirmesinin önü açılacaktır. Bu da 
gençlere kötü örnek olacaktır” dedi.

Kararını açıklayan mahkeme, gerekçesini sonradan 
açıklanmak üzere davayı reddetti. Duruşma çıkışı 
açıklama yapan Prof. Dr. Orhan Kural, gözyaşlarına 
hakim olamayarak mahkeme kararına isyan etti. Orhan 
Kural, “Çok üzüntülüyüm. Ne yazık ki bu ülkede hep 
ünlüler, hep güçlüler kazanıyor. Ancak yılmayacağım, 
benim buraya gelerek kişisel olarak ne çıkarım var? 
Gençleri kurtarmak için yıllardır mücadele veriyorum. 
Şu anda bile Güneşli’ye gidiyorum birkaç genç sigaraya 
başlamasın diye” dedi. 

Cem Yılmaz, Profesör Doktor Kural’ın vefatının ardın-
dan ilk başsağlığı dileyen bireylerden biri oldu. Yılmaz, 
Twitter mesajında “Yıllardır aramız pek iyi olmasa da 
Orhan Kural’a çok üzüldüm. Huzur içinde yatsın seven-
lerine sabır ve başsağlığı diliyorum” dedi.

İ
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Çevre Beratı 
Çevre Bakanlığı 
15 Mart 1993

Çevre Beratı
Samsun Valiliği 
İl Çevre Müdürlüğü, 
25 Şubat 1994

Çevre Beratı
Tüketici Sorunları 
Haber Merkezi, 
15 Mart 1994

Bilim Ödülü, 
Çevre Bakanlığı
1 Nisan 1994 

Şükran Belgesi 
Doğu Türkistan Vakfı, 
26 Şubat 1996

Çevre Başarı Ödülü, 
GESİAD
1998
Çevre Ödülü 

Gebze Sanayici ve 
İşadamları Derneği 
Nisan 1999

Onursal Üyelik 
Bizim Lösemili Çocuklar 
Vakfı, Mayıs 1997

Yılın Çevre Dostu 1988 
GESİAD

TUYED Hizmet Ödülü
Turizm Yazarları, Ga-
zetecileri ve Editörleri 
Derneği) Hizmet Ödülü, 
1999

İnsanlığın Gerçek 
Dostları Ödülü, 
Sigarayla Savaşanlar 
Vakfı, Nisan 2000

Doruktakiler 1998 
Nokta Dergisi
Çevre Basın Ödülü 
Uluslararası Çevre Proje 

Olimpiyatı, Haziran 
2000

Fahri Hemşehrilik 
Beraatı,  
Çerkezköy İlçesi 
Şubat 2001

İnsanlığın Gerçek 
Dostları Ödülü
Sigarayla Savaşanlar 
Vakfı, Nisan 2001

Çevre Basın Ödülü
Uluslararası Çevre Proje 
Olimpiyatı, Haziran 
2000

Platin Rozet Ödülü 
Sigarayla Savaşanlar 
Vakfı, Şubat 2000

Çevre Hizmet Ödülü 
Akdeniz Üniversitesi 
Antalya – 2002 

Özel Ödül
İstanbul Veteriner 
Hekimler Odası 
Kadıköy, Ekim 2001

Kültür Sanat Ödülü, Pera 
Kültür ve Sanat Kurumu, 
Aralık 2001

Yeşil Bir Dünya Ödülü
Kadıköy Sanat Gönüllü-
leri Platformu, 
Mart 2002

Çevre Ödülü, 
İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, Ekim 2002

Basın Ödülü
İstanbul Televizyonu 
“Çevre Platformu” 
Programına “Sefertası 
Hareketi” 
Nisan 2004

Dosluk Ödülü

İlk On Yılın İnsanlığın 
Gerçek Dostları 
Sigara ile Savaşanlar 
Vakfı, Nisan 2004   

