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Sevgili Turuncu Okurları

Aralık ayı hepimiz için yaşadıklarımızı gözden geçirme 
ayıdır. Her yılın kendi içinde bir hesabı, bir dersi 
var. Yıl sonu kendimizle yüzleşmek, yanıldığımız 

yerlerden ayağa kalkmak için güzel bir fırsat. 
Son günlerde güven nedir diye düşünüyorum. Sosyal 

medya, haberler, ikili iİlişkiler güvensizliğin etki alanını 
genişletirken en çok ihtiyacımız olan şey güvenmek. 
Yaşanılan olaylar en çok güveni zedeliyor. Babyshower 
görüntüleri, İstanbul’da başörtülü kızımıza uygulanan şiddet 
ve sonrasında yaşananlar... Hepsi şiddete ateş taşıyor. Güven; 
karşıdakine kırılganlıklarını anlatabilmekti.... Güven karşıdakini 
anlamaktı... İlk adımı anlatmaktan korkmamaları. Kalkanını 
kendin için değil arkadaşın için kullanmaktı. 

Biz Yeşilçam filmleriyle büyümüş bir nesiliz. Cebimizdeki 
son kuruşu arkadaşımızla paylaşmayı, karşımızdakini 
korumayı, hayata dair hayaller kurmayı, olur da işler ters 
giderse “Her şey Allah’tan” demeyi iyi biliriz. Hülya Koçyiğit 
filmleriyle büyümüş kadınlarız. 2020 yılı eşikte beklerken 
güven arayışımız belki de bundan. 

Geçtiğimiz günlerde Hülya Koçyiğit ile İstanbul’da 
görüşme imkanımız oldu. Kendisiyle keyifli bir söyleşi yaptık. 
Yeşilçam’ın hanımefendisi Koçyiğit ile sanatı, kadınları, 
filmleri konuştuk. Röportaj bitince çocukluğumdan bir anda 
ayrılmışım gibi düşündüm. Buradan kendisine keyifli söyleşisi 
için teşekkür ediyorum. 

Bu ay Turuncu ekibimiz farklı konu ve dosyalarıyla 
hayatın kaydını tuttular yine. Tasarımın son günlerinde Çin 
seyahatimiz başladı. Siz bu satırları okurken ben Çin’den 
dönmüş olacağım inşallah. 

Güveni ve huzuru bulduğunuz sağlıklı, güzel bir yıl 
diliyorum. Kalın sağlıcakla...

Zahide Ceylan
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Hayatın yarısı kadınlar. Rahman isminin tecellisi kadınlar. 
İlkel törelerin, üzerlerinden tanımlandığı, modern çalışma 
hayatının annesi, eşi, kardeşi, evladı kadınlar… 
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HALİME TEZCAN TOSUN: HAYALLER 
VE GÖLGELER

Bir bebek haberi aldığımız da ağzımızdan düşen ilk
cümle; ‘Sağlıklı olsun da…’ Henüz gebelik döneminde 
dahi aileler bu baskıya maruz kalıyor.

Kış sebzeleri hem vitamin ve mineral ihtiyacımızı karşılıyor 
hem de bizi hastalıklara karşı koruyor. 

Güney Afrika’ya soğuk bir Ankara gününün ardından 
gidiyoruz. Çünkü mevsimler Türkiye ile tam tersi. 
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72

76

EMİNE YILMAZ: FARKLILIKLARA
SAYGI DUYABİLMEK

DİYETİSYEN FERİDE ŞİMŞEK BENLİ: 
EVDEKİ ECZANE SEBZELER

SEYAHAT: GÜNEY AFRİKA’DA
BİR İNSAN BİN DÜNYA

7628

20

20
KAPAK: HÜLYA
KOÇYİĞİT RÖPORTAJI
Cumhurbaşkanlığı bünyesinde yer alan Kültür ve Sanat 
Politikaları Kurulu’nda görevlendirilen Koçyiğit ile 
buluştuk, keyifli bir söyleşi yaptık. 

42 72

64

Beyaz perdede durağan bir görüntü akar. Gösterişli altın 
kubbeli bir yapı dinamit marifetiyle birkaç saniyede toz 
bulutu içerisinde kalır. Film siyah beyazdır… 

12

GONCA BABÜR ÇAKIR: TÜRK
SİNEMA TARİHİ

Toplumsal yaşamda ve çalışma yaşamında sağlanan 
ilerlemelere rağmen, kadınların bu alanlardaki etkinlik 
düzeyleri siyasi alana taşınamamıştır.

28

AYGÜL FAZLIOĞLU: ‘SİYASET ERKEK 
İŞİDİR’ ANLAYIŞINI DEĞİŞTİRMEK

Türkiye’de şiddetin maalesef çeşitli katmanları var. 
Dünyada da durum ülkemizdekinden hiç farklı değil. 

32

ÜMMÜGÜLSÜM TAT: SİYASETİN
KADINA YÖNELİK ŞİDDET HANESİ

İlgilenenler için biraz yalnızlık psikolojisi üzerinde 
duracağım. Tek başınalık bir tercihtir. 

36

ŞEYDA BETÜL KILIÇ: ÖLÜM 
TERCİHİNİN PSİKOLOJİK OTOPSİSİ

Trump küreselleşme karşıtı mıydı? Kesinlikle hayır! 
Kitleler Trump’ı seviyor muydu? Kesinlikle hayır! 

54

NAZ MELİS ZENGİN: DONALD 
TRUMP’UN DEĞERLİ YALNIZLIĞI

16
42

ZELİHA TAMER UÇAR: YEŞİLÇAM 
ÇOCUKLARIYDIK

ÖDÜLLÜ YÖNETMEN AHMET ULUÇAY’IN
EŞİ AYŞE ULUÇAY İLE RÖPORTAJ

Toplumsal değerleri benimseyen Yeşilçam filmleri ben 
değil biz demeyi, dayanışmayı, el ele vermeyi, sevgiyi, 
saygıyı,  düşene el uzatmayı öğretirdi.

Sinema hayaline babasının dahi inanmadığı bir 
adamın gördüğü düşe, kendisi kadar inanan ve bu 
yolda destek olan; gerçekleşen o hayallerin gizli 
kahramanı bir kadın... 
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G
ÖRMeK
Dünyaya gözünüzü ilk 
açtığınız andan itibaren, 
gördükleriniz, tecrübe-
leriniz kaydedilmeye 
başlar. Gözler, en salim 
algılama merkezimizdir. 

Görme, sözcüklerden ve duyma-
dan önce gelmiştir. Birçok renk 
içinden kendi rengimizi seçer, 
dalarız alev saçlıların sonsuz 
bahçesindeki hayallere… 
Kimi zaman gördüklerimizi, baş-
ka birine gösteririz. Bakar ama 
görmez… 
Sonra ikiye ayrılır; bakanlar ve 
görenler. 

KARANLIK ODA
Halife İbn Heysem’i bir hücreye 
hapsettiğinde ortada ne Alfred 
Hitchcock, ne Jean Luc Godard, 
ne Memduh Ün, Ne Zeki Demir-
kubuz, ne Ömer Lütfi Akad ne de 
Türkan Şoray vardı… 
İbn Heysem o karanlık odada 
yapacak hiçbir şey olmadığın-
dan, bir yemek tepsisinin üzerine 
düşen ışığı, odanın içinde bir 
o yana bir bu yana çevirirken, 
ışık ve görmeye dair öyle bir 
şey keşfetti ki insanlığın yüz elli 
yılına en derin izleri bıraktı beyaz 
perdede… 

KARAGÖZ VE HAYAL 
PERDESİ
Kadim zamanlarda, hayal 
perdesinin ardında oynaşan 

gölge oyunları, günümüz 
dünyasında devam etmektedir. 
Düşler pazarında, düşler alınıp 
satılmakta. Işıklar ve gölgeler her 
bir çehrede yeni yeni hayallerle, 
yeni yeni yüzlerle nice hayatlara 
idoller belirlemektedir. Her kalp 
kendisine ait olan hayatı o beyaz 
perdenin önünden seçti. Bakış-
larını perdeye çeviren bakışların, 
bu sonsuz sahnelerin ve sekans-
ların arasında kendi gölgesiyle 
karşılaştı insanoğlu. 

YAZLIK SİNEMA
Yaşlı bıkkın teyzelerin, umutsuz 
gözyaşlarını serinletirdi. Genç 
kızların, gözlerine sevinci katardı. 
Garip ve haşin güzelliğe iltifat 
etmekten, zevklenirdi gözleri. 
Bütün ürkütücülüğüyle çirkefli-
ğin peruğuna bağırıp çağırırdı 
gözleri. ezilenlerin zayıflığına 
üzülüp, tüm gücüyle mesafeleri 
yok ederek meydan okurdu göz-
leri. Ölümü tadan zavallı hasta 
kıza, her gün güneşi selamlatırdı 
gözleri. Bir âmânın, açılan gözle-
rine ağlardı gözleri. 

CEMİYETİN YARDIMCI 
OYUNCULARI
(Fatma Girik, Yılanların Öcü, 1985) 
Irazca Ana: “Hamlet’in meyus çığ-
lığında, alınyazımızı okur gibi oku-
yoruz”. Yaşamak veya yok olmak. 
Gaddarlığın, menfaatin, zalimliğin 
sinsice yayıldığı zamanlar vardır. 
Bir sis misali çöker üzerimize. 

HAYALLER
VE GÖLGELER

Hayatın yarısı 
kadınlar. raHman 

isminin tecellisi 
kadınlar. ilkel 

törelerin, 
üzerlerinden 
tanımlandığı, 

modern çalışma 
Hayatının annesi, 

eşi, kardeşi, evladı 
kadınlar… 

Bize ışık oldular. 
o Hayal 

perdesinden 
göründüler 

geçtiler gittiler...
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İşte o vakitler, bazıları zorlanır. Bazıları 
zorlar. Kendi günahlarına, gözlerini 
kapayanlar vurdukça vururlar, ezmek 
için bahane ararlar. Ya siper alıp çöken 
bu sise karşı tedbir alacaksın, ya da 
kaybolup gideceksin. Kişinin karı 
olan hırsızlık, başkasının hakkına göz 
dikmek, öyle bir kötülük ki vicdanının 
sesini dahi duymaz olur. Masumun 
canını yakma pahasına, atılan adımlar, 
Irazca Ana’nın hakkını savunan kişiliği 
ile geri püskürtülmüştür. 
(Türkan Şoray, Dönüş 1972) Gülcan: 
Yıllar geçti, ben taşralı dünyamda 
kendi buhranlarımla boğuşurken 
kâh girdaplarla kavruluyor, kâh sev-
diğimin yokluğuyla vuruluyordum. 
Peşimde zalim ağalar. Bekledim 
sadıkane, çocukların kelimelerine 
sığındım.  Yalnız kaldım. Okumayı 
yazmayı öğrettin bana. Rüzgârın, 
uzun ıslıklar dindiğinde, dönüşün-
den elimde kalan kaybedilen bir 
evlat.  Arkamdan bir ses hep aynı 
sevdayı yankıladı. “Hasretinle Yandı 
Gönlüm” …
(Filiz Akın, Umutsuzlar 1971) 
Çiğdem: Ne şaşkınlıktı. Karanlıklar 
içinde beklemek. Derin yerlerine 
dokunmak bulanık düşlerine ortak 
olmak. Günlük gazetelere bakarken, 
içini ürperten telaşla çevirirken 
sayfaları korkardı Çiğdem. Yorulmuş 
yüreği; bir mafya babasının tutkusu 
peşinde kendi hayatını zayi ediyor-
du. Her gün aynı korkuya uyanmak, 
kaçınılmaz olan sona doğru git-
mek… ‘Neden!’ Peşini bırakmayan 
tek soru. Kalbine duvarlar örmedi. 
Umutsuz bir umutla bekledi, bekle-
di, bekledi… 

(Hülya Koçyiğit, Sokaklardan Bir Kız, 
1974) Nuran: Bir konsomatrisin kızı, 
annesi sert, acımasız mizaçlı biri 
olsa da Nuran ise bir o kadar naif, 
utangaç, ağırbaşlı, merhametli ve 
letafetli. Toplum tarafından etiket-
lenmiş, ama buna direnmekte kalbi. 
Bir gün bu hayatın dışında yeni bir 
hayat olacağı umudunu taşıyan 
Nuran…  
Ama toplumun temel yargılarına 
karşı talihi ne kadar yolunda gider? 
Kendi içinde ahlaklı olmanın, iyi 
olmanın bile işe yaramadığı bir 
dünya… 
(Adile Naşit, Hababam Sınıfı, 1976) 
Hafize Ana: Müşfik, fedakâr, yüzün-
deki kelebek gülücükten yakalarsın 
zamanı. Coşkun heyecanların oldu-
ğu kalpte, gücü evlatlarına kanat 
geren, bir çocuğunu kaybeden, bir 
sınıf dolusu evladı olan bizden biri. 
Anne dokunuşlu… 
(Ayla Algan, Ah Güzel İstanbul, 
1966) Ayşe: Cahilliği, samimiyeti 
birbiriyle denk. Kaba güzelliği, yalan 
bir dünyaya kapılır… Büyük şehrin 
acımasızlığında bir o yana bir yana 
savrulur. Talihi yaver gider. Ben 
bir küçük cezveyim, köşe bucak 
gezmeyim, verin benim yârimi, 
boynu bükük gezmeyim… Virane 
saraylarda modern İstanbul’un ilk 
zamanlarında safiyane bir gezinti. 
Bir Ayşe vardı, saftı, fakirdi, güzeldi… 
Korkmadı, bu dünyada yapılacak 
güzel bir şeyler her zaman vardı…  

CAN CANDIR, FATIMA  
FATIMA’DIR
Hayatın yarısı kadınlar. Rahman 
isminin tecellisi kadınlar. İlkel 
törelerin, üzerlerinden tanımlandığı, 
modern çalışma hayatının annesi, 
eşi, kardeşi, evladı kadınlar… 
Bütün bu sorumluluklarla baş 
ederken, onun derdine birileri 
çare olana kadar ya yoldan çıkıyor 
ya da direniyordu. Yarım yamalak 
yaşamların trajedisini yaşıyordu 
ruhları. Büyüsü çoktu bu serabın. 
Delişmen bir kahraman uzatırdı 
elini beyaz perdede. Hayal ile 
gerçek arasında toplumun aynasına 
dönüşürlerdi… 
Bize ışık oldular. 
O hayal perdesinden göründüler 
geçtiler gittiler...

Kemal Sunal, 
Münir Özkul gibi 
genellikle toplumsal 
değerlerin işlendiği 
filmlerde rol alan 
oyuncular, insanı 
ezen katı yürekli 
karakterlerin 
karşısına tüm 
ezilenler adına 
çıkar insanlık dersi 
verirdi. 



