YK BAŞKANIMIZIN KONUŞMASI

Çok saygıdeğer meslek büyüklerim, meslektaşlarım, örgütlerimizin çok değerli yöneticileri,
saygıdeğer konuklar… Hepinizin ramazanını tebrik ediyor, bu mübarek ayın rahmet, bereket
ve huzurundan en iyi şekilde nasiplenmesini diliyorum. Şahsım ve yönetim kurulumuz adına
sizleri saygı ile selamlıyor, hoş geldiniz diyorum.

Ülkemiz, malumunuz olağanüstü süreçlerden geçiyor. Hepimizin bildiği gibi çevremiz ateş
çemberi… İçte ve dışta savaş halindeyiz. Ülke hızla bir kargaşa ortamına sürükleniyor… Terör
örgütleriyle boğuşuyoruz. Buna karşı, milletimizin; 15 Temmuz’daki bütünleşmenin de
ötesinde bir birlik oluşturması gerekmekte. Millet olarak doğru teşhis yapıp, dini ve milli
değerler etrafında bütünleşerek doğru tedavi planlarını hep beraber hayata geçirmenin
seferberliği zamanıdır. Özelde sorumlu olduğumuz, Ormanlarımızı ve mühendis kardeşlerimizi
bu olumsuzluklardan korumak için; Bakanlığımız, Genel Müdürlüklerimiz, sendikalarımız ve
odamızın; bu zorlu mücadele içerisinde, yaptıkları olumlu adımları görüyor ve takdir ediyoruz.

Değerli hanımefendiler, beyefendiler; Ramazan dolayısıyla, müminler arasında yaşanan
“toplumsallaşma ve kucaklaşma”, ibadet anlayışımızın vazgeçilmez unsurlarındandır. Ancak
bu tarz sosyalleşmeler doğal seyrinde yaşanmalıdır. Ramazanda tazelenmemizi ve bizi iyi
yönde değiştirmesi için özellikle dikkat edeceğimiz hususlardan en önemlisi; eylemlerimizin
bir reklama ve gösterişe dönüşmemesine azami gayret sarf etmektir. Cenabı Hakk’a şükürler
olsun ki, her sene Ramazan ayında, şu bereketli iftar sofralarımız vesilesiyle, ORFAMDER in
teşkil etmeye gayret ettiği “büyük kardeşlik halkasını”, tekrar tekrar tecrübe etme imkânı
buluyoruz. İşin doğrusu, bu iftar programları, kadim geleneğimizin ve medeniyetimizin
değerlerini, çağımızda yeniden temsil etmek amacıyla yola çıkan bizlere ve sizlere çok
yakışıyor.

İftarda, gün boyu aynı amaç uğruna devam ettiğimiz, anlamlı bir açlığı, aynı anda ve hep birlikte
gideriyoruz. Fakat Oruç, nasıl yalnızca aç kalmak değilse; iftar da, yalnızca yemek değildir.
İftar, insanların giderek birbirinden koptuğu çağımızda, aramızdaki bağlantıyı vurgulayan, bir
kardeşlik hizasını temsil ediyor. Ramazan’da; zengin-fakir, yaşlı-genç, büyük-küçük, (burada
olduğu gibi) bürokrat-öğrenci… Hepimiz bu hizaya giriyoruz. Kimse, nefsini tatmin etmek için,
bir adım öne geçemiyor. Cenabı Hakkın, bizi bu iftar sofralarında bir araya getirdiği gibi,
cennetinde de bir araya getirmesini dilerim...
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İnsanın manasının yok sayıldığı ve yalnız bedeninden ibaret sanıldığı… Doğumun-tesadüf…
Yaşamanın-çatışma… Ölümün-son kabul edildiği bir varoluş anlayışıyla, dünyanın geldiği yer
ortada... Kıt kaynaklar ve sınırsız ihtiyaçlar gerçeği ile hayatı bir çıkar savaşına dönüştüren
dünyanın geldiği yer ortada... Dünyanın bir ucunda, insansız araçlar trafiğe çıkarken, diğer
ucunda yalınayak insanlar tahtırevan çekiyor... Dünyanın bir ucunda, fiyatlar düşmesin diye,
üretim fazlası gıdalar denize dökülürken, diğer ucunda, bir lokma yiyecek bulamayan insanlar,
açlıktan ölmeye devam ediyor... Biz, bu düzene mecbur değiliz... Bu topraklar, Rahman ve
Rahim olan Allah tarafından yaratılan bu dünyada, her nimetten herkese yetecek kadar
bulunduğunu; Allah’ın arzının geniş, lütfunun bol, ikramının sonsuz olduğunu kavramış bir
idrakin hüküm sürdüğü topraklardır... Bu topraklar, insanların ihtiyaçlarının değil, ihtiraslarının
sınırsız olduğunu; bu nedenle, insanın ilerlemek için, tabiata değil, nefsine hükmetmesinin
lüzumunu kavramış bir medeniyetin yaşadığı topraklardır...