 Yılın Eğitimcisi Ödülü, 
Özel Eğitim Kurumları 
Derneği, Haziran 2004

Kristal Martı Ödülü 
Kadıköy Maarif Koleji 
(Kadıköy Anadolu Lise-
si), 2005

Altınburç Ödülü, 
Çağın Ölüm Tuzaklarına 
Karşı Yaptığı Mücadele-
den Dolayı, 
27 Ocak 2007

Onur Ödülü 
VIII. TDAK Altın Kalite 
Tüketici Raporu Dergisi 
Mart 2007

ÖDÜLLERİ

Ekoloji ile ilgili değişik proje yarışmalarında jüri üyelikleri yapmış ve değişik kurum 
ve kuruluşlardan 1098 adet plaket, 299 teşekkür belgesi ve ekoloji dalında ödüller 
almıştır. Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı, Vegan ve Vejetaryenler Derneği, Fahri 
Müfettişler Derneği üyelikleri vardır. 

JCL Türkiye’nin en başarılı 10 genci yarışmasında jüri üyesi idi. 
Yedikule Hayvan Bakım Merkezi’nin onur üyesidir. 

Bağımlılığa ve Sigaraya Hayır Derneği, ardından Sarıay Derneği Başkanlığı, Bisik-
letliler Derneği Kurucu Üyesi, İTÜ Sigara Bırakma, İTÜ Ekoloji ve Basın Yayın 
kulüplerinin uzun bir dönem danışmanlığını yaptı.

İstanbul Roman Dernekleri Federasyonu tek roman olmayan üyesi idi. Ağır vasıta 
ve deniz ehliyetleri sahibi, Fahri Trafik Müfettişi ve profesyonel bir rehberdir. 

|DERNEK ÜYELİKLERİ|DANIŞMANLIKLARI|DEVLET NİŞANI|DİĞER|

Çevre Ödülü
XV. Uluslararası Çevre 
Proje Olimpiyadı, Fırat 
Kültür Merkezi, 
Beyazıt, 13 Haziran 
2007

Barış ve Dostluk Ödülü
2007 Mevlana Yılı 
Akyol Sanatevi Sanatçı-
ları Beyoğlu

Doğa ve İnsanlık 
Ödülü 2007
Merterspor, Bahçelievler, 
7 Aralık 2008

Çevre Özel Ödülü
İstanbul İli Çevre 
Konseyi 
19 Ocak 2008 

Onur Ödülü 
 Türk Sineması Sevgi 
Gününde (Beykent 
Üniversitesi’nde Hicran 
Sokağı Filmi Galasında), 
Mart 2008

Kızılay Dostları Ödülü, 
Mayıs 2008

Madencilik ve Çevre 
Özel Ödülü 
YMGV, Kasım 2008

Çevre Ödülü
ÇETKODER, 
Ocak 2009

Toplumsal Değerlere 
Hizmet Onur Ödülü 
Özel Burç Anadolu İleti-
şim Meslek Lisesi
Nisan 2009 

 Çevreye Hizmet Ödülü, 
Çayırova Belediye Baş-
kanlığı Haziran 2009

En Gizemli Gezgin 
Küçükçekmece 
Belediyesi 2009

Uluslararası Unicef 
Help Yourself Ödülü
Maden Fakültesi, 
İTÜ Ayazağa 
Nisan 2011

Bugün Kanalında yayınla-
nan “Lütfen + 1” progra-
mı ile INEPO Uluslararası 
Çevre Ödülü, 2010 

 41 Değer Bilim Feta 
Ödülü, Dünya Feta Günü
Adapazarı Kültür Merke-
zi, 6 Haziran 2010

Madencilik Çevre Ödülü 
Yurt Madenciliğini 
Geliştirme Vakfı
15 Nisan 2011

10 Yılın İTÜ Akademik 
Ödülü, Süleyman Demirel 
Kültür Merkezi
27 Aralık 2013

Benin Ulusal Büyük 
Şövalyesi Nişanı
 Benin Cumhuriyeti 
Cotonou, Benin, 
24 Kasım 2014