ABİDENİN YIKILIŞ HİKAYESİ
Mahmut Şevket Paşa bu anıtı, dini 

simgeleri sökülüp, papazlara teslim 
edildikten sonra dinamitle yıktırır. Bu 
anı belgelemek için ise o dönem yedek 
subay olan Fuat Uzkinay, görevlendi-
rilir. “Ayastefanos’taki Rus Abidesinin 
Yıkılışı” adı verilen belgesel film ilk Türk 
filmi olarak ana akım sinema tarihine 
geçer. Filmin yapımcısı Polonya Yahu-
di’si Sigmund Weinberg’dir. 150 metre 
uzunluğundaki belgesel film rivayete 
göre İTÜ arşivinde muhafaza edilmek-
tedir. Weinberg’in yanında kendini ge-
liştiren Fuat Uzkinay daha sonra Ordu 
Sinema Dairesi Başkanlığı’na getirilir. 
1918’den sonra da konulu Türk filmi 
çekimlerini yürütür. Aslında, Osmanlı 
İmparatorluğu’nda yeni teknolojilerle 
ilgilenenler ilk filmlerini Uzkınay’dan 
evvel çekmiştir. Osmanlı vatandaşı olan 
ve saray fotoğrafçılığını üstlenen Ya-
naki ve Milton Manaki kardeşler, 1905 
yılında Bioskop film kamerasıyla film 
çekmeye başlar. 

MİLLİ SİNEMA 
Manaki Kardeşler’in ‘Dokumacılar’ filmi 
1909 tarihlidir. 1911’de ise Balkanlar’da 
yaşanan tarihî olayları filme alırlar. Çek-
tikleri; II. Meşrutiyet kutlamaları, Türk 
süvari, piyade ve topçularının geçit 
töreni ve Sultan V. Mehmet Reşat’ın Se-
lanik ve Manastır ziyaretleri gibi filmler, 
bugün hâlâ Makedonya’da saklanmak-
tadır. Sigmund Weinberg’in ‘İstanbul’da 
Seçimler’ ve ‘Meclisin Açılışı’ kaydı ise 
1909 yılına aittir. Manaki Kardeşler; Yu-
nanistan ve Makedonya’da sinema tari-
hinin adeta paylaşılamayan kahraman-
ları haline gelmiş durumdadır. 1914 
miladı biz iletişimciler ve sinemacılar 
arasında bir miktar tartışılır. Ancak hiç 
kuşkusuz her devlet ‘Milli sinema tarihi-
ni’ kendi belirleme hakkına sahiptir.

SİNEMA SANATIYLA TANIŞMA
Hangisi Türkiye sinemasının başlangıç 
noktası olarak kabul edilirse edilsin, 
1895 yılında Lumiyer kardeşlerin 
‘Trenin Gara Girişi’ filmi yayınlamış ve 
böylelikle dünya sinema tarihi de baş-
lamıştır. Sinematografın icadı Lumiyer 
kardeşlerin dünyaca tanınmasını sağlar. 
Dipnot aynı yıllarda İstanbul fotoğrafçı-

ları da benzer şekilde hareketli fotoğraf 
gösteren makine geliştirmiş hatta gös-
teriler düzenlemiştir.
İlk sinema gösterimi 1896 yılında Yıl-
dız Sarayı’nda Sultan Abdülhamit’in 
huzurunda yapılır. Lumiyer kardeşler 
İstanbul, İzmir gibi önemli Osmanlı 
topraklarında çekim yaptırıp hem 
Sultan’ı hem de il il dolaşarak halkı si-
nema sanatıyla tanıştırır. Halka açık ilk 
gösterim ise Yahudi kökenli Zigmond 
tarafından yapılır. Bu sihirli icat büyük 
bir ilgiyle karşılanır. Sinema yavaş 
yavaş geleneksel temaşa sanatlarının 
yerini alır. Gölge oyunlarının ve orta 
oyunlarının sergilendiği mekânlar canlı 
fotoğrafların gösterildiği yerlere dönü-
şür. 32 yıl sonra ise Osmanlı ilk sinema 
salonuyla tanışır. 

YARIM KALAN FİLMLER
Coğrafyamızın acı dolu direniş günle-
rinde elbette sanat emekçileri de boş 
durmaz. ‘Leblebici Hor Hor’ filmi başrol 
oyuncusu ölünce yarım kalır. Aynı dö-
nemde Ahmet Vefik Paşa tarafından 
Moliere’in bir oyunu ‘Himmet Ağa’nın 
İzdivacı’ adıyla sinemaya uyarlanır. 
Fakat oyuncuları Çanakkale Savaşı 
nedeniyle askere alınınca, film ancak 
1918’de beyaz perdeye taşınır. İlk yıl-
larda azınlık mensupları oyuncu olarak 
görünür beyaz perdede… Bunda hiç 
kuşkusuz savaş durumu ve gelenekler 
etkilidir. Bugün bile izleyenlere keyif 
verecek işler yapılır o yıllarda.
1910 yılından itibaren sinema halkın en 
önemli eğlencesi haline gelir. Seanslar 
en az yarım saat öncesinde dolup ta-

şar ve salon sayısı talebi karşılayamaz. 
Filmcilik artık gelir getiren önemli ve 
popüler bir iş haline gelir. Özellikle de 
1913 yılı ve sonrasında önemli bir artış 
olur. Sinema Pathe ve Majestik Sine-
maları da bu durumun sonucu olarak 
ortaya çıkar. 

TİYATROCULAR DÖNEMİ 
Sinema sanatının ilk dönemi 1922’de 
tamamlanır ve Cumhuriyetin kurulu-
şuyla birlikte sinemada Tiyatrocular 
Dönemi başlar. İstiklal Harbi yıllarında 
birkaç senaryolu film yapılsa da Türk si-
neması Muhsin ertuğrul ve Kemal Film 
ile kurumsallaşır. Çalıkuşu’nun yapımcısı 
Osman Seden’in babası ve amcasının 
kurduğu Kemal Film, Türkiye’nin ilk 
özel film şirketi olur. Şirket Almanya´da 
oyuncu ve yönetmen olarak çalışmala-
rını sürdüren tiyatrocu Muhsin ertuğrul 
ile çığır açar. ertuğrul, çektiği filmlerle 
1950’lere kadar Türk sinemasının en 
önemli ismi olur. Otuzu aşkın film seyir-
cisiyle buluşur.

SİNEMACILAR DÖNEMİ
‘Sinemacılar Dönemi’ ne geçiş 1950’ler-
de yaşanır. Toplumsal konuların yanın-
da ağırlıklı olarak melodramlar yer alır. 
Ömer Lütfi Akad’ın 1952 tarihli ‘Kanun 
Namına’ adlı filmi; anlatış tarzı, oyuncu-
ları ve çevrildiği mekânlarla Türk sine-
masında bir dönüm noktası olur. Akad 
ile birlikte Metin erksan, Halit Refiğ, 
ertem Göreç, Duygu Sağıroğlu, Nevzat 
Pesen ve Memduh Ün gibi yönetmen-
ler, daha çok toplumsal sorunlara yöne-
lerek başarılı filmler üretir.

GONCA 
BABÜR
ÇAKIR

TÜRK SİNEMA TARİHİ
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B
eyaz perdede 
durağan bir görüntü 
akar. Gösterişli altın 
kubbeli bir yapı 
dinamit marifetiyle 
birkaç saniyede toz 
bulutu içerisinde 

kalır. Film siyah beyazdır… Sessizdir. 
Ama o birkaç saniyede olan olur; 
rivayete göre ‘Türk Sineması doğar.’ 
Takvimler 14 Kasım 1914’ü 
gösterirken…

ZAFER ANITI… 

Hikâye şöyle başlar: Ruslar Doğu’da 
erzurum’a, Batı’da ise İstanbul’un Yeşil-
köy sınırlarına kadar inmiştir. Adına ‘93 
Harbi’ dediğimiz bu savaşta Osmanlı 
Devleti ağır şekilde yenilgiye uğrar. 
Büyük toprak kayıpları verir. 
Savaş sonrası barış görüşmelerinde 
Rus tarafı Osmanlı Devleti’nden ma-
kul sayılabilecek bir istekte bulunur. 
Anadolu’da dağınık halde defnedilen 

5 bin Rus askeri için bir anıt yapmak 
ister. İlk başta masum görünen bu 
istek Rusların İstanbul’da ulaştıkları en 
uç noktaya yani Yeşilköy’e inşa edil-
mek istenince anlaşılır. Zafer anıtını 
andıran projesi Padişah Abdülhamit’in 
müdahalesiyle küçültülür. Ayastefanos 
Anıtı, 1914 yılında Osmanlı Devleti’nin, 
Ruslara karşı Birinci Dünya Savaşı’na 
girmesine kadar İstanbul halkına 93 
Harbi’nin ağır mağlubiyetini hatırlatır. 
Acı kayıplarını hatırlatır. 

15Aralık 2019 / TuRunCu DeRGİ 
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1960´lı yıllara doğru yılda çekilen film 
sayısı 60’a yükselir. Sinemanın anıt 
isimleri işte bu yıllarda belirmeye 
başlar beyaz perdede. İlk kadın sine-
ma yıldızı Cahide Sonku, Sezer Sezin, 
Ayhan Işık, Belgin Doruk gibi efsane 
isimlerle ışıldayan sinema perdesi 
yavaş yavaş dört yapraklı yonca Hülya 
Koçyiğit, Türkan Şoray, Filiz Akın, Fat-
ma Girik gibi unutulmaz filmlerin kah-
ramanlarını dahil eder hayatımıza… 
Metin erksan’ın yönetmenliğini üst-
lendiği ‘Susuz Yaz’ filmi kırılma noktası 
olur. Kültleşen film Hülya Koçyiğit’e 
15 yaşında Berlin’de Altın Ayı ödülünü 
kazandırır. 

YEŞİL SİNEMA 
Çocuk kahramanların rol aldığı ‘Sezer-
cik’, ‘Ömercik’, ‘Ayşecik’ filmleri de bu 
döneme denk gelir. İlker İnanoğlu, 
Zeynep Değirmencioğlu pek çok 
kuşağın çocuk kahramanları olur. Kısa 
zamanda ticari kaygılar sinemasal 
öğelerin önünü keser, aynı tür film-
lerde aynı oyuncular kamera karşısına 
geçer. 1960’lı yılların sonlarından 
itibaren TRT televizyonunun varlığı 
sinemayı olumsuz yönde etkilemeye 
başlar. Bu dönemin önemli yönet-
menleri Atıf Yılmaz, Süreyya Duru, 
Zeki Ökten, Şerif Gören, Fevzi Tuna, 
Ömer Kavur, Ali Özgentürk sinema 
tarihimize önemli katkılar yapan isim-
ler olarak öne çıkmaya başlar. Hatta 
Milli Türk Talebe Birliği önderliğinde 
‘Yeşil Sinema’ ekolü olarak adlandırı-
lan İslami yaşantı filmleri doğar. 

SİNEMADA ARABESK   
GÜNLER BAŞLAR   
1970’li yıllarda sinema daha çok sos-
yal ve ekonomik sorunları işlerken, 
1980’lerde kadın konulu ve psikolojik 
filmler ağırlık kazanmaya başlar. Ahu 
Tuğba, Banu Alkan, Serpil Çakmaklı, 
Hülya Avşar çıkış yapar. Arabesk tar-
zın temelleri atılmış, fakirlik, sakatlık, 
karşılıksız aşklar, kader kurbanları vb. 
dramatik Türk ekolünü yaratılmış ve 
senaryolar aynı üslup ve konuları yıl-
larca işlemişlerdir. Türkücü filmleri po-
pülerdir. Aslında bu dönemde tele-
vizyon ve videonun da etkisiyle salon 
sayısında büyük azalma görülür. Türk 

filmlerinin azlığından doğan boşluğu 
dünyanın hemen her yerinde olduğu 
gibi Avrupa ve özellikle Hollywood 
filmleri doldurur. Amerikan kültür en-
düstrisi maalesef bu dönemde güçlü 
biçimde sarar hayatımızı. 

REALİST YAPIMLAR 
90’larda Keje ile eşkıya’nın aşkı ne-
redeyse ölmek üzere olan sinema 
sektörüne umut olur. Yavuz Turgul’un 
yönetmenliğini üstlendiği filmde 
Şener Şen oyunculuğu ile izleyiciyi 
büyüler. 1990 ve 2000’li yıllarda ay-
rıca ekonomik krizden kurtulma ve 
gerçek öykülere dayalı realist Türk 
sinemasına doğru adımlar atılır. Sine-
ma, daha az sayıda ama daha nitelikli 
filmlerin çevrildiği bir döneme girer. 
Üniversitelerin sinema eğitimi ver-
meye başlaması, bilinçli yönetmen 
ve oyuncuların yetişmesi, devletin 
sinema sanatını desteklemesi bu ge-
lişimin nedenleri arasındadır. 1990’lar 
Türkiye’de sanat sineması ve popüler 
sinemanın ayrışmaya başladığı yıllar 
olarak tanımlanabilir. 
Çekilen yerli film sayısı yine de yılda 
9-10’u geçmez. 
HAYATIN TA KENDİSİ
2002 yılından itibaren ise komedi 
filmleri düzenli bir artış yaşanmasına 
sebep olur. 2009 yılında rakam 70’e 
ulaşır. 2004 yılında, 5224 sayılı “Sine-
ma Filmlerinin Değerlendirilmesi ve 
Sınıflandırılması ile Desteklenmesi 
Hakkında Kanun” çıkarılır. Çıkarılan 
bu yasa Türk Sineması için bir dönüm 
noktası olmuştur. Bu yasa ile ülkede 
sansür dönemi yasal olarak kapan-
mış, uluslararası değerlendirme ve 
sınıflandırma sistemine geçilmiştir. 
Bugün büyük gişede yapımcısının 
beyaz perde de izleyicisinin yüzünü 
güldüren çok sayıda film vizyona gi-
riyor. Ancak büyük bütçelerle halkın 
teveccühüyle seyredilen filmler ne 
yazık ki 60’lı 70’li yıllardaki Yeşilçam 
filmleri gibi kült olamayacak. ‘Al 
Yazmalım’da Asya’nın emek ve aşk 
ikilemi her defasında bir fener gibi 
izleyiciye yön gösterecek. Çünkü 
sinema sadece eğlence aracı değildir. 
Sinema iyisiyle kötüsüyle hayatın ta 
kendisidir. 

90’larda Keje ile 
Eşkıya’nın aşkı 
neredeyse ölmek 
üzere olan sinema 
sektörüne umut olur. 
Yavuz Turgul’un 
yönetmenliğini 
üstlendiği filmde 
Şener Şen 
oyunculuğu ile 
izleyiciyi büyüler. 
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YEŞİLÇAM
ÇOCUKLARIYDIK

ZELİHA
TAMER
UÇAR
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Çocukluk yıllarında hafta 
içi sanayide çıraklık 
yapan, hafta sonu da si-
nema salonunda gazoz 
satan babamın

  Yeşilçam filmlerine merakı, 
yetmişli yıllarda doğan her çocuk 
gibi beni de bu renkli dünyaya 
çekmişti. O yıllarda lüks olarak kabul 
edilen, ülkenin ekonomik şartların-
dan dolayı çoğu evde olmayan te-
levizyon, babamın Yeşilçam filmleri 
sevdasıyla bizim evin başköşesinde 
yerini almıştı. Annemin, çeyizinden 
dantel bir örtüyle süslediği tele-
vizyonumuz gündüzleri açılmaz, 
akşam babamın gelmesiyle evimizi 
şenlendirirdi.