ORFAMDER Ailesi olarak biz, modern fakat acımasız dünyanın dar kalıplarıyla hareket
etmeyen, sadece rekabet ederek değil, paylaşarak büyümeyi, sürtüşerek değil, anlaşarak hareket
etmeyi, kendisine bir hayat tarzı olarak benimsemiş kardeşleriz. Sadece benim olmalı, ya da
ben varsam, başkasına hayat hakkı tanımam demeyip, buyur gel, hepimize yer var, birlikten
güç doğar demeyi, ilke edinmiş, gönül dostlarıyız. Sizlerin desteği ve duasıyla Ülkemizin, en
itibarlı ve yaygın ormancı derneklerinden biri olmanın verdiği heyecan ile hedeflerimize
yürüyoruz. Ayağı tökezlemiş… Uzakta, tek basına dertleriyle boğuşan, yapayalnız kalmış
kardeşlerimizin olduğuna şahitlik ediyoruz. Bir sivil toplum anlayışıyla onların derdi, bizim
derdimiz bilinciyle hareket etmeye gayret ediyoruz.

ORFAMDER, neredeyse 40 yıllık serüveninde gündemi, sadece orman ve ormancılık değil,
insanı merkeze alan ve onun gönlünü kuşatma gayreti konusunda önemli çalışmalar yapan,
mücadeleler veren bir kurum durumundadır. Çoğu zaman, öngörü ve önerileri, ‘zamanından
önce’ veya hayalî olarak değerlendirmiş ama tüm bunları göze alarak her zaman doğru bildiğini
kamuoyu ve dostları ile paylaşmıştır. Kuruluş ilkelerimizden taviz vermeden, her geçen gün
daha da büyüyor, kardeşlik halkamıza katılan her yeni üyemizle, daha da gençleşiyoruz.
Geleneğimiz ve medeniyetimizden aldığımız ilhamla, yeni bir hikâye yazma zamanıdır. Bu yeni
hikâyeyi yazmak, bir tercih değil, zorunluluk… Bir seçim değil, sorumluluktur.

2008 yılında, birçok meslektaşımız var olan durumu sarsmamak gerektiğini düşünür ve
söylerken, ilk olarak “çağrı grubu adıyla”, “eski oda yönetiminden” ayrı bir listeyle oda
seçimleri tarihini başlatmıştık. İstanbul Orman yurdundaki seçimde 129 oy alınmıştı.

Yine 2012 de 44. Olağan Genel Kurul sonrasında dönemin oda yönetimi seçim sonucunu şöyle
haberleştirmişti; “Cumartesi günü yapılan seçimler sonunda, mevcut yönetim ezici bir
çoğunlukla yeniden seçilirken, Mesleğe çağrı gurubu büyük bir hezimete uğrayarak, kendi
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delegesinin dahi oyunu alamadı” diyerek dalga geçildiğini hatırlayanlarınız vardır. Bu haber
metnini internette bulmak hala mümkün. Evet, adımızı doğru düzgün dile getirememişlerdi.
Fakat şahitsiniz ki yılmadık, “BİRLİĞE ÇAĞRI” ile birlikteliği sağlayıp-başarıyı yakaladık…
64 yıldır kazanılamayan oda seçimlerinde bu dönem, beklenen başarı elde edilmiş oldu. Bugün
görünen o ki; kazanılan bu başarı buradaki her kardeşimin başarısıdır. Sezai Karakoç’un dediği
gibi: “Sen DOĞU olursan, güneş sana gelecektir, Sen kuşluk olursan, kuş sende ötecektir.”

Allah bu ilkelerimizden bizleri ayırmasın. Bizleri kaldıramayacağımız yüklerle imtihan
etmesin, bizi kudret zehirlenmesinden uzak tutsun, bizi kendi yolundan ayırmasın.

Arkadaşlar! Ramazan ayında modern dünyanın bizlere dayattığı rutinler, alışkanlıklardan
çıkarak, biraz daha iç dünyamıza dönelim. Kişisel muhasebemizi yapalım, neyi nerede eksik
yaptık, hangi konularda kimleri üzdük, dinimizin esaslarından uzaklaşıp, işin özünden ziyade,
şekle önem vermeye mi başladık diye düşünelim. Sadece bedenimizi değil, gönlümüzü ve
vicdanımızı da arındırmaya gayret edelim. Mübarek Ramazan ayının bereketlerinden istifade
etmek maksadıyla bir araya geldik. Çok değerli meslektaşlarım, davetimize, bizleri
onurlandırdığınız ve teşrif ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bu vesileyle aramızdan
ayrılmış olan camiamızın çalışanlarına da Allah’tan rahmet diliyorum. Bin aydan hayırlı olan
Kadir Gecesine ve sonunda Bayrama da eriştiğimizi görmeyi Rabbimizden niyaz ediyor nice
Ramazanlarda buluşmayı temenni ediyorum.
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