Karabük Üniversitesi 
bir çam ağacına “Orhan 
Kural” adını verdi 
Mayıs 2015

Çevre Onur Ödülü
XIV. Uluslararası Çevre 
Kısa Film Festivali, 
Mayıs 2016

Yılın Bilim Adamı 2016
İstanbul Flaş Gazetesi 
Eylül 2016

Organik Tarımı
Özendirenler Ödülü
Tarımvizyon Dergisi
Mayıs 2006

Organik Gübre 
Geliştirilmesi
Bilim Ödülü
TOSGEB Derneği 
Temmuz 2017

TV8 
Haftanın en çok 
alkışlanan Kişisi 
1/2 Yılmaz Morgül 
Show. 
15 Kasım 2017 

Ukrayna Devlet Nişanı, 
Odessa, Kırım, 2017

İTÜ senatosu tarafından 
Akdağ Agrega Ocağı 
içindeki “Taş Bina”ya 
Orhan Kural adı verildi, 
Aralık 2016

General MS 
Mannerheim Ödülü 
Finlandiya 23 Eylül 
2010

Altın K   anat Ödülleri 
2019 
En iyi marka ödülleri 
çerçevesinde  

“Yılın En İyi 
TV Programı”, 
Lütfen +1 
Bloomberg HT
Adapazarı Geyve 
Boğazı Akıncı Köyü’n-
deki 700 yaşındaki ulu 
ağaca yörede gerçek-
leştirdiği çalışmalardan 
dolayı “Orhan Kural” 
adı verildi, 2010
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Aşkımın Son durağı Oyununda 
Ferhan Şensoy, ayrıca Levent 
Kırca, Gazanfer Özcan, Ata 
Demirel, Ali Poyrazoğlu, Cem 
Yılmaz, Yavuz Seçkin, Fatih 
Mühürdar ve Yılmaz Erdoğan 
kendisini oyun ve gösterile-
rinde sık sık konu etmiştir. 
Lüküs Hayat Opereti’nde ve 
çok sayıda şarkıda adından 
söz edilmiştir. Modacı Şinası 
Günaydın’ın Taksim Rixos Ote-
li’nde gerçekleştirdiği defilede 
çuvaldan yapılan smokinle pod-
yumda yürüdü ve “moda iyi bir 
şey olsaydı iki de bir değişmez-
di” dedi. (Haziran 2014)

Ayrıca  Lütfü Kırdar Kültür 
Merkezi’nde bir fuar çerçeve-
sinde smokin giyerek manken-
lik yaptı (29 Mayıs 2015)

Şebnem Özinal, Merve Sevi, 
Barbaros Uzunöner, Volkan 
Kantoğlu ve Merve Erdoğan ile 
“Akla Ziyan İşler” adlı komedi 
dalında bir tiyatro oyununda 
(2014-2015), ve çok sayıda 
kamu spotunda ve tanıtım 
filmlerinde yer aldı.

“Dünya İçin Bir Şey Yap” 
adlı müzikli söyleşide Serap 
Yenici ile birlikte 3 yıl sahne 
aldı. (2015-2017) İBB kültür 

işlerinin desteği ile bu müzikal 
İstanbul’da çok sayıda ilçede 
sahnelendi.

İngilizce, Almanca, İtalyanca 
bilen Orhan Kural hakkında 
Google ve benzeri arama 
motorlarında yaklaşık 100 bin 
dolayında haber bulunmakta 
500 bin dolayında konuda adı 
geçmektedir. Bugüne değin 9,5 
milyon kişi Web Sitesini ziyaret 
etmiştir. 