Hafta sonu, evinde televizyonu 
olmayan akrabalarımız bizde 
toplanırdı. Hep beraber Yeşilçam 
filmlerini izler; filmdeki esas oğlanla 
esas kızın kavuştuğu sahnelerde 
utanıp izlemiyormuşuz gibi boşluğa 
bakar, en dokunaklı sahnelerde 
ağladığımız belli olmasın diye 
gözlerimizi birbirimizden kaçırırdık. 

SOBANIN ETRAFINDAKİ 
MİNDERLER

Kardeşlerimle aramızda 
sobanın etrafındaki minderlerden 
birinde yer kapma yarışı olurdu. 
Bu minderler; sobanın sıcağının 
verdiği rehavetle, önümüzden 
kimse geçmeden televizyonu 
keyifle izleyebileceğimiz, 
sinemalardaki loca değerindeydi. 
Az önce yenilip kabukları sobanın 
üzerine konulmuş mandalina 
kokusuyla sobanın üzerinde kış 
boyunca kaynayan ıhlamurun 
birbirine karışan kokusunu içimize 
çekerek Yeşilçam filmi izlemek 
en büyük mutluluktu bizim için. 
Bazı akşamlar evimize kendine 
has kahkahası ve tiplemeleriyle 
hepimizin beğenisini kazanmış 
Adile Naşit: Hababam Sınıfı’nın 
elinde okul ziliyle koridorlarda 
koşturan Hafize Anası, Gülen 
Gözler’de Yaşar Usta’nın tonton eşi 
Nezaket Hanım, Neşeli Günler’in en 
iyi turşu suyunun sirkeyle olduğunu 
iddia eden girişimci kadını Saadet 
olarak konuk olurdu. Sanki arka 
mahalledeki komşu teyzelerden 
biriymiş gibi benimseyip; göbeğini 
hoplata hoplata, hızlı hızlı koşar gibi 
yürüyüşü, telaşlı konuşması, ünlü 
kahkahasıyla onu sevip bağrımıza 
basmıştık. 

toplumsal değerleri benimseyen 
yeşilçam filmleri ben değil biz 

demeyi, dayanışmayı, el ele 
vermeyi, sevgiyi, saygıyı, 

düşene el uzatmayı öğretirdi. 



ADİLE NAŞİT, MÜNİR 
ÖZKUL…

Seksenli yıllarda, ilkokul çağlarında 
olan kardeşlerim ve ben , akşamları 
Adile Naşit’in ‘Uykudan Önce’ adlı 
programını beklerdik. “Kuzucuklarım” 
diye seslenişiyle içimizi sevgi 
sarardı. Şen kahkahasıyla teker 
teker saydığı isimler arasında bizim 
de ismimizi sayabileceği ümidiyle 
heyecanlanırdık. Adile teyzemizin 
sözünü dinler masaldan sonra yatağa 
girerdik.

Türk tuluatının unutulmaz oyun-
cusu Münir Özkul: ‘Hababam Sınıfı’nın 
tatlı sert müdür yardımcısı Kel Mah-
mut’, Gülen Gözler’in Yaşar Ustası ve 
daha nice karakterlerle rol aldığı film-
lerde daima iyinin, haklının ve zayıfın 
yanında yer alan toplumsal değerleri, 
geleneksel aile yapısını ve insan iliş-
kilerindeki samimiyeti ve sıcaklığı yü-
celten tiplemeleriyle bize rol model 
olmuş, gönlümüze taht kurmuştu.

BİZ DEMEYİ ÖĞRETİRDİ 
Kemal Sunal, Münir Özkul gibi 

genellikle toplumsal değerlerin iş-
lendiği filmlerde rol alan oyuncular, 
insanı ezen katı yürekli karakterlerin 
karşısına tüm ezilenler adına çıkar in-
sanlık dersi verirdi. Filmin başında katı 
yüreğiyle izleyicinin tepkisini alan ka-
rakterler dahi olay örgüsü içinde ge-
nellikle fakir ama gururlu, babacan, iyi 
yürekli karakterler tarafından edilen 
ders verici iki çift laf ile yaptığı haksız-
lıkları düşünür, doğru yolu bularak iyi 
bir insana dönüşürdü. Toplumsal de-
ğerleri benimseyen Yeşilçam filmleri 
ben değil biz demeyi, dayanışmayı, el 
ele vermeyi, sevgiyi, saygıyı, düşene 
el uzatmayı öğretirdi. 

Yeşilçam filmleri denilince aklı-
mıza Ayhan Işık, Belgin Doruk, Sadri 
Alışık, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik, 
Türkan Şoray, Tarık Akan, Cüneyt Ar-
kın, ediz Hun, emel Sayın, Gülşen Bu-
bikoğlu, Filiz Akın, Şener Şen, Kemal 
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Sunal, Kadir İnanır, Kartal Tibet, Zeki 
Alasya, Metin Akpınar, Ayşen Gruda, 
Hulisi Kentmen, Aliye Rona gibi daha 
nice efsane sanatçılar gelir.

“NAYIR NOLAMAZ!”
Yediden yetmişe hepimizin dilinde 

dolaşan film sözlerini: “Nayır nolamaz, 
anneciğim ben bu adamı çok sevdim, 
size amca diyebilir miyim, beni 
paranla satın alabileceğini mi sandın, 
güzel olduğunuz kadar küstahsınız 
da, görüyorum görüyorum, ne olur 
gerçeği söyleyin doktor, yaşayacak 
mıyım” ve bunlar gibi yüzlerce 
sözü çocukça kurguladığımız 
oyunlarımızda kullanıp eğlenirdik. 
en az Yeşilçam filmleri kadar meşhur: 
‘Sana Neler edeceğim, Feride, Artık 
Sevmeyeceğim, Ah Nerede Vah 
Nerede, Ah Kalbim Delisin, Bu Ne 
Dünya Kardeşim, Dert Ortağım, Boş 
Vermişim Dünyaya, Gözüm Sende’ gibi 
daha nice şarkı dillerimize pelesenk 
olurdu. 

TÜRK TOPLUMUNUN MAYASI
Hepimizin en çok sevdiği Atıf 

Yılmaz’ın Selvi Boylum Al Yazmalım 
filmi bugün de hemen herkes 
tarafından izlenip sevilmiştir. Sanırım: 
‘Sevgi neydi? Sevgi sahip çıkan, 
sıcak dost eli. İnsan emeğiydi. Sevgi 
iyilikti, sevgi emekti.’ sözleri hepimizin 
zihnine kazınmıştır. 

Bugünden çocukluk ve ilk 
gençlik yıllarıma baktığımda 
zamanın bütün imkansızlıklarına, 
düşük film bütçelerine rağmen 
Yeşilçam filmlerinin gönlümüze 
taht kurmasının nedeni bizi bize 
anlatmasıydı diye düşünürüm. 
Yeşilçam filmleri, Türk toplumunun 
mayası olan: İnsana değer vermeyi, 
karşılıksız sevmeyi, içtenliği, 
dürüstlüğü, bağlılığı, omuz omuza 
vermeyi, düşene el uzatmayı ve daha 
nice güzel hasletlerimizi sinema 
ekranlarından bize yansıtarak içimizi 
ısıtmaya hala devam etmektedir.

Bugünden 
çocukluk ve ilk 
gençlik yıllarıma 

baktığımda 
zamanın bütün 

imkansızlıklarına, 
düşük film 

bütçelerine rağmen 
Yeşilçam filmlerinin 

gönlümüze taht 
kurmasının 

nedeni bizi bize 
anlatmasıydı diye 

düşünürüm.

Kemal Sunal, 
Münir Özkul gibi 
genellikle toplumsal 
değerlerin işlendiği 
filmlerde rol alan 
oyuncular, insanı 
ezen katı yürekli 
karakterlerin 
karşısına tüm 
ezilenler adına 
çıkar insanlık dersi 
verirdi. 
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H
ülya Koçyiğit… ‘Sinemanın 
4 yapraklı yonca’sından 
biri. Filmlerini izlemeyen 
yoktur! Koçyiğit, ‘Susuz Yaz’ 
filmiyle kazandığı Berlin 
Film Festivali’nde ‘Altın Ayı’ 
ile birlikte sayısız ödülle 
oyunculuğunu taçlandırıp, 

200’den fazla sinema filmiyle kendisinin 
bile saymayı unuttuğu güzel işlere ‘Türk 
Sinemasının Yıldızı’ olarak imzasını attı. 
Şu sıralar TRT 2 ekranlarında ‘Film Gibi 
Hayatlar’ programını sunuyor. Son olarak 
Cumhurbaşkanlığı bünyesinde yer alan 
Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu’nda 
görevlendirilen Koçyiğit ile buluştuk,  
keyifli bir söyleşi yaptık. 

RÖPORTAJ: ZAHİDE CEYLAN

DOSYA



DOSYA
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HAYATTAKİ EN    
BÜYÜK İLAÇ, AİLE

Hülya Koçyiğit’in hayatı son dönemde nasıl 
geçiyor? Çocuklarınız, torunlarınız, geniş 
aileniz size ne hissettiriyor?

Bir yandan TRT2’de sinema söyleşileri yaptı-
ğım ‘Film Gibi Hayatlar’ programının çekimleri, 
bir yandan Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat 
Politikaları Kurulu toplantıları ve kültür gezileri, 
bir yandan yetişebildiğim sosyal aktiviteler ve 
elimden geldiğince destek vermeye çalıştığım 
sosyal sorumluluk projeleriyle yoğun bir dönem 
içerisindeyim.

Bu keyifli koşturmanın verdiği yorgunluğu 
ise ailemle vakit geçirerek dindiriyorum. Hayatın 
verdiği en büyük nimetlerden aile olmak ve za-
manla, sağlıkla kalabalıklaşabilmek. Anneliği, an-
neanneliği ve hatta büyükanneliği yaşayabilmek 
tarifi olmayacak kadar güzel. Bu eşsiz duyguları 
yaşamak isteyen herkesin hayırlısıyla yaşamasını 
tüm kalbimle dilerim. Aile; hayattaki en büyük 
dayanaktır. İyi günde, kötü günde bilirsin ki hep 
onların elleri omzundadır. Düştüğünde kalmak 
için en büyük gücü onlardan alırsın. Bir insanın 
hayattaki en büyük ilacıdır aile ve ben de gide-
rek büyüyen bir aileye sahip olabildiğim için her 
daim şükrediyorum.

ÇOK ŞANSLIYIM
Hülya Koçyiğit sanat dünyasının başarılı 
ve hanımefendi ismi. Yıllardır sizi ve 
başarılarınızı hem ulusal hem de uluslar-
arası basın yakından takip ediyor. Şu an 
bulunduğunuz konumdan sinemaya 
ilk başladığınız günlere baktığınızda ne 
görüyorsunuz?

Ben bir önceki sorunuzdan devam edeceğim 
sanırım. Bugün, o günlere baktığımda yine bir 
‘Aile’ görüyorum; bir setten diğerine koşturdu-
ğumuz o dönemlerde kendi ailemizden çok bir-
birimizi gördüğüm set arkadaşlarımı. O zamanın 
imkansızlıklarında iyi işler yapabilmek için canla 
başla çalışan insanları görüyorum. Bugünlere 
gelinmesini sağlayan o günleri yaşadığım için 
gerçekten çok şanslıyım. Bugün ise sinemamızın 
geldiği yere şahitlik etmek büyük bir gurur. Bu 
işin okulunu okuyan genç yeteneklerin kendine 
olan özgüvenleri, inançları, uluslararası aldıkları 
başarıları, her geçen gün gelişen teknolojik im-
kanlar, Kültür Bakanlığı yanında artan sponsor 
destekler hepsi çok çok güzel.
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‘gelin’, 
türkiye’nin 

en önemli 
yönetmenlerinden 
ömer lütfi akad’ın 

‘gelin-düğün-diyet’ 
üçlemesinin ilki. 
Bir döneme tüm 
sadeliğiyle ışık 

tutan gelin, göç 
olgusunu işleyerek 
yaşanılan kültür ve 
maddi şoku, kadının 
aile içindeki yerini, 

kadının emeğinin 
sömürülmesini, yine 
kadının uyanışını ve 

özgürleşmesini
ele alıyor. 

“NEŞELİ, MUTLU 
VE HAYLAZ BİR 
ÇOCUKTUM”

 Peki çocukluğunuz... Çocuk-
luğunuz nasıl bir ortamda geçti? 

Çocukluğum farklı inançlara 
sahip insanların bir arada kardeş-
çe yaşadığı Kuzguncuk’ta geçti… 
Herkesin birbirine saygı duyduğu, 
birbirinin yardımına koştuğu, bay-
ramlarını kutladığı bir ortamda bü-
yüdüm. Oyun alanlarımız sokaklar 
ve bostanlardı. Neşeli, mutlu ve biraz 
da haylaz bir çocukluk geçirdim. Bir 
yandan annem bir abla olduğumu 
ve kardeşlerime örnek teşkil ettiğimi 
hep hatırlattığı için her hareketim 
biraz da sınırlı olurdu.  

Sahnenin tozunu yutmak diye bir 
tabir var. Sinemacı olma tutkusu 
sizde nasıl başladı? 

Sahne tozunu ilk İstanbul Şehir 
Tiyatroları’nda yuttuğumu söyle-
yebilirim. Öyle büyülüydü ki daha 
sonra Ankara Devlet Konservatu-
arı’na tiyatro eğitimi almak üzere 
gittim. Henüz okuldayken Türkiye’ye 

ilk uluslararası başarıyı getiren, yö-
netmenliğini Metin erksan’ın yaptığı 
‘Susuz Yaz’ da benim ilk filmim oldu. 
Henüz küçükken içimde filizlenen 
tutkum bugün hala benimle. 

BİZİ BİZ YAPAN 
DEĞERLER

Yeşilçam sinemasının   
misyonu neydi? 

Yeşilçam’da Cumhuriyet ideoloji-
si benimsetilerek, insan haklarına ışık 
tutan, şehir hayatına intibah ile yep-
yeni bir kültürün nasıl oluştuğunu 
gözler önüne seren, modern çağdaş 
yaşam biçimine rol model olması 
göz önünde tutularak filmler yapılı-
yordu. Tüm bunların yanından elbet-
te ki bizi biz yapan milli değerler, aile 
kavramları ön planda tutulduğu gibi 
halkın arz talebine göre üretim ya-
pılıyordu. Üretilen edebiyat eserleri 
de senaryolara ışık tutuyordu. Sine-
manın en güçlü olduğu Amerikan 
sinemasının da zaman zaman tesiri 
altında kaldığımız da bir gerçekti. 

EN ÖNEMLİ HALKA
‘Gelin’ filminiz Venedik’te göster-
ildi ve büyük beğeni topladı. 
İtalyanlar bile ağlamış. Büyük 
sosyolojik tespitler var filmde. 
Bugün kadınlara baktığınızda 
‘Gelin’i görüyor musunuz?