 Attila Atasoy’un “Seferi” adlı 
parçasının Ağva’da çekilen kli-
binde rol aldı. (Ekim 2020)
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Prof.Dr. Filiz Karaosmanoğlu 
Enerji konusunda yazdığı bir 

yazı ile ‘Plos Biology Dergisi’nin 
bilimsel açık veri tabanına adını 
yazdırdı. Böylelikle kendi adına 

önemli bir başarı kaydetti ve  
“Enerjide Dünyanın En İyi Akade-

misyenleri” Listesine girdi.

ISTANBUL - Türkiye Gezginler Klübü üyesi 
olan ve Altın gezgin ödülünü de sahibi Prof. 
Karaosmanoğlu  Merkezi Kaliforniya’da 
olan PLOS Biology dergisi’nin bilimsel erişi-
me açık veritabanında yayınlanan makalesi 
ile “Enerji” alanında en iyi akademisyenler 
listesine girmiş oldu. 
      Bilim insanlarının, 22 bilimsel alan 
ve 176 alt alanda sınıflandığı çalışmada, 
standart atıf göstergeleri, bilim insanları-
nın atıf sayıları, H-indeks değerleri, ortak 
yazarlıkları ve kariyer boyu atkanlarena 
bağlı olarak hesaplandı. 
       Dünyanın en iyi bilim insanlarının sıra-
landığı listeye,  girebilmek için pekçok bi-
limci başvuru yaptı. İTÜ’den ise 39 bilimci 
başvurdu. İTÜ bu başvuru sayısı ile Türkiye 
genelindede en yüksek başvuru oranına 
sahip oldu. PLOS Bilim dergisinde listeye 

girmek  dünya çapında 34 bin bilimcinin 
güvenirliliğini onayladığı bir oluşumda 
varolmak anlamına geliyor. 
        Bilim İletişiminde bir dönüşüme 
öncülük eden PLOS fikri 2000 yılında, 
Harold Varmus, Patrick Brown ve Michael 
Eisen tarafından doğdu. Harold Varmus, 
Patrick Brown bu fikirlerini açık bir mek-
tubla 180 ülkeden yaklaşık 34.000 bilim 
adamına ulaştırdılar. 
        2001 PLOS, araştırma iletişiminde 
bir dönüşüme öncülük ederek bilim ve 
tıpta ilerlemeyi hızlandırma misyonuyla 
kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak 
faaliyete geçti. 
       2003 önde gelen biyoloji dergilerine 
Açık Erişim seçeneği olan PLOS Biyoloji,  
ilk makalesini yayınladıktan saatler sonra 
500.000 ziyaretçi çekti. Bu çıkıştan sonra 

Türkiye Gezginler Kulübü’nün üyesi ‘Altın Gezgin Ödülü’ sahibi 
üyesi Profesör Dr. Filiz Karaosmanoğlu PLOS Biology dergisinin 
Standartlaştırılmış alıntı göstergelerinin bilim genelinde güncellen-
miş yazar veritabanında bir makalesi yayınlandı. İstanbul Teknik 
Üniversitesi(İTÜ) Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Filiz Karaosmanoğlu makalesi ile dünya genelinde % 2’lik 
dilimde yeraldı.

bir daha asla gerilemedi ve yayınlarına 
her zaman güvenildi. 
       2004 PLOS Medicine, dünya çapında 
en büyük zararı alan hastalıklara odak-
lanarak halka ve dünyadaki doktorlara 
yüksek kaliteli, güvenilir tıbbi araştırma-
lara ücretsiz erişim olanağı sundu.
        Filiz Karaosmanoğlu 1982 yılında 
İTÜ’den Kimya Mühendisi unvanı ile me-
zun oldu. Karaosmanoğlu, İTÜ’den Yüksek 
Mühendis ve Doktora derecelerini alarak, 
Doktora Sonrası Araştırma çalışmasını 
Kanada Nova Scotia Teknik Üniversitesi 
Makina Mühendisliği Bölümü’nde yaptı.
      1993 yılında Kimya Mühendisliği Ener-
ji Teknolojisi Bilim Dalı’nda Doçent unvanı 
alan Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu, İTÜ 
Kimya Mühendisliği Bölümü’nde görev 
yapmaktadır. 
         Prof. Dr. Karaosmanoğlu 2008-2012 
yıllarında Yalova Üniversitesi Kurucu 
Rektör Yardımcısı ve Enerji Sistemleri 
Mühendisliği Bölümü Kurucu Başkanı 
görevlerini yürüttü. 
     F. Karaosmanoğlu’nun temel araştırma 
alanı biyoyakıt teknolojisi olup, temiz 
üretim teknolojileri üst başlığı ile biyo-
kimyasallar, biyoyağlama yağları, atık ileri 
dönüşümü ve yaşam döngüsü değerlen-
dirmesi konularında çalışmaktadır. 
       Green Power dergisi, Dünya Gazetesi 
“Sürdürülebilir Yaşam” ve Madeni Yağ 
Dünyası dergisi “Sürdürülebilirlik, Çevre 
ve Biyoyağlama Yağları” köşeleri ile “Sür-
dürülebilir Mavi” köşesinde Deniz Kartalı 
portalında yazan Prof. Dr. Karaosmanoğlu, 

başta Sürdürü-
lebilir Üretim ve 
Tüketim Derneği 
(SÜT-D) olmak 
üzere çeşitli sivil 
toplum örgüt-
lerinde etkin 
görev yaparak, 
sürdürülebilir 

üretim - tüketim - hizmet, yenilenebilir 
kaynaklı enerji teknolojileri, atık ekono-
misi ve iklim değişimine dirençli Türkiye 
konularında uğraş vermektedir. 
      Sınıf arkadaşı Kimya Mühendisi 
Semih Karaosmanoğlu’nun eşi, Malzeme 
Bilimci ve Nanomühendis Mert Karaos-
manoğlu’nun annesi olan Prof.Dr. Filiz 
Karaosmanoğlu, Rumeli kökenli bir Türk 
ailesinin kızı ve İstanbul’un Üsküdar ilçe-
sinde yetişti. Prof. Dr. Karaosmanoğlu iş, 
keşif, kültür ve keyif seyahatleri, “Türkiye 
Gezginler Kulübü’nden  Altın Gezgin Ödü-
lü” sahibi ailesi, arkadaşları, öğrencileri, 
kahve tadı ve kokusu ile yaşam enerjisini 
yüksek tutmaktadır.

Plos Biology 
Dergisi 180 ülke 
den yaklaşık 
34.000 bilim adamı 
tarafından destek-
lenen ve kazanç 
amacı gütmeyen 
bir platform