‘Gelin’, Türkiye’nin en önemli yö-
netmenlerinden Ömer Lütfi Akad’ın 
‘Gelin-Düğün-Diyet’ üçlemesinin 
ilki. Bir döneme tüm sadeliğiyle ışık 
tutan ‘Gelin’, göç olgusunu işleyerek 
yaşanılan kültür ve maddi şoku, 
kadının aile içindeki yerini, kadının 
emeğinin sömürülmesini, yine kadı-
nın uyanışını ve özgürleşmesini ele 
alıyor. Filmdeki ‘Gelin’ karakterinin 
dramını ülkemizde yaşayan birçok 
kadın elbette vardı. Olmasa ‘Gelin’ 
filmi de olmazdı. Hayatın aynası de-
ğil midir sinema? Hiçbir toplumda 
sosyolojik değişimler kısa vadede 
gerçekleşmiyor, olumluya evrilmesi 
zaman alıyor. 



DOSYA

Oynamayı istediğimiz bir 
karakter var mı? Mesela bir 
siyasiyi oynamak ister misiniz? 

Toplumun kaderi üzerinde 
önemli etkileri olan bir siyasiyi el-
bette oynamak isterim.  

Türkan Şoray Fatma Girik gibi 
dönemdaşları TV dizilerinde 
rol almasına rağmen sizi pek 

görmedik. En son 2009’da 
Altın Kızlar diye bir dizide rol 
aldınız.
evet çok değil, 10’a yakın di-

zide yer aldım. Canlandıracağım 
karakter ile birlikte yönetmen, 
senaryo, ekip çok önemli benim 
için. Aklım ve tüm kalbimle inan-
dığım bir dizi projesi gelirse yine 
oynarım.

İNANDIĞIM PROJEDE YER ALMAK İSTERİM 
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Bugün ‘Kadın’a bakışta önemli 
değişiklikler olduğu yadsınamaz bir 
gerçek. Dün kadının çalışması ayıp-
lanırken; bugün kadın, toplumun 
her alanında olması için teşvik edi-
liyor. Çünkü toplumun üretkenliği, 
medeniyet seviyesi kadının toplum 
içindeki değeriyle doğru orantılıdır. 
Kadın, toplumu oluşturan en önem-
li halkadır. 

Çektiğim melodram filmlerden 
sonra, toplumsal sorunları içeren 
filmlerde yer almayı tercih ettim. 
Bu toplumsal sorunlarımız içinde 
de elimden geldiğince kadının 
karşılaştığı ekonomik, sosyolojik 
tüm sorunlara gerek beyaz perdede 
gerek sosyal sorumluluk projelerin-
de gerek sosyal yaşamın içinde ışık 
tutmaya çalıştım. Sinema en büyük 
propaganda aracı bence. Toplumsal 
meseleleri ele alan bu tarz filmlerin 
de insanların hayatlarına dokundu-
ğuna kesinlikle inanıyorum.

Gelin-Düğün-Diyet, Kurbağalar, 
Almanya Acı Vatan, Derman, Firar, 
Bez Bebek filmlerinde biz aslında 
kendi kadınlarımızı izledik. Bir döne-
me ışık tutan bu filmleri izlediğimiz-
de, günümüz kadınlarının bugün 
geldiği nokta mutluluk ve umut 
verici.

MESLEK EĞİTİMİ  
MUTLAKA ALINMALI 

Oyunculuğu, eğitime tercih 
ederek mesleğe ağırlık verdiniz. 
Keşke dediniz mi hiç?

İlk yıllarda ‘Keşke yüksek tahsil 
yapsaydım’, ‘Keşke bir lisanı ana dilim 
gibi konuşabilseydim’ gibi komp-
lekslerim vardı. Ama bir yandan ça-
lışıp, bir yandan da setlerde eğitimi-
me devam ettim. Benim en değerli 
hocalarım çalıştığım yönetmenlerim 

oldu; Metin erksan, Ömer Lütfi Akad, 
Halit Refiğ, ertem eğilmez… Bugü-
nün gençlerine en büyük tavsiyem 
elbette seçtikleri meslek için mutla-
ka eğitimini almaları. eğitimin yanın-
da insanın kendini besleyebilmesi 
çok önemli. Yıllar sonra kendimce 
serzenişte bulunduğum lisan prob-
lemimi de kursa giderek hallettim. 
İnsan istedikten sonra her şey için 
zaman yaratabilir.

ÇOK ŞANSLIYIM 
Selim Soydan ile örnek gösterilen 
bir çiftsiniz. Size göre mutlu evlil-
iğin formülü nedir? Mesleğinizle 
evliliğiniz arasındaki ilişkiyi nasıl 
dengelediniz?

Bu soruyla sıklıkla karşılaşıyorum. 
Bir kere ben çok şanslı bir insanım 
ki Selim gibi biriyle evlendim. Şunu 

söyleyebilirim ki ilişkilerde sevgiyi 
çoğaltan saygıdır; elbette ki kişinin 
niyeti de önemlidir. Bir şans eseri 
şöhret tanımış, tatmış, çok mutlu, 
sevgi dolu bir aile içinde büyümüş 
bir insanla evlendim. Ondan anlayış, 
güven, saygı gördüğüm için de 
mesleğimi özgürce yapabildim. 

Mutlu evliliğin sırrı eşini olduğu 
gibi kabullenmek, onun kişiliğine, 
yetişme biçimine, alışkanlıklarına, 
dünya görüşüne saygılı olmak, onu 
değiştirmeye çalışmamak… Açık 
sözlü olmak, müşterek hobileri, 
zevkleri çoğaltmak, problemler 
karşısında sabırlı olabilmek ve 
karşılıklı olarak umudu, birbirine 
olan inancı desteklemek, 
güven duygusunu pekiştirmek. 
Birlikte kararlar alabilmek, eşinin 
başarılarıyla övünebilmek, o 
yuvanın ahenkli ve dengeli 
olduğunu gösterir.
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K
adınların siyaset, 
bilim ve kültür 
sanat alanlarındaki 
görünürlüğü 
konusunda geçmişe 
kıyasla önemli 

kazanımlar elde edilmesine 
rağmen, dünya genelinde cinsiyet 
eşitsizliğinin en belirgin olduğu 
alanlardan biri hiç kuşkusuz 
siyasettir. Tüm dünyada olduğu 
gibi ülkemizde de kadınların 
siyasete katılımında, kadınların 
aleyhine büyük bir eşitsizlik 
yaşanmaktadır. 

Toplumsal yaşamda ve çalışma 
yaşamında sağlanan ilerlemelere 
rağmen, kadınların bu alanlardaki 
etkinlik düzeyleri siyasi alana 
taşınamamıştır. Günümüzde 
kadınların siyasi partilere, 
parlamentoya, yerel yönetimlere, 
sendikalara ve üst düzey bürokratik 
görevlere, yani diğer deyişle 
karar mekanizmalarına katılımları 
oldukça sınırlıdır.

İSTENİLEN SEVİYEDE DEĞİL 
Birçok ülkede kadınların 

bireysel bir biçimde başlayan 
seçme ve seçilme hakkı 
mücadelesine karşın Türk 
kadını herhangi bir mücadele 
vermeksizin, Mustafa Kemal 
Atatürk’ün girişimiyle kadınların 
iktisadi ve siyasal yaşama 
katılmaları yönünde bir dizi 

değişiklikler gerçekleşti. Bunlar; 
1930’da belediye seçimlerinde 
seçme, 1933’te çıkarılan Köy 
Kanunu’yla muhtar seçme ve köy 
heyetine seçilme, 5 Aralık 1934’te 
Anayasa’da yapılan bir değişiklikle 
de milletvekili seçme ve seçilme 
haklarıdır.

Millî mücadele yıllarının 
hemen ardından gerçekleştirilen 
ilk seçimlerde kadın temsil oranı 
TBMM’de 1935 yılında yüzde 4,6 
iken (395 milletvekilinin 18’i kadın) 
2002 yılında bu oran yüzde 4,4’e 
düşmüştür (550 milletvekilinin 
24’ü kadın).  Kasım 2015 tarihi 
içinde yapılan genel seçimlerde 
Meclise 81 kadın, milletvekili olarak 
girmiştir. Bu da toplam içinde 
yüzde 14,7’lik bir orana tekabül 
etmektedir.  

24 Haziran 2018 Genel 
Seçimlerinde ise parlamentodaki 
kadın milletvekili sayısı 104, 
temsil oranı yüzde 17,45 olarak 
gerçekleşmiştir. 

24 Haziran 2018 seçimiyle 
uygulamaya konulan 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
sisteminde kabinede iki kadın 
bakan (yüzde 12,5) görev 
yapmaktadır. Ayrıca bakanlıklarda 
görev yapan bakan yardımcılarının 
5’i (yüzde 8,9) kadındır. Bu oranlar 
Cumhuriyet tarihinin en yüksek 
oranı olmakla birlikte arzu edilen 
seviyeye halen ulaşılamamıştır. 

YAZAR YAZAR

‘SiyaSet erkek işidir’
anlayışını değiştirmek

 SİYASeTTe 
KADIN-eRKeK 

DeNGeSİ NASIL 
SAĞLANIR?
KADINLAR 

SİYASİ ALANDA 
OLMALI MI? 

OLURSA 
SİYASeTe 

KATKILARI 
Ne OLUR? 
OLMAZSA 

KAYIPLAR Ne 
OLUR?

ARTAN GRAFİK 
Demokrasinin gelişmesinde, ayrıca 

kadınların karar alma mekanizmalarına 
katılımında anahtar bir role sahip olan 
yerel yönetimlere bakıldığında da durum 
farklılık göstermemektedir. 2009 yılı yerel 
seçimlerinde kadın belediye başkanı ora-
nı yüzde 0,9 iken, 2014 yılı yerel seçimle-
rinde bu oran yüzde 2,9’dur. 

31 Mart 2019 yerel seçim sonuçla-
rına göre ise 30 büyükşehir belediye 
başkanından üçü (Gaziantep, Aydın, Van 

Büyükşehir Belediyeleri’ne kadın belediye 
başkanı seçilmiş olup, Van Büyükşehir 
Belediyesi’nde devam eden yargı süreçleri 
nedeniyle görev değişikliği olmuştur.) 
Toplam 1389 belediye başkanından 42’si 
kadındır (Biri il belediye Siirt). Toplam 
20.745 belediye meclis üyesinden 2.283’ü 
(yüzde 11,1), 1.272 il genel meclisi üyesin-
den 48’i (yüzde 3,77) kadındır.

Yerel yönetimlerin önemli bir ayağı 
olan muhtar seçimlerinde kadın muhtar 
oranı 2009 yılı yerel seçimlerinde yüzde 
2,3 iken, 2014 yılı yerel seçimlerinde bu 

oran yüzde 2’ye düşmüştür. 31 Mart 2019 
yerel seçim sonuçlarında ise Türkiye ge-
nelinde toplam 50 bin 157 muhtardan 
1086 kadın muhtar seçilmiştir. Bir önceki 
seçimde kadın muhtar sayısı 685’ti. 

ENGELLERDEN BİRİ
Kadınların bu siyasal profilleri 

bağlamında siyasete katılımlarının 
yetersizliği neden önemlidir? Bu sorunu 
yanıtı, siyasetin, siyasal kurum ve 
aktivitelerin yaşamımızdaki öneminde 
yatmaktadır. 

AYGÜL 
FAZLIOĞLU
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Kadınların güçlenmesinin öne-
mini 1906 yılında Finlandiya farkına 
varıp, kadın vatandaşlarına seçme 
ve seçilme hakkı tanıyan ilk Avru-
pa ülkesi olmuştur. Gurur duyarak 
söyleyebiliriz ki, Türk kadını seçme 
ve seçilme hakkını 1934 yılında, bir-
çok Avrupa ülkesinden daha önce 
kazanmıştır. Fakat günümüzde ka-
dınların siyasetteki konumu halen 
arzu edilen seviyeye ulaşamamıştır. 
Bu durum sorun olarak görülmediği 
sürece de kadının siyasette olması 
gereken yeri bulması uzun yıllar 
alacak gibi gözükmekle birlikte ül-
kemiz dâhil BM üyesi ülkeler, 17 sür-
dürülebilir kalkınma hedefini 2030 
yılına kadar hayata geçirmek için 
taahhütlerini ortaya koymuştur.  

Bunlar arasında 5.  Hedef “Top-
lumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanma-
sı ve tüm kadınların ve kız çocukla-
rının güçlenmesi” hayati öneme sa-
hiptir. Bu hedefle kadınların tam ve 
yetkin bir şekilde siyasi, ekonomik 
ve toplumsal alana katılımı beklen-
mektedir. Ayrıca ülkemizde kadın-
ların güçlenmesinin sağlanmasına 
yönelik önlemler kalkınma planları, 
hükümet programları, stratejik plan-
lar gibi politika belgelerinde yer 
almaktadır.  

NEDEN SİYASET   
İSTİYORLAR?

Dünya’da kadınların seçme 
ve seçilme hakkını elde ettiği ilk 
ülkelerden biri olan ülkemizde, 
kadınlar neden siyaset yapmak 
istiyor?  Çünkü ülkesinin sorunlarına 
ve ayrıca bizzat kendi yaşadığı kadın 
sorunlarının farkına varılmasına ve 
çözümlenmesinde katkı sağlamak 
istiyor…

Sosyal ve kültürel alanlarda, 
eğitimde, hukukta, aile içinde, 
çalışma hayatında, toplumsal 
yaşamda ve siyasette erkeklerle eşit 
haklara sahip olmak istiyor…

Kadınlarla ilgili konuların 
sadece seçim dönemlerinde 
ya da ‘8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü’nde gündeme gelip, sonra 
unutulmaması için mücadele 
etmek istiyor…

Hassas/kırılgan grupların sesi 
olmak istiyor…

“Siyaset erkek işidir” anlayışını 
kırmak istiyor…

Hem cinslerine rol model olmak 
istiyor…

Farklı yaşam deneyimlerinden 
kaynaklanan farklı bakış açılarını 
yansıtmak istiyor…

SEÇMENİ DAHA İYİ TANIYOR 
İstiyor çünkü kadın siyasetçi 

seçmeni daha iyi ve yakın kucakla-
yabilmektedir. Kadınlar farklı yaşam 
deneyimlerinden kaynaklanan farklı 
bir bakış açısına sahiptir. Bu bakış 
açısı doğru politikalar üretebilmek 
için büyük bir fırsat ve zenginliktir. 

Kadınların katkısı olmadan 
sadece kadın sorunları değil, 
toplumun diğer sorunlarının 
da doğru ve kalıcı çözümlere 
kavuşması beklenmemelidir. 

Kadınların siyasi 
mekanizmalardaki varlığı yaşamsal 
bir ihtiyaçtır. Bu nedenle, bu konuda 
atılacak her adımın içtenlikle 
desteklenmesi gerekmektedir. 
Kadınların siyaset ve yönetim 
kademelerindeki temsil oranlarının 
yükselmesi ve siyasal yaşamdaki 
etkinliklerinin artması, Türkiye’nin 
uluslararası alanda saygınlığının 
artmasına katkı sağlayacaktır.