RASİM AYDIN

Üyelerimiz’den haberler

RASİM AYDIN

Bizden haberler

Gezgin Evi ve Müzesini 2 yıl içinde yerli ve 
yabancı pekçok kişi ziyaret etti. Ziyaretçiler 
arasında yerli ve yabancı belediye başkanları, 
elçiler, işadamları, gezginler ve sivil vatandaş-
lar var.  
      Profesör Kural’ın çocukluğundan başlaya-
rak biriktirdiği ve gezgin olduktan sonra da 
ara vermeden toplamayı sürdürdüğü farklı 
kültürlere ait yüzlerce küçük eşya Türkiye’nin 
ulusal kültürel mirasının bir parçası konumu-
na geldi. Esentepe Vefa Bayırı sokakta, Yıldız 
Yaşam Evleri Sitesinde B Blok 9 numarada 
yer alan ‘Gezgin Evi’ iki yıl içinde özenile-
rek hazırlanan dekoru ile otantik bir müze 
donanımına ulaştı. Kural’ın “Bu benim en 
büyük hayalimdi. Çocukların farklı kültürleri 
bir arada görmesini çok istiyordum. Bunu 
başardığımız için artık çok mutluyum” Gezgin 
Evi gezi kültürlerini barındıran zengin bir 
kaynak. Profesör Kural’a göre dünya gez-
ginlerinin yolu İstanbul’a düştüğünde sıcak 
buluşma yeri. 
       Bu sıradışı özel müzede yok yok! Gezi Ki-
tapları Kütüphanesi, Ülkelerle ilgili bilgi dos-
yaları, dünya çapında 248 ülkeden toplanmış 
birbirinden farklı anı eşyaları. Dr. Nezahat ve 
Dr. Zeyyat Perman tarafından dünyanın 112 
ülkesinden toplanmış yerel giysili 140 bebek 
koleksiyonu, Afrika ve Uzakdoğu maskeleri 
koleksiyonu, dünya gezginlerinin istatistikle-
rini tutan Nomad Mania sitesinin tespitlerine 
göre dünyanın en gezgin 45. Kişisi listesine 
girmiş Profesör Doktor Orhan Kural’a takdim 
edilen bine yakın ödül ve plaket, saydam 
gösterileri izleme olanağı ile ziyaretçileri bü-
yülemeye aday. Randevu ile ziyaret edilebilen 
Gezgin evi tüm meraklıları bekliyor. 
     Türkiye Gezginler Derneği Başkanı Prof. Dr. 
Orhan Kural, 68 yaşına aldırış etmeden, 193’ü 
Birleşmiş Milletler’e (BM) kayıtlı toplamda 
248 ülkeyi ziyaret ederek dünya çapında da 
geçerli bir gezgin rekorunun sahibi. 

Orhan Kural Gezgin Evi ve Müzesi
23 Aralık 2020 de COVİD19 
bulaşı nedeniyle kaybet-
tiğimiz Türkiye Gezginler 
Derneği Başkanı Prof. Dr. 
Orhan Kural’ın 9 Aralık 
2019 da  açtığı ‘Gezgin Evi’ 
ve Müzesi ikinci etkinlik 
yılını tamamladı. 
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SOLDAN SAĞA
1.Çok farklı konularda 
faaliyet gösteren ancak 
hayatını bağımlılıklarla 
mücadeleye ve çevre 
sorunlarına adamış 
olan, maden mühendisi 
hocamız.

2.Orhan Kural’ın ken-
disinin simgesi olarak 
nitelediği hayvan. Kükürt 
elementinin kimyadaki 
sembolü. Tıpta uzmanlık 
sınavının kısa yazılımı.

3.Başına “R” harfi gelirse 
boks müsabakalarının 
yapıldığı yer anlaşılır. 
Orhan Kural’ın Tem-
muz 2002 – Aralık 2008 
arasında İstanbul Fahri 
Baş Konsolos Yardımcılığı 

görevini yaptığı ülke. 

4.Orhan Kural’ın başkan-
lığını yürüttüğü Türki-
ye’nin seyahati sevenleri 
kucaklayan kulübün adı. 
Tamir et anlamına gelen 
emir sözcüğü. 

5.Tümör. Anadolu’da 
kurulmuş bir medeniyetin 
adı. Yarınını düşünmeden 
günü gün eden, tasasız, 
derbeder bir yaşayışı olan 
kimse veya topluluk. Al-
fabemizde sesli bir harf.

6.Bir doğumda dünyaya 
gelen iki kardeş. İspanya 
ve Fransa sınırları içinde 
yaşayan Bask kökenli 
topluluğa ait bağımsız 
bir devlet kurma amacı 

güden Marksist-Leninist, 
ayrılıkçı örgütün adının 
kısa yazılımı. Türk  alfabe-
sinin ilk harfi.

7.Göbek, kuşak, hay-
vanlarda döl anlamına 
gelen sözcük. Nihonyum 

elementinin simgesi. Dün-
yanın uydusu.

8.Doğal sayılar kümesinin 
simgesi. İp gibi ince uzun 
ve yuvarlak nesne. Işığın 
cisimlerden yansıması-
na bağlı olarak gözde 
oluşturduğu duyum. 
9.Hücre yenilen bir 
vitamin. Bir hayvanın bir 
başka hayvanı yemek için 
yakalaması işi. İtriyumun 
simgesi. Gelecek anlamına 
gelen sözcük.

10.Dakikanın atmışta 
birini ifade eden süre. 
İstanbul-Taksim’de yıkılan 
kültür merkezinin adının 
kısa yazılımı. Yüz me-
trekarelik alan ölçüsü veya 
namus anlamına gelen 
sözcük

11.Savunma Sanay-
ii Başkanlığı’nın kısa 
yazılım. Tersi; Suudi 
Arabistan’da, Mekke 
kentinin 16 km. doğusun-
da bulunan ve hacıların 
kurban bayramının arife 
günü toplandıkları tepe. 
Mısır mitolojisinde Güneş 
Tanrısı.

12.Tahıl ve başka besin 
maddelerinin öğütülerek 
toz durumuna  getirilmiş 
hali. Başına “K” harfi ge-
lirse paket anlamına gelir. 
Bir enstrüman. 

13.Geniş bir bölge içinde 
ve uzun yıllar boyunca 
değişmeyen ortalama 
hava koşullarını ifade 
eden sözcük. Tersi; arzu 
istek anlamına gelen bir 
sözcük.

14.Tersi; bir uzvu-
muz.  Orhan Kuralın 
editörlüğünü yaptığı 
ve önsözüne 22 devlet 
başkanı katılmış ve bu 
özelliği sebebiyle “Guin-
ness Dünya Rekorlar 
Kitabı’na girmiş olan 
kitabın İngilizce adı. 
Kimyada yağ numune-
sinin içinde ne kadar aktif 
katık kaldığını gösteren 
toplam baz numarasının 
kısa yazılımı.

YUKARIDAN AŞAĞIYA

1.Orhan Kural’ın Türkiye 
temsilcisi olduğu ve dünya 
rekoru anlamına genel 
İngilizce ifade. Şehir.
2.Pozitif bilimlerde iş 
başarma gücü. Arsenik 
elementinin sembolü. 
Tersi; ilave.
3.Tam sayılar kümesini 
simgesi. Orhan Kural’ın 
doğduğu şehir.

4.Oksijen elementinin 
simgesi. Orhan Kural’ın 
müzeye dönüştürdüğü 
evi. Tersi; masallara ve 
kimi inanışlara göre göze 
görünmeyen ama gerek-
tiğinde türlü biçimlere ve 
bu arada insan biçimine 
de girebilen, iyilik de 
kötülük de yapabilen 
yaratık.

5.Rekabet Kurumu’nun 
kısa yazılışı. Köpek. 
Lüleburgaz Lisesi’nin 
sembolü. Kartezyen koor-
dinat sisteminde, ordinat 
eksenini ve ordinatları 
gösteren küçük harf ile 
yazılan simge. Molibdenin 
simgesi.

6.Helyumun simgesi. 
Sonuna “L” harfi gelirse 
Orhan Kural’ın kızının 
ismi. Sonuna “L” harfi 
gelirse genellikle kürk-
ten yapılan, gösterişli 
kumaşlardan ya da yün 
örgüden de yapılabilen, 
kadınlarca kullanılan 
uzun omuz atkısı. Türk 
alfabesinde kalın sesli bir 
harf.

Pertevniyal, 1971 mezunu, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Laboratuvarı  Genel Yönetmenliğinden Emekli Biyolog, Veteriner Doktor, Uluslararası çizer ve 
mizahçı, Uluslararası Boks Hakemi, Uluslararası Bulmaca hazırlayıcısı, Türkiye Yerel Basın Birliği Derneği Başkan Yardımcısı, Yeşilay - Sarıay Dernekleri Yönetim Ku-
rulu Üyesi, Fatih Kent Konseyi Sağlık Spor Kültür Kurulu Başkanı, Yazar, 1500’ün dolayında TV programına konuk olmuş ve bilgileri ile bağımlılıktan kurtuluş üzerine 
halkı rehberlik etmiş, Yrd. Doç. Dr. Vehbi Altunçul bu sayımızda da bizlerle birlikte oldu ve sevgili  Profesör Doktor Orhan Kural’ın vefatını anısına bu özel bulmacayı 
hazırladı. Zihniniz berrak, ufkunuz açık olsun. 