SİYASİ GÜCE KATILMALI 

Sonuç olarak kadınlar birey, aile 
ve toplumların şekillendirilmesinde 
önemli bir yere sahip olup kendi 
varlığını inşa etme sürecinde olduk-
ça büyük mücadeleler vermektedir. 
Siyaset dünyasında kaybolmamak 
için erkeklerden daha fazla müca-
dele etmeli ve seslerini duyurma-
lıdır. Ayrıca kadınlar siyasete daha 
yakın durmalıdır… 

Toplum olarak bizlerde, 
siyaset yapmak isteyen kadınları 
desteklemeli ve daha çok kadının 
TBMM’de ve yerel yönetimlerde yer 
almasını sağlamalıyız. Kadınların 
siyasi sürece katılımlarının artması 
hem siyasi davranışın şekli hem de 
içeriği açısından siyasetin niteliğini 
değiştirecektir. Bu değişimin tüm 
alanlarda elde edilen sonuçlarında 
ise toplumsal cinsiyet eşitliği 
yönünde olumlu kazanımlar elde 
edilecektir.

Hepimizin de bildiği gibi, siyaset, 
kaynak dağıtım süreçlerini etkiler. Kay-
nakların ne şekilde elde edileceği ve 
bunların hangi gruplar arasında nasıl 
paylaştırılacağı politik kararlara bağlıdır. 
Bu kararlar üzerinde kadınların söz sahi-
bi olması içinde bu süreçte karar verme 
mekanizmalarında yer alması gerek-
mektedir.

Kadınların karar alma mekanizma-
larında eşit temsili, adalet ve demokrasi 
talebinin ötesinde, kadının statüsünün 
geliştirilmesi ve toplumsal kalkınmanın 
gerekli bir koşuludur. Kadının her düzey-
de yönetime etkin katılımı sağlanmadan 
ve karar almanın bütün düzeylerine 
eşitlikçi bir biçimde katılmadan kalkın-
ma ve çağdaşlık hedeflerine ulaşılması 
pek mümkün gözükmemektedir. Çünkü 
kadınların kendi koşullarında değişiklik 
yaratabilecek siyasal eylemlere katılama-
maları, kendi koşullarında yapabilecek-
leri iyileştirmelerin önündeki en önemli 
engellerden biridir.

OLUMLU YÖNDE 
DEĞİŞTİRİYOR 

Kadınların siyasi alanda var 
oluşunu engelleyen eşitsiz temsilin, 
elbette pek çok nedeni vardır. Siyasi 

temsil karşısında yaşanan eşitsizlik 
sadece kadınların erkeklere karşı 
sayısal eşitsizliğiyle sınırlı değildir. 
Bu kadar eşitsiz temsilin elbette pek 
çok nedeni vardır. Bunlardan biri, 
siyaseti erkeklere ait bir dünya olarak 
gören anlayış hem kadınların hem 
de erkeklerin zihinlerindeki ilk engeli 
oluşturmaktadır. Sosyo-ekonomik 
farklılıklar, kültürel kodlar, geleneksel 
kadınlık rollerinin kadına yüklediği 
sorumlulukların ağırlığı, siyasi 
partilerdeki erkeklerin karşı cinsi yok 
sayması, toplumda siyasetin erkeklere 
özgü olduğu algısı, kadın temsilini 
hızlandıran en etkili yöntemlerden biri 
olan kotanın uygulanmaması da diğer 
eşitsizlik nedenlerini oluşturmaktadır. 

Oysa kadınların siyasi sürece 
katılması, hem siyasi davranışın 
şekli ve içeriği açısından siyasetin 
niteliğini, hem de tüm alanlarda 
elde edilen sonuçları olumlu yönde 
değiştirebilmektedir.

UZUN YILLAR ALACAK GİBİ
Günümüz dünyasında ortaya 

çıkan gelişmeler, insani değerlerin 
yaşatılması ve güçlendirilmesini 
önemli kılmaktadır. 

YAZAR YAZAR

Bu kadar eşitsiz 
temsilin elbette 
pek çok nedeni 
vardır. Bunlardan 
biri, siyaseti 
erkeklere ait bir 
dünya olarak 
gören anlayış hem 
kadınların hem 
de erkeklerin 
zihinlerindeki 
ilk engeli 
oluşturmaktadır. 

Gurur duyarak 
söyleyebiliriz ki, 

Türk kadını seçme 
ve seçilme hakkını 

1934 yılında, 
birçok Avrupa 

ülkesinden daha 
önce kazanmıştır. 
Fakat günümüzde 

kadınların 
siyasetteki 

konumu halen 
arzu edilen 

seviyeye 
ulaşamamıştır.
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K
adına yönelik şiddet 
son dönemde aile içi 
şiddete hapsedilmek 
isteniyor. Şiddet eğer 
aileye hapsedilirse hem 
kamusal alandan özel 
alana girer hem de de-

ğersizleşir, sıradanlaşır diye düşü-
nülüyor muhtemelen. Oysa evinde 
eşine ve çocuklarına, kardeşlerine, 
anne ve babasına iyi davranmayan 
insanların toplumda iyi bir birey 
olması neredeyse imkânsız. Şiddet 
aileye hapsedilince hem üstü kolay 
örtülür diye düşünülüyor hem de 
birilerinin şiddeti durdurmak için 
çaba sarf etmesine gerek kalmıyor. 
‘Aileler battı, bitti’ tezlerini de bu 
söylemin arkasında yapıştırıp bize 
gerçeği yansıtmayan bir tablo 
sunuluyor. Buyurun sizin toplumsal 
analiziniz bu diyorlar, inanmalısınız.

SURİYE’DEKİ VAHŞET ŞİDDET 
SAYILMIYOR

Türkiye’de şiddetin maalesef 
çeşitli katmanları var. Dünyada 
da durum ülkemizdekinden hiç 
farklı değil. Uluslararası medyanın 
yaptığı haberlere ve sosyal medya 

paylaşımlarına bakınca durumu 
daha net görüyorsunuz. Sanki 
birileri şiddeti kabul edilebilir ve 
kabul edilemez diye ayırmış, tüm 
sosyal medya kullanıcıları, gaze-
teciler ve yorumlar hep birlikte 
yalnızca tasdik ediyor bu kategori-
leri. Mesela Müslümansan şiddeti 
hak ediyorsun, siyasi isen daha çok 
hak ediyorsun, polisin dur ihtarını 
duymayıp elini kolunu oynattıysan 
daha da çok… Suriye’de yaşanan 
vahşeti dünya şiddetten saymıyor, 
Gazze’yi yarı açık cezaevine çeviren 
Siyonizm’in temsilcileri utanmadan 
dünyaya insanlık dersi vermeye 
kalkıyor. Fakat bir yerde biri bir 
kediye ‘Pist’ dese kıyamet kopuyor, 
hakaretler, linç provaları. Dijital 
dünya üzerinden insanlara öfke 
pompalanıyor, sonra da şiddete 
kaşıyız pankartları açılıyor.

DİNDARLARA YÖNELİK 
ŞİDDET 

Türkiye’de de Cumhuriyet’in 
kurulduğu yıllardan bu yana ba-
şörtülülere, muhafazakarlara hatta 
kendini dindar olarak tanımlayan 
insanlara karşı uygulanan şiddet 

SİYASETİN
KADINA YÖNELİK 
ŞiDDET        HANESİ

TüRKiYe’De şiDDeTin 
mAALesef ÇeşiTLi 
KATmAnLARI vAR. 

DünYADA DA DURUm 
üLKemizDeKinDen hiÇ fARKLI 

DeğiL. ULUsLARARAsI 
meDYAnIn YApTIğI 

hAbeRLeRe ve sOsYAL 
meDYA pAYLAşImLARInA 
bAKInCA DURUmU DAhA 

neT göRüYORsUnUz. 
sAnKi biRiLeRi şiDDeTi 

KAbUL eDiLebiLiR ve KAbUL 
eDiLemez DiYe AYIRmIş, 
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kendi başlığıyla kimsenin dikka-
tini çekmiyor. Yani ezanın Türkçe 
okunduğu yıllarda bir ayeti ezbe-
rinden okuyanlar, Ankara Tandoğan 
meydanına şalvarla geldiği için geri 
çevrilen köylüler, her on yılda bir 
yapılan darbeler hepsi bir şiddet. 
Fakat zihinlerimize öyle bir kodlan-
mış ki şiddet deyince akıllara karısını 
döven sarhoş koca imajı yükleniyor 
bir anda. Kimse başörtülülerin maruz 
kaldığı şiddetten bahsetmiyor.

“BU HANIMA HADDİNİ  
BİLDİRİN”

‘Başörtülülere vuralım.’ Bu 
cümle üzerinde birleşmiş insanlar 
var maalesef. Sesleri çok çıksa da 
Anadolu’nun yüreği güzel insanlarını 
düşününce sayılarının çok olduğuna 
inanmıyorum, inanmak istemiyorum. 
Maalesef Türkiye’de başörtülülere 
saldırmak serbest. İstanbul’un orta 
yerinde yürürken saldırıya uğrayabili-
yorsunuz mesela. Bir uçakta size söz-
leriyle saldırabiliyorlar. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nde CHP’lilerin hoşuna 
gitmeyen konularda konuşunca 
“Susturun bu kadını” diyebiliyorlar, 
daha önce “Bu hanıma haddini 
bildirin” dedikleri gibi. Başınızda örtü 
varsa ne dokunulmazlık ne millet-
vekilliği ne halkın iradesiyle seçilme 
şiddet severleri durduramıyorlar. 
TBMM’nin yani parlamentonun ev 
sahibi olan vekiller başörtülü bir 
vekile “Susturun şunu” diyebiliyor. Ka-
dınlar susunca tüm sesler kesilecek 
ve tarihi hataları yüzlerine vurulma-
yacak zannediyorlar. 

HDP’NİN GÜLÜNÇ  
 ŞİDDET KARŞITLIĞI 

HDP siyaseti de kadınlara eş 
başkanlık adı altında özgürlük değil 
tutsaklık vaat ediyor. Parti politikaları 
ve söylemleri dışına çıkabilen bir 
HDP’li kadın siyasi gördünüz mü? 
Çocukları dağa kaçıran, onları terö-
rist olmaya zorlayan, kadınları proje 
haline getirip kendi kurgularının 
dışına çıkartmayan, dağ kadrosuyla 
çeşitli hesaplaşmaları olan bir HDP 

ve onun siyasi söylemeleri… 
Sonra Avrupa Parlamento-
su’nun kapısında ‘Şiddete hayır 
bildirgeleri’ dağıtan HDP’nin 
Avrupa uzantıları. Söyleyin lütfen 
şiddete hayır kelimesi daha ne 
kadar ucuzlaştırılabilir, aşağılara 
çekilebilir. 

Diyarbakır Annelerini düşün-
ce şiddetin boyutu daha farklı bir 
hal alıyor. Şimdi Meclis’te insan 
hakları diye teröristlerin reklamı-
nı yapmak isteyen HDP siyaseti 
Diyarbakır Annelerinin ahıyla 
nasıl siyaset yapacak? 

SİYASET YAPABİLME  
ÖZGÜRLÜĞÜ 

Siyasette kadına yönelik 
olarak yapılan şiddet yalnızca bir 
kadını değil o kadının temsil etti-
ği grubu siyasetten uzaklaştırma-
yı hedef alıyor. Avusturya’da Julia 
Gillard’ın yaşadığı kötü muamele 
sonrası kadınların gruplar ha-
linde siyasetten uzaklaşması bu 
durumun örneklerinden yalnızca 

biri. Yapılan araştırmalar kadınla-
rın üçte birinin siyaset fikrinden 
uzaklaştığını söylüyor. 

Dünya ülkeleri kadının siyasal 
temsilini kendi bölgelerinin 
dengelerine göre bir sisteme 
oturtmuş. Kota uygulamasından 
yüzde 50 temsile kadar uzana 
pek çok yöntem mevcut. Fakat 
Güney Afrika’ya da gitseniz, 
Batı’ya da baksanız siyasette 
kadınların mutsuz olduğu ger-
çeğini görmezden gelemezsiniz. 
Siyasi partilerin yapıları itibariyle 
kadınların imtihanı adaylık süre-
cinde başlıyor ve siyasi hayatları 
bittikten sonra bile bazen devam 
ediyor. Batı göçmen Müslüman 
kadınlardan kendine siyasi vitrin 
oluştursun, HDP teröre destek 
veren kadınları ‘Vekil’ diye vitrine 
koysun… Kadınlara seçme 
ve seçilme hakkının verilmesi 
önemli. Fakat daha da önemli 
olan kadınların siyaset yapabilme 
özgürlüğü… Kadınların diğer si-
yasi partiler tarafından sözlü veya 

psikolojik veya fiziksel şiddete 
uğramayacağının garantisi.

UMUT EDİYORUZ 
“Bu hanıma haddini bildirin” 

cümlesinden “Bu kadını susturun” 
cümlesine kadar geçen süre 
içinde Türkiye’de muhafazakâr 
kadın çeşitli vesilelerle sözlü 
şiddete maruz kaldı. Merve Ka-
vakçı’dan Özlem Zengin’e kadar 
siyasette sergilediği duruşundan 
dolayı sözlü şiddete maruz kalan  
Kadınların siyasi temsil kadar 
politika yapma alanlarının da 
gelişeceği bir Türkiye hayalinin 
yakın olduğunu umut ediyoruz. 
Siyasette kadınların önünü açan, 
“Kadınların olmadığı bir demok-
rasi eksik değil yarımdır” diyen 
Cumhurbaşkanı erdoğan’ın bu 
cümlesi arada kalmayacak kadar 
kıymetli. 

Siyasette kadın varsa doğrular 
var. Bu yüzden siyasette kadına 
yönelik şiddet kabul edilemez. 
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Toplum dediğimiz 
yapının içinde tüm 
canlılığıyla var olan 
insan sürekli değişiyor. 
Öğrenen, evrilen, 

değişen ve gelişen insan, kutsal bir 
meziyetle bezeniyor. Değişirken 
gelişmek her zaman mümkün 
olmuyor. Son zamanlardaki dramatik 
haberlere şahit olurken içimden bir 
ses; ‘İnsan doğmak, insan kalmak 
ve insanca ölmek hiç bu kadar zor 
olmamıştı’ diyor. 

GÖRMEZDEN GELİNMEK 
Topluca verilen intihar kararları 
neyin tellalı? İnsan iki şekilde 
yok olur; kalbi başkasının 
kalbini hızlandırmadığında 
ve hatırlanmayacak kadar 
görmezden gelindiğinde. Başka 
türlü ölemezsiniz. Ölmeniz 
için yokluğunuza tahammül 
edebilmeniz gerekir. İnsan en 
çok kendi ölümüne tahammül 
edemez. Ne garip; öldüğümüzü 
anlayamayız. Madem ki yokluk hali 

insana haramdır, o halde neden 
kendini yok eder? Son dönemlerde 
dinlerken hayretle takip ettiğimiz 
dört kardeşin intiharı olayı için 
konuşmayan kalmadı. Çünkü 
anlaşılmayana anlam kazandırmak 
için kolektif bilinç çalışır. Ne oldu da 
ölüm toplu bir karara dönüştü?

TEK BAŞINALIK TERCİHTİR 
İlgilenenler için biraz yalnızlık 
psikolojisi üzerinde duracağım. 
Tek başınalık bir tercihtir. evet 
toplumsal ve iletişimle yaşayan 
canlılarız. Fakat arada izole olarak, 
düşünür, düşünürken de kendimizi 
keşfederiz. Yalnızlık ise başka bir 
şeydir. Genelde istemeden tek 
kalma sonucunda ortaya çıkan 
garip bir histir; yalnız hissediyorum. 
Yalnız hissetmek bize ne kadar 
zorlayıcı ve baş edilemez geliyorsa 
o kadar önlem gerektirir. O halde 
insan hem sosyal bir varlık olup 
hem de yalnızlığın kendisine 
kattığı bilgelikle büyümeyi 
becerebilmelidir.

ŞEYDA BETÜL
KILIÇ

ÖLÜM TERCİHİNİN

PSiKOLOJiK
OTOPSİSİ

Toplum 
değişir, ‘Bazen’ 
Bu değişikliğe 

insanlar da 
dahil olur. 

YAZAR YAZAR



YAZAR

Yakınları intiharı 
seçmiş kişilerde 

patolojik utanç, ölen 
kişiyle bitmeyen 

hesaplaşma, 
sakinleşmeyen öfke 
görülür. Dahası biz 

bu intihar olaylarını 
abartılı bir sunumla 

çocuklara duyurarak 
onlara durumu 

normalleştiriyoruz. 
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YALNIZLIĞIN ÖLDÜRÜCÜ 
SONUCU
Yalnızlaşıyor muyuz? İngiltere’de 
kurulan ‘Yalnızlık Bakanlığı’ 
sosyalleşemeyen kişilere destek 
birimleri oluşturuyor. Zira ülke, 
yalnızlığın değil ama yalnızlığın 
öldürücü sonuçlarının farkında. 
Birbirimiz yalnız bırakarak, 
görmezden gelerek terk ediyoruz. 
Yahut koca koca laflar edip ölümüne 
bağlanıyoruz. “Sen varsan her şey 
tamam, sen yoksan her şey eksik”, 
“Ya benimsin ya toprağın” şarkıları 
yok mu, ah bu şarkıların gözü kör 
olsun! Sağlıklı bir erişkin hatta bir 
çocuk kendi kendiyle kalabilmeyi, 
annesi dahil herkesle arası kendisiyle 
olduğundan iyi olmamalıdır. Yahut 
cümleyi şöyle kuralım; herkesten 
çok kendinizle aranız iyi olsun, zira 
en çok kendinizle aranız açılırsa 
yaşamak anlamını yitirir.

ÖNLEM ALINMALI 
Yaşanan bir intihar olayıyla 

gördük ki gerçek neden annenin 
kaybı değil, annenin kaybı 
sonucunda psikolojik dayanıklılığın 
olmamasıdır. Yanlış bir bağlanma 
sonucunda annenin yokluğu 
uyumlanamayacak kadar 
yıkıcı karşılanmıştır. Gerçek bir 
anne-çocuk ilişkisi ne anneyi 
ne de çocuğu yokluğuyla yok 
etmemelidir. Hangi nedenle 
olursa olsun ebeveynlerden biri 
tarafından çocuklarla kurulan 
kapalı devre ilişki sorunlara kapı 
açıyor. Kahramanmaraş’taki 
olaydaki gibi psikoz intihar edenin 
ailesiyle başlıyor. Ailece paylaşılan 
psikoz önlem alınmadığı takdirde 
gerilim filmi gibi ilerliyor. Sonuçta 
kim tarafından alınmış olursa 
olsun intihar her yönüyle psikozu 
çağrıştırıyor.

ANLAMLI KILMAYA ÇALIŞIN 
Mutlaka sevin, hatta çok sevin 
ama kimseyi var oluş değerinizin 
önüne koymayın. Yaşamak için 
nedenler aramaya değil, yaşamayı 
nedene bağlamaktan ziyade 
anlamlı kılmaya çaba harcayın. 
Bağımlılık kime bağlandıysanız 
onun bağımlılığıdır. Bu nedenle 
ebeveynler farkında olarak veya 
olmayarak çocuklarıyla patolojik 
bağ kurarlar. Varlığını başkasının 
varlığına veya maddi olanaklara 
bağlayan psikoz mağduru kişiliklere 
ulaşmak kolay değildir. 

KOLAY SEÇİM
Ölümün bir tercihe dönmesi kolay 
kabul edilemeyecek bir karardır. 
İntihar eden kişi neredeyse 
unutulana kadar tüm ailesi 
tarafından nefretle anılabilir. İntihar 
kararını anlamaya çalışırken maddi 
sıkıntıların sebep olma ihtimalini 
konuşuyoruz. Fakirlik ölümü istetir 
belki ama kalıp geçim darlığıyla 
mücadele edenlerin istediği şey 
çalışmaktır. Biri ölmeyi diğeri 
çalışmayı seçtiğine göre gitmeyi 
seçen kolayı seçmiş olur. Belki de 
bu nedenle intihar affedilemez 
günahlardandır. Zira hayatın 
sahnesinden büyük yönetmenin 
izni olmadan ayrılmak en büyük 
bencilliktir. 

BİRBİRİMİZE   
DUYARLI OLALIM 
Yakınları intiharı seçmiş 
kişilerde patolojik utanç, ölen 
kişiyle bitmeyen hesaplaşma, 
sakinleşmeyen öfke görülür. Dahası 
biz bu intihar olaylarını abartılı 
bir sunumla çocuklara duyurarak 
onlara durumu normalleştiriyoruz. 
Çocuk ve yaşlılarımıza daha 
anlaşılabilir haberleri duyuralım. 
Psikolojik kalkan oluşturalım. 
Dünyadan gitme fikrini garip 
bir bilinçle öven bir taraf olsa 
da biz kalmayı seçen. Dünyalılar 
olarak birbirimize duyarlı olalım. 
Her oturduğumuzda havadan 
sudan konuşup dağılmayalım. 

Birbirimizi seviyoruz ama birbirimizi 
dinlemiyoruz. Dinlemek için 
duymak, önemsemek gerekiyor. 
Yargısız bir kabulle dinleme 
alışkanlığı kazanalım. Karşılığında 
cevap vermek için değil anlamak 
için dinleyelim. Bize benzemese de 
sevginin uyum ve kişilerarası ahenk 
getireceğine inanalım. Burada kalıp 
yaratanın himayesinde kainatından 
öğrenmek yerine kağıtları yırtıp 
çıkmakta bir seçim. Kağıtları yırtan 
kâinat disiplinini bozmuştur. Son 
not; zor sorulara aşinaysanız sınav 
sandığınız kadar zor değildir. Sınavı 
zorlaştıran hocanın merhameti ve 
bilgeliğinden şüphe duymaktır.  
Peki ya kâğıdı yırtıp yüzüne attığın 
hoca aslında kolay sormuş hatta 
seni çok seviyorsa? 

YAZAR

Gerçek bir 
anne-çocuk ilişkisi 
ne anneyi ne de 
çocuğu yokluğuyla 
yok etmemelidir. 
Hangi nedenle 
olursa olsun 
ebeveynlerden 
biri tarafından 
çocuklarla kurulan 
kapalı devre ilişki 
sorunlara kapı 
açıyor. 
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RÖPORTAJ RÖPORTAJ

Seçeneklerin çeşitliliğiyle, kolay 
alışveriş ve farklı tasarımlarla 
dikkat çeken Mizalle, bir 
sene önce hayatımıza girdi. 
‘Ölçülü giyim’in adresi olarak 

sunulan Mizalle; şık, zarif ve kullanışlı 
ürünleriyle adeta moda severlerin 
uğrak bir adresi konumunda. Mizalle 
Yönetim Kurulu Başkanı eymen Saraç, 
markasını Turuncu Dergi’ye anlattı.

HER YAŞA UYGUN TASARIMLAR 

Mizalle’nin hikâyesi nasıl 
başladı?

Sektörde dünyada ‘Modest fashion’ 
olarak bizim ise ‘Ölçülü giyim’ olarak 
adlandırdığımız akımda ciddi bir 
boşluk olduğunu gördük. Bu alanda 
modern ve tarz ürünler yapmaya kara 
verdik. Profesyonel küçük bir ekiple 
başladık. Çok büyük emekle çalıştık. 
Hızlı bir büyüme kat ettik. Mizalle ismi 
bir yıl içinde birçok tüketiciye ulaştı. Şu 
an 30 kişilik ekiple büyük bir ofisteyiz. 
ekipler giderek büyüyor. Markamız her 
gün daha da güçleniyor.

MODERN KADIN 

Kısa sürede epey yol kat eden 
Mizalle’ nin ürün yelpazesinde 
neler var?

Her kadının baştan aşağı giyinebi-
leceği kadın hazır giyim ürünleri satı-
yoruz. Bunun yanında çanta, ayakkabı, 
takı, eşarp, şal kategorilerinde ürünle-
rimiz var. ek olarak Mizalle Home’da ev 
tekstili, dekorasyon ve mutfak ürünleri 
de satıyoruz. Mizalle kadını modern 
bir kadın.   Ama gördük ki gençlerin 
de bu giyim tarzında modern ürünlere 
ihtiyacı var. Bu nedenle ‘Mizalle Youth’ 
markasını oluşturduk ve çok büyük ilgi 
gördük. Tasarımcılarımız hem ‘Mizalle 
Woman’ hem ‘Mizalle Youth’ için çok 
çalışıyor. Tüm ekip en iyisini yapmak 
için elinden geleni yapıyor.

HERKESE HİTAP EDİYORUZ

Mizalle’nin hedef kitlesinde 
tesettürlü kadınlar da yer 
alıyor mu? Adından anlaşıla-
cağı üzere tesettürlü ve açık 
kadınları bir ‘Şemsiye’ altında 
topladık, diyebilir misiniz?

Ölçülü giyinen herkese hitap 
ediyoruz. Açık ya da kapalı olarak 
düşünmüyoruz. Bu bir tarz. Modern 
ve ölçülü giyinmek isteyen herkese 
alışveriş yapabilir. Bankada çalışan bir 
kadın da çok rahat alışveriş yapabilir 
ev kadını da. Çalışan ya da üreterek, 
emek vererek hayatın içinde olan tüm 
kadınlara hedef kitlemiz.

Sektörde kalitenizden ödün 
vermeden kalabilmek için 
nasıl bir yol izliyorsunuz?

Sezonun trendlerini çok yakından 
takip ediyoruz. Güçlü bir tasarım ekibi-
miz var bu işle ilgilenen. Daha özgün 
yorumlanmış, olgunlaştırılmış bir ürün 
hikayesi görüyoruz. Bu şekilde kalite-
mizden ödün vermeden ürünlerimizi 
uygun fiyata tüketicilerin beğenisine 
sunuyoruz. Tasarımcılarımız hem ‘Mizal-
le Woman’ hem ‘Mizalle Youth’ için çok 
çalışıyor. Tüm ekip en iyisini yapmak 
için elinden geleni yapıyor. Amacımız 
kaliteli ve ulaşılabilir fiyatla tüketicileri-
mize iyi bir alışveriş deneyimi yaşatmak.

KUMAŞ KALİTESİ SON 
KARARDA ÖNEMLİ 

Dijital platformda olmanın 
avantajları/dezavantajları 
nelerdir? E-ticaret beklentile-
rinizi karşılıyor mu?

‘ÖLçÜLÜ GİyİM’İN adRESİ: Dijital platformda olmanın ilk avan-
tajı markanın ulaşılabilirliği kolaylaşıyor. 
Marka bilinirliğini artırıyor. Müşteri-
lerimize 7/24 kesintisiz alışveriş keyfi 
sunuyoruz. Önerilere daha hızlı dönüş 
sağlıyoruz. Potansiyel müşterilerimize 
de daha hızlı ulaşım imkânı sağlıyoruz. 
Marka ve fiyat şeffaflığı ön planda oluyor. 
Dezavantajlardan bahsedecek olursak; 
ürünlerin kumaş kalitesi ve özellikleri elle 
dokunulabilir olmadığı için müşterilerin 
son kararında etkili olan görerek satın 
alma döngüsü sadece dijital üzerinden 
yapılan satışlarda sıkıntılar oluştura-
biliyor. Dönemsel alışveriş yoğunluk 
dönemlerinden kargo firmalarından 
kaynaklanan teslimat süreçlerinde ya-
şanan aksaklıklar olabiliyor. Ancak genel 
çerçevede e-ticaretin beklentilerimizi 
karşıladığını söyleyebiliriz. 

İLK MAĞAZA İSTANBUL’DA 

Yeni döneme nasıl bir  başlangıç 
yapacaksınız?

Şu an mizalle.com da ve birçok satış 
kanalında varız. Ürün gamımızı sürekli 
genişleterek, devamlı olarak içeriye daha 
fazla ürün sokmayı hedefliyoruz. Yoğun 
talep üzerine toptan satışa başlayacağız. 
Şu an tasarımcılarımız SS2020 koleksiyo-
nunu bitirmek üzereler. ‘Mizalle Woman’ 
ve ‘Mizalle Youth’ olarak çok güçlü bir 
koleksiyonla çıkacağız. 2020 yılı başında 
İstanbul’da bir mağaza açacağız. Sonra-
sında Dubai, İngiltere, Amerika’ da birer 
mağaza açmak istiyoruz.  Yoğun istek 
üzerine toptanda da birçok fiziki mağa-
zada yer alacağız. Bu ay 2 bin metreka-
relik kendi depomuzu açıyoruz. Depo 
süreçlerimizi inhouse olarak yapmaya 
başlayacağız.  

2020’DE RETRO 
TASARIMLAR MODA 

2020 yılı için kadınları nasıl bir 
moda akımı bekliyor?

2020 yılı içinde kadınları en çok da 
50’ler tarzında Retro romantik, 80’ler 
plaza kadını tarzı ve minimal/fütüristtik 
temalar bekliyor. 50’ler tarzında feminen 
siluetler, çan etekli elbiseler ön planda 
olacak. 80’ler tarzındaysa oversize blazer 
ceketli güçlü takımlar yer alacak. Mini-
mal temadaysa fonksiyonel detaylar ve 
üst üste giyim yanında Mizalle koleksi-
yonlarında da karşınıza çıkacak sakin bir 

renk paleti ve dökümlü/rahat parçalar 
bekliyor. Ayrıca sosyal ve güçlü duruşu 
yansıtan kalıplar ve doğadaki renklerin 
ham halleri ve baharat tonları da sezona 
yön verecek.

SOSYAL MEDYA  
TERCİHLERİ ETKİLİYOR 

Kadınlar alışveriş yaparken en 
çok nelere dikkat ediyor?

Kadınlar alışveriş yaparken en çok 
trendleri, sosyal medya ve ünlülerin 
üzerinden takip ettikleri parçaları tercih 
ediyor. Öte yandan bazı giyim alışkanlık-
ları da alışveriş tercihlerini etkiliyor. Ka-
dınların kendilerini güvende hissettikleri 
parçalara meyilli olmaları beklendik bir 
durum. Ancak tabii yeni trendlerle, baş-
kalarının ve bilhassa ünlülerin üzerinde 
gördükleri parçalarla da daha cesaretli 
olmaya meyledebiliyorlar. 

YERLİ KUMAŞ TERCİH 
EDİYORUZ 

Üretimde tercihiniz yerli kumaş 
mı yoksa ithal kumaş mı?

elimizden geldiğince yerli kumaşlar 
kullanmaya çalışıyoruz. Yerli kumaşlar 
kullanmayı ne kadar çok istesek de 
zaman zaman ithal kumaşlar kullanıyo-
ruz. Aslında daha çok çeşitte yerli kumaş 
üretimi olması bizim tercihlerimizi de et-
kilerdi. Model kumaşlar ve baskıların da 
daha canlı olması tercih edilirdi. Örneğin, 
örmenin üzerine yapılan baskılar, sweat-
shirtlerde özellikle Türkiye’de çok ağırlık 
verilen bir husus oldu. Dünyada tarz bu 
şekilde evrildi. Ülkemiz de her dönem 
olduğu gibi moda nereye kayarsa üretim 
ona göre biçimlendiriyor kendini. 

RAHATLIK ÖN PLANDA 

Sektörde hedeflediğiniz  
nokta nedir?

Mizalle’i global bir marka yapmayı 
hedefliyoruz. Tüketici mutluluğu bizim 
için çok önemli. Kaliteli ürünlerle e-tica-
ret sektöründe ve fiziki mağazalarda tüm 
dünyada tüketicilerimizin kendini iyi ve 
özel hissedecekleri bir alışveriş dene-
yimi yaşatma istiyoruz. Ölçülü giyimde 
kaliteli rahatlığın, modern şıklığın öncü 
olarak ürünlerimizi herkesle buluşturma-
ya, müşteri deneyimleriyle büyümeye 
devam etmek ve kadının kendi yolculu-
ğunda ona eşlik etmek istiyoruz.



Coğrafya kaderdir derler, 
fakat bazen hangi 
coğrafyada doğmuş 
olursa olsun kaderini 
kendi elleriyle yazar 

insan. Öyle bir hikâyenin peşine 
düştüm ki, bir şeye tutkuyla bağlı 
olunca hiçbir coğrafyanın buna 
engel olamayacağını gördüm. 

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine 
bağlı Tepecik köyünde doğan, 
çocukken görüp etkilendiği 
sinemayı hayatının ve hayallerinin 
merkezine koyan bir adam... Sinema 
hayaline babasının dahi inanmadığı 
bir adamın gördüğü düşe, kendisi 
kadar inanan ve bu yolda destek 
olan; gerçekleşen o hayallerin gizli 
kahramanı bir kadın... 

Altın portakal dahil yerli ve 
yabancı 40’a yakın ödül alan, ‘Karpuz 
Kabuğundan Gemiler Yapmak’ 
filmimin yönetmeni rahmetli 

Ahmet Uluçay’ın eşi Ayşe Uluçay ile; 
ölümünün yıldönümünde eşini ve 
kendi hayatını, Tepecik köyünden 
uluslararası ödüllere uzanan bu 
güzel hikâyeyi konuştuk. 

ÇOCUKLUK HAYALİYDİ

Eşinizle nasıl tanıştınız? 

Görücü usulüyle. Ben 18 
yaşındaydım, o da askerden  
gelmişti, 23 yaşındaydı. 

Evlendiğiniz yıllarda 
sinemaya ilgisi var mıydı? 

Hep söylerdi de biz film nedir 
bilmezdik ki! Çocukluğundan beri 
istermiş. 13 yaşındayken okullarına 
bir film gösterisi için gelmişler ve o 
anda kafasına koymuş film çekmeyi. 
Sonraları sinema izlemeye ilçeye 
gitmeye başlamışlar. Herkes film 
izlerken o sinema makinelerini 
incelermiş. Kopuk filmlerden 
çocuklara film gösterisi yaparmış 
köyde. Ben bilmiyorum tabii, 
görmedim fakat hep anlatırdı. Ancak 
evliliğimizin ilk yıllarında daha çok 
yazardı. Şiir yazardı, hikâye yazardı, 
yayımlanmış dört tane kitabı var. 
Yazmayı da okumayı da çok severdi. 

Radyolarda şiir okurdu. Şiirlerinin 
sevenleri, hayranları çoktu. Aynı 
zamanda resim yapardı. Yaptığı 
resimlerin birçoğu okullarda 
sergileniyor. 

BABASI FİLM   
ÇEKMESİNE KARŞIYDI

Hem yönetmen hem yazar 
hem şair hem de ressamdı 
yani?

Sanatın her alanını çok severdi. 
Üretmeyi severdi. İstanbul’daki sanat 
çevreleri kendisi için ‘Deha’ derdi. 
Fakat ömrü vefa etmedi. Yaşasa daha 
çok eser üretebilirdi. Gençliğinde de 
babası izin vermemişti. 

Babasının film çekmesine 
karşı olduğunu biliyoruz 
biraz bu konudan bahseder 
misiniz?

Gençliği hep bu istekle geçti 
fakat babası sinemayla ilgilenmesine 
ölene kadar karşı çıktı. Çok şiddetli 
tartışmaları olurdu. Sinema işinin 
boş bir hayal olduğunu düşünürdü. 
“Herkes gibi çalış” derdi babası. Para 
getirecek işler yapmasını isterdi. 
“Çoluğun çocuğun var” derdi. 

RÖPORTAJ RÖPORTAJ
ÖDÜLLÜ YÖNeTMeN AHMeT ULUÇAY’IN eŞİ

AYŞe ULUÇAY TURUNCU’YA KONUŞTU

‘Karpuz Kabuğundan Gemİler YapmaK’ fİlmİnİn Yönetmeni rahmetlİ ahmet uluçaY’in
eşİ aYşe uluçaY İle; ölümünün Yildönümünde eşİnİ ve Kendİ haYatini, tepecİK 

KöYünden uluslararasi ödüllere uzanan bu Güzel hiKâYeYİ KonuştuK. 

BENİ BAĞIŞLA
BABA, SİNEMACI

OLMAYA KESİN
KARARLIYIM
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O da babasını dinledi ve uzun 
yıllar başka işler yaptı. Kamyonlarımız 
vardı, onlarla uzun yola giderdi. 
Yumurtacılık yaptı. 

40 yaşına kadar sinema hep 
içindeydi ama hayata geçiremedi. 

Yani hayattaki en büyük tutkusu 
ve aşkı olan sinemaya ancak 40 
yaşından sonra, babasıyla tamamen 
bağını koparınca başlayabildi. 

Bir gün yine büyük bir tartışma 
sonrası babası eşyalarımızı dışarı attı 
ve bizi evden kovdu. esasen oğluna 
ders vermek istediği için benim 
gitmemi istemedi. “Sen kal” dedi ama 
“eşim neredeyse ben oraya yakışırım” 
dedim ve evden ayrıldık. 

“HİÇ SARILAMADIM 
SAĞLIĞINDA, ARTIK 
SARILABİLİRİM”

Böylece kendisinin önünde 
film yapması için bir engel 
kalmadı ama babasıyla da 
babası vefat edene kadar 
sürecek olan küslük başlamış 
oldu değil mi?

evet maalesef küs öldüler. Babası 
ölene kadar konuşmadı kendisiyle 
ve sarılmasına bile müsaade 
etmedi. Ahmet, babası vefat edince 
“Hiç sarılamadım sağlığında, artık 
sarılabilirim” diyerek cenazesine 
sarılmıştı. 

Peki kızgın mıydı 
babasına, hayallerini 
gerçekleştirmesine izin 
vermediği ve en büyük 
tutkusu için 40 yaşına kadar 
beklemesine sebep olduğu 
için?

Hayır hem de hiç! Babasına kızgın 
değildi. Babasını da annesini de çok 
severdi. elbette üzülüyordu ama 
gönül koymadı. Babası ona küstü 
ama o babasına hiç küsmedi. “Baba 
beni bağışla, sinemacı olmaya kesin 
kararlıyım” yazdığı bir levhayı eve 
asmıştı. 

İMKANSIZLIKLARIN İÇİNDEN 

ÇIKAN CEVHER

İlk filmini çektiğinde babası 
hayattaydı peki ödül aldığını 
gördü mü?

Hayır göremedi. Babası Kasım’da 
vefat etti, Ahmet Nisan’da ilk büyük 
ödülünü aldı. 

Bu ödüllere giden yolda o da 
siz de büyük sıkıntılar çekti-
niz sanırım. Biraz bu süreci 
anlatır mısınız? İlk uzun 
metrajlı filmini nasıl çekti? 
‘Karpuz Kabuğundan Gemiler 
Yapmak’ nasıl ortaya çıktı?

Babasıyla yollarını ayırıp yeni bir 
hayata başladıktan sonra yine de 
bir taraftan başka işlerde çalışıyor 
hafta sonları da sürekli İstanbul’a 
gidiyordu. Koltuğunun altında bir 
senaryo, tüm yapımcıların kapısını 
tek tek çaldı. Önce geceleri gizlice 
kısa filmler çekmeye başladı. Köylü 
dalga geçtiği için gizlice çekerdi. Çok 
imkansızlıklar içinde yaptı o filmleri. 
Amacı önce kendini tanıtmaktı. 
‘Karpuz Kabuğundan Gemiler 
Yapmak’ kendi hayatını anlattığı ve 
çok kısa sürede yazdığı bir filmdi. 
Filmde kendi çocukluğunu ve 
sinemaya olan tutkusunu anlatıyor. 
Sonunda İstanbul’a gide gele ünlü 
yapımcı ezel Akay’ı buldu ve kendisi 
filmin yapımcılığını üstlendi. Tahmin 
ettiği gibi film çok beğenildi. Onlarca 
ödül aldı. Yurtiçinde, yurtdışında 
birçok festivale katıldı. 

ONA HER ZAMAN İNANDIK 

Siz bu festivallere gittiniz mi 
eşinizle beraber? 

Çok istedi ama ben gitmek iste-
medim. Ön planda olmaktan hep çe-
kindim. Bu sebeple bu zamana kadar 
gelen teklifleri de hep reddettim. 

Fakat babası dahil kimse 
ona inanmazken siz inandı-
nız ve desteklediniz. Sizin de 
hiç ümitsizliğe kapıldığınız, 
bıraksa bu işleri dediğiniz 
oldu mu?

Hayır hiç olmadı. Zaten üzülüyor-
du, babası ona inanmadığı için, bir 
de ben üzmek istemedim. Ben de iki 
çocuğum da ona destek olduk. Biz 
de bir gün başaracağına inandık ve 
başardı. Keşke babası da görseydi ve 
inansaydı. 

“SANA BİR GÜN EV   
ALACAĞIM”

Bir röportajında sizin için 
“Çok yokluk çektirdim ona, 
esas yönetmen odur” demiş. 
Çok mu zor oldu hayatınız?

Çok yokluk gördüm. Bir kuru 
ekmeğe muhtaç olduğum zamanlar 
oldu. Çocuklarımı kendi emeklerimle 
büyüttüm. Çok eski evlerde yaşadım. 
Banyosuz, tuvaletsiz, suyu olmayan 
evlerde... Bazen şikâyet ederdim, ağ-
lardım “Oğlan büyüyor, kız büyüyor, 
hiçbir şeyimiz yok” derdim. “Sana bir 
gün ev alacağım” derdi. O hayalle-
rini gerçekleştirsin diye ben kendi 
hayatımdan vazgeçtim. Ömrümü 
çocuklarıma adadım. Hep çalıştım. 

İLK ÖDÜLÜ BANA İTHAF ETTİ 

Çocuklarınızın da sinemaya 
ilgisi var mıydı?

Bizim evimizde yalnızca film ko-
nuşulurdu, başka bir şey konuşmaz-
dık. Oğlum da çok ilgiliydi. Babasının 
sağlığında hep ona yardım etti. Fes-
tivallere beraber gittiler. Biz belki film 
çekmedik ama filmleri, senaryoları, 
çekim aşamalarını en ince detayına 
kadar bilirdik. 

Bu kadar sanat ile iç içeyken 
sizin de heveslendiğiniz oldu 
mu? Siz de ilgilenmek istedi-
niz mi sinemayla?

Ben geçim kaygısındaydım, on-
ları düşünecek vaktim yoktu ki! Sine-
macı eşi olmak çok zordu. evimizden 
gelen giden eksik olmazdı bir kere. 
Ben bir yandan onlarla ilgilenir, bir 
yandan çocuklarla ilgilenirdim. Ah-
met de sanatıyla... Ben onun yükünü 
aldım ki, onun kafası rahat olsun. 
Rahatça sanatıyla ilgilensin. 

Ama o da bunun farkındaydı sağ 
olsun. Bu yüzden ilk büyük ödülü 
aldığında bana ithaf etti. “Ayşe’ye!” 
dedi. Beni sevinçle arayıp, “Başardık 
Ayşe, dört tane ödül aldık” deyişini 
dün gibi hatırlıyorum. 

YARIM KALAN FİLMİ   
ÇEKİLECEK

Kısa metrajlı filmleri ve uzun 
metrajlı ilk filmi yerli ya-
bancı birçok ödül aldı. İkinci 
uzun metrajlı filmini çeker-
ken vefat ettiğini biliyoruz. 
Son olarak bu süreçten de 
bahseder misiniz?

Kısa filmleri ve ilk uzun metrajlı 
filmi çok beğenilmişti. Yerli 
yabancı yönetmen arkadaşlarıyla 
görüşmeler yapıyordu. Nuri 
Bilge Ceylan, Yeşim Ustaoğlu 
kendisini çok beğenirlerdi sık 
sık görüşürlerdi. Vefat etmeden 
önce İranlı bir yönetmenle de 
görüşmeleri olmuştu, beraber bir 
film yapacaklardı. 

‘Bozkırda Deniz Kabuğu’ filmini 
çekerken hastalandı ve ömrü 
bu filmi tamamlamaya yetmedi. 
Vefatının onuncu yılında filmin 
tekrar çekilmesi için gerekenleri 
yaptık ve en kısa zamanda çekimine 
başlanacağı için de çok mutluyuz. 

RÖPORTAJ RÖPORTAJ

‘Karpuz Kabuğundan 
Gemiler Yapmak’ kendi 
hayatını anlattığı ve 

çok kısa sürede yazdığı 
bir filmdi. Filmde 

kendi çocukluğunu ve 
sinemaya olan tutkusunu 

anlatıyor. Sonunda 
İstanbul’a gide gele 

ünlü yapımcı Ezel Akay’ı 
buldu ve kendisi filmin 
yapımcılığını üstlendi. 
Tahmin ettiği gibi film 

çok beğenildi. Onlarca 
ödül aldı. Yurtiçinde, 

yurtdışında birçok 
festivale katıldı. 
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Modern insan 
günümüzün 
teknolojik 
kolaylıklarıyla 
çevrelenmişken 

bile hala hayatın güçlüklerinden 
müşteki. Hayatın tam da 
merkezindeki rol sahibi olandan 
tutun daha az yorulan hayata 
daha kenarından müdahil 
olana kadar herkesin aradığı bir 
mutluluk formülü var. Ortalıkta 
da bu arayışlara cevap oluşturma 
gayretinde reçeteler cirit atmakta. 
Moda tabirle ister meditasyon 
ister biyoenerji, densin, hepsinin 
ortak özelliği ‘Öz’ e dönüş. Şahsi 
özelliklerinin farkına vararak 
yaratılışının özünü, maksadını 
bulmaya çabalayarak ruha atılmış 
kementlerden buhranlarından 
kurtulma çareleri sunulmakta.

ARADIĞIMIZ  
HER ŞEY BİZDE
Kimiz?
Ne için varız?
İnsanoğlunun esası kaybederek 
farklılaşıp imtihan mecrasını 
kendi öz malı görmesiyle nefsani 
hareketleri bizi ideal fikir ve 
maksattan saptırmış. Esası 
kaybediş, bizi ruhi buhranlara sevk 
etmiş durumda. Şimdi edindiğimiz 
hastalıkların tedavisi için kaynağı 
özümüzde, kültürümüzde, 
dinimizde olanı bilemediğimizden, 
devşirme ithal felsefik düşüncelere 
ve terminolojiye bağlanmaya 
çalışıp medet umuyoruz. Bu ithal 
çözüm sistemleri, var olan tek 
gerçek hükmünden yola çıkılarak 
doğruya yönelmiş farklı yollar 
da olsa bizi doğru istikameti 
göstereceğini aklen kabul etmekle 
birlikte, kullanılan terminoloji 
üslup ve tarzı bizi tam da mutmain 
edememekte. Zikrin tedavi 

ediciliğini, teslimiyetin ruha şifasını, 
kadere boyun eğmenin huzurunu, 
her şeyin gelip geçici olduğu 
bilincini unutmuşuz. Halbuki 
aradığımız her şey bizde, kendi öz 
kültürümüzde, topraklarımızda.

HUZUR İÇİNDE YAŞADIK
Rûm ikliminin manevi mimarları 
Anadolu’yu ihya etmiş tarih 
boyunca…
Felsefenin, fikrin, medeniyetin, 
bilimin, ilmin harmanlandığı 
bu topraklar sadece büyük 
medeniyetlere ev sahipliği 
yapmamış. Bu muhteşem 
medeniyetlerin manevi mimarları, 
Allah dostları, gönül insanları asla 
eksik olmamış. Bu sayede 72 millet 
asırlarca bir arada huzur içinde 
İslam sayesinde yaşayabilmiş. 
Böyle bir medeniyetin mirasçıları 
olarak bizler bugün 72 milyon 
için aynı barış, huzur ve kardeşlik 
ortamını yaşayabildiğimizi 
maalesef söyleyememekteyiz. 
Coğrafyamız hudutları daraldıkça 
sanki yüreklerimiz de aynı ölçüde 
daralmış!

KENDİMİZLE BARIŞMAK 
İşte tam da böyle bir durumda 
bir kere daha tarihimizin manevi 
mimarlarından Mevlâna ve 
Şeb-i Arus ile ihya olunacak bir 
zaman dilimini karşılamaktayız. 
Bir kere daha Mevlâna ile birlikte 
kardeşliğin, huzurun, huşunun 
iklimi ve sıcaklığı saracak tüm 
memleketi ve tüm dünyayı. Aşina 
olduğumuz bu anlayış, sadece biz 
Müslümanlara değil, ulaşabildiği 
gayrimüslim pek çok insana da 
arayışlarında yol gösterici ve ilham 
kaynağı olmuş. Hümanizm adı 
altında pek çok akıma rehberlik 
etmiş. Kardeşliği, hoş görüyü, 
affediciliği, rahmeti kısacası insan 

olabilmeyi insanca yaşayabilmeyi 
öğretmiş asırlarca eskimeden. 
Aradığımız formül işte tam da 
burada bu topraklarda özdeş 
olmuş tüm dünyada geçerliliği 
malum, kendi öz kaynaklarımız ve 
kültürümüzle tekrar barışmaktan, 
tanımaktan, kaynağından öğrenip 
uygulayabilmekten geçmekte. 
Nasiplenebilmek için nasibe hizmet 
edilmesi gereğini de hatırlatarak 
hepimize, hayat yolculuğumuzu 
daha mutlu ve huzurlu geçirtecek 
manevi atmosferi yakalayabilmeyi 
ve bunun için artan gayretin 
nasibini diliyorum.

Seb-i Arus
  ikliminde

ŞEYMA ÇAKIROĞLU 
YEŞİL



DOĞRU 
TARAFSIZ

GÜVENİLİR
HIZLI HABERİN 

TEK ADRESİ...

YERELDE
KADIN OLMANIN 
HİKAYESİNİ YAZDILAR

KADIN VE TARİH
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t
ürkiye’de kadınlara 
seçme ve seçilme hakkı 5 
Aralık 1934 tarihinde ve-
rildi. Aslında 1930 yılında 
yerelde seçilme hakkını 
elde eden kadınlar tam 
dört yıl sonra genel se-
çimlere girmeye hak ka-

zandılar. Dünyada siyaset yerelden 
genele doğru ilerlerken, kadınların 
siyasal yaşama katılımı Türkiye’de 
tam tersi bir hiyerarşiyle gelişti. 
Kadınlar genel siyasette adından 
bahsettirdikten sonra yerelde aday 
oldu, kazandı. Anadolu coğrafyası-
nın çetin koşulları düşünüldüğünde 
ilk vekil olarak 18 kadının adı anılır-
ken sayıları oldukça az olan kadın 
belediye başkanlarının durumunu 
anlamak hiç de zor olmadı.

YERELDE SİYASET ZOR 
Bir kadın olarak yerelde siyaset 

yapmak oldukça zor. Türkiye  
yerelde siyaset yapan kadınların 
önünü yeni yeni açıyor. ‘Kadın yapa-
maz’ cümlesi maalesef görünmez 
harflerle tüm duvarlarda yazıyor. 
Üstelik bu durum sadece Türkiye’de 
değil dünyada da benzer bir tabloyu 
gösteriyor. Yerelde güçlü olmanın 
birçok katmanı var, kadın adayların 
hepsine sahip olup basamakları tek 
tek çıkması gerekiyor. Kadınların 
yerel siyasetteki izlerinin kaydı da 
ciddi anlamda tutulmamış. Hatırlar-
sınız geçtiğimiz yıllarda Türkiye’nin 
ilk kadın belediye başkanı kimdi 
sorusu gündeme gelmişti. Sizler için 

bu ay ilk kadın yerel yöneticilerin 
kısa hikayelerini derledik. Kadın 
olmak dünyanın her yerinde zorken 
siyasete talip olan bir kadın olmak 
çok daha fazla yükü omuzların-
da taşımak demek. 31 Mart yerel 
seçimlerinden sonra oluşturulmak 
istenen gündemlere baktığımızda 
Türkiye’de siyasetin daha çok kadına 
ihtiyacı olduğunu rahatlıkla söyle-
yebiliriz. Hakkı ve adaleti savunacak 
kadınlar Türkiye’nin önünü açacaktır 
inşallah.

 MÜFİDE İLHAN 
Karşımıza çıkan ilk örnek Müfide 

İlhan... Yıl 1950. Çok partili hayata 
geçilmiş, siyaset sahnesine esen 
Demokrat Parti rüzgârı CHP’yi alaşağı 
etmişti. Müfide İlhan 1950’nin eylül 
ayında yapılan seçimlerde Mersin’de 
belediye meclis üyesi seçilmişti. 
Diğer meclis üyelerinin desteğiyle 
de belediye başkanlığı görevine 
getirildi. Bir yıl sonra yani 1951’de 
kendi isteğiyle görevi bıraktı.

SADİYE HANIM 
“Türkiye’nin ilk kadın belediye 

başkanı” olarak tanıtılan bir diğer isim 
ise Sadiye Hanım. Bazı kaynaklara göre 
Sadiye Hanım, 1930 yılında Artvin 
Yusufeli’nin Kılıçkaya Belediyesi’ne be-
lediye başkanı seçilerek, “Türkiye’nin İlk 
Kadın Belediye Başkanı” oldu ve iki yıl 
bu görevi yürüttü. Sadiye Hanım, 1930 
yılında çıkarılan belediyeler yasasında 
değişiklik nedeniyle girdiği seçimden 
zaferle ayrıldı. Yine aynı yıl teyzesinin 
kızı olan Mediha Hanım’ın da Türki-
ye’nin ilk kadın belediye meclis üyesi 
olduğu aktarılanlar arasında.

ZEKİYE MİDYAT 
Zekiye Midyat ismi belki daha çok 

hafızalarımıza yer etmiş olabilir. Çünkü 
bu ismin hikayesini anlatan bir de film 
bulunuyor: Hükümet Kadın... Kaynakla-
ra göre Zekiye Midyat 1956-1960 yılları 
arasında Mardin’in Midyat İlçesi’nde 
belediye başkanı olarak görev yaptı. 
Zekiye Midyat’ın hikayesi “Türkiye’nin 
ilk kadın belediye başkanı” üst başlı-
ğıyla torunu olan Sermiyan Midyat 
tarafından filme alındı. 

ZEKİYE MİDYAT

HABER: HATİCE KILIÇ



Konforlu bir emekliliğin tadını 
çıkarmak, gelecekle ilgili 
mali kaygılarınızı engellemek 
için yatırım yapmak çok 
önemlidir. Yatırım, kısa vadeli 

olan ve dolayısıyla daha yüksek risk 
taşıyan, alım satım veya spekülas-
yonların aksine uzun vadeli taahhüt 
anlamına gelir. Bilinmelidir ki akıllıca 
yapılan bir yatırım; zengin olma-
nın, kazanmanın anahtarıdır, ancak 
bunun tam tersi de olabilir. Daha 
büyük kazançlar için ana paranın 
kaybolma riskini göze almak mantık-
lı değildir. 

ANA PARA GÜVENİLİRLİĞİ 
Yatırım yaparken ilk dikkat edilecek 
ilke ana paranın güvenliğidir.
Bir önceki yazımızda belirtiğimiz 
gibi her mal varlığının bir başlangıcı 
vardır. Bu başlangıç, birkaç altın ya 
da bankada vadeli bir hesap olabilir. 
Zenginlik ağaç gibidir, küçük bir to-
humdan büyür. Biriktirdiğiniz ilk para 
sizin zenginlik ağacınızın büyüyece-
ği tohumdur. O tohumu ne kadar 
çabuk ekerseniz ağacınız o kadar 
çabuk büyür. Yatırım yapmak ser-
vetinizi büyütmenize yardımcı olur. 
Finansal hedeflerinize ulaşmanızı 

sağlar ve zamanla satın alma gücü-
nüzü arttırır. Nasıl yatırım yapılacağı-
nı bulmaya çalışırken, temel ilkelerle 
başlamak en iyisidir. Bu temel ilkeler 
arasında yatırımlarınızın hedefini 
ve nereye yatırım yapacağınızı 
belirlemek çok önemlidir. Yatırım 
yapmak hızlıca zenginleşmek için bir 
yol değil, sahip olduğumuz zengin-
likleri sürekli olarak büyütmenin bir 
yoludur. Önemli olan şu ki, yatırım 
yapmanız için çok paraya sahip ol-
manız gerekmemektedir. Yeterli bilgi 
sahibi olmadığınız bir yatırım aracına 
para bağlamak fazla riskli olabilir.

SAYILARI ARTTI 
Günümüzde finansal piyasalarda 
yatırım araçları çoğalmıştır. eski ge-
leneksel yatırım araçlarının yanı sıra 
son yıllarda yatırım araçlarının sayısı 
artmıştır. Paranızı tek bir yatırım 

aracına yatırmak yerine farklı yatırım 
araçlarından oluşan bir portföy oluş-
turmalı ve kendinize göre bir strateji 
belirlemelisiniz. elinizdeki gücünüzü 
tek bir yatırıma yönlendirmeyi asla 
tercih etmemelisiniz.

ÖNCE AKLIMIZA YATIRIM 
YAPALIM
Kendine yatırım yapmak bir insanın 
yapabileceği en iyi yatırımlardan 
biridir. Kendinize yatırım yapmanın 
düşük maliyetli birçok yolu vardır. 
Minneapolis Finansal Planlayıcısı 
Morgan Ranstrom, başarılı kişisel 
finans stratejileri veya liderlik be-
cerileri hakkında üç ila beş kitap 
okumanın sizi birkaç ay içinde daha 
akıllı hale getireceğini belirtmiştir. 
Bu da demek oluyor ki herhangi bir 
yatırım yapmadan önce kendinizi 
bu konularda biraz geliştirmeniz 
gerekmektedir.

ANALİZLE FELÇ 
Diyelim ki yatırım yapmaya karar 
verdiniz ama paranızı nereye yatı-
racağınıza dair hiçbir fikriniz yok. 
Mevcut sayısız yatırım seçeneği-
nin farkında olsanız da çok sayıda 
olasılık size cazip gelmiyor. Yatırım 
dünyasında buna ‘Analizle felç’ denir. 
Seçeneklerinizi analiz ederek çok 
fazla zaman harcıyorsunuz ve bunu 
devamlı erteliyor ve hiç yatırım yap-
mıyorsunuz. Nihayetinde, bir kenara 
koyduğunuz ekstra para, faturalar 
veya beklenmedik masraflar tara-
fından tüketiliyor. ekstra paranızın 
tükenmediğinden emin olmak 
istiyorsanız, hemen yatırım yapma-
nız gerekir. Hedefleriniz için doğru 
yatırım seçeneklerini bulmanıza yar-
dım edecek belirli miktarda analiz 
yeterlidir, ancak yine de hızlı hareket 
etmeniz gerekmektedir. Birikimle-
rini değerlendirmek üzere yatırım 
yapmak isteyen kişilerin kararsızlık 
yaşadıkları en önemli nokta ise en 
doğru yatırım şeklini belirlemektir. 
Ayırdığınız para miktarına göre çok 
çeşitli yatırım yolları seçilebilirsiniz. 
Kâr etmek istediğiniz süre sizi kısa, 

orta ve uzun vadeli seçeneklere 
yönlendirecektir.

HER STRATEJİ ÖZELDİR 

Yatırım dünyasında son yıllarda 
geliştirilen ürünler sayesinde hiç 
olmadığı kadar zengin seçenekler 
mevcuttur. Ancak yatırım araçlarının 
seçimi kadar yatırımın vadesi de 
yatırımcılar açısından büyük önem 
taşımaktadır. Çoğumuz uzun vadeli 