7.Adaletli. Kırmızı. Litrenin 
simgesi. 

8.Tersi; Orhan Kural’ın 22 
Eylül 2003’te Fahri Kon-
solosluğu’na atandığı ülke. 
Afrika’nın güçlü hafızasıyla 
tanına hortumlu hayvanı. 

9.Kanın pıhtılaşması ve 
kemik metabolizmasında 
önemli görevleri bulunan 
vitamin. Tersi; sesin, körükle 
verilen havanın tahta veya 
metal borulardan geçmesi 
yoluyla üretildiği, klavyeli 
ve pedallı bir enstrüman. 
Anadolu Ajansı’nın simgesi. 
Hayvansal protein içeren 
besin kaynağı.

10.Akıl. Orhan Kural’ın 
1972-1973 yılları arasında 
ABD New York Columbia 
Üniversitesi’nde kazandığı 
bursun adı.

11.Dairenin çapını gösteren 
simge. Orhan Kural’ın Al-
manya’da çalıştığı enstitünün 
adı. Orhan Kural’ın emekli 
olduğu fakültenin adı.

12.Bir işe, özellikle resmi bir 
göreve getirilme. Sodyumun 
simgesi. 

13.Romalıların ay tanrıçasına 
verdikleri ad. Kurutulmuş 
çeşitli bitkiler ve buna benzer 
ev ilacı gereçleri ve baharat 
satan dükkân ya da kimse.

14.Orhan Kural’ın başkan-
lığını yaptığı ve sigara ile 
mücadele yürüten derneğin 
adı. İrlanda da1969 yılında 
ortaya çıkan ayrılıkçı örgüt.

İnsanlara her şeyin değişebileceği ve 
iyileşebileceği umudunu veren Banu 
Demir’in yeni romanı Seans, Sumru 
Yayınevi’nden çıktı. Seans, yaşadığınız, 
göz yumduğunuz hatta sineye çektiğiniz 
sorunlara başka bir gözle bakmanızı 
sağlıyor. 

Banu Demir’in Yeni Romanı ‘SEANS’ çıktı...

KİTAPLAR

Aralık ayında kaybettiğimiz Türkiye  Gezginler 
Kulübü Başkanı Prof.Dr.Orhan Kural için hazır-
lanan ve editörlüğünü Timur Özkan’ın yaptığı, 
44 gezgin yazarın ortak eseri “Korona Günle-
rinde Gezgin Olmak / Orhan Kural’a Armağan” 
adlı kitap basılmıştır. Bu vesileyle, kitabın baskı 
maliyetini paylaşan üyelerimiz Betül Ayabakan 
Belgen, Hülya Saçlı, İnci Karaman, Hüseyin Ba-
şusta, Sevcan Akesi ve Timur Özkan’a teşekkür 
ederiz. Bir “armağan” olarak hazırlandığı için 
parayla satılmayan ve dileyen üyelerimize, gez-
ginlere ve Orhan Kural dostlarına Timur Özkan 
tarafından ücretsiz olarak gönderilen kitabın 
baskısı kısa sürede tükenmiştir. 

Korona Günlerinde Gezgin Olmak / Orhan Kural’a Armağan” adlı kitap basılmıştır.

ACI KAYBIMIZ
Üyemiz, edebiyatçı,  eğitimci 
ve yazar Günsel KAYIŞLIGİL’i 
1 Şubat 2021 günü kaybettik.

ACI KAYBIMIZ
Üyemiz Yekta Erdem’in 
annesi Feriha Erdem, Kasım  
2020 ‘de aramızdan ayrıldı.

KAYBETTİKLERİMİZ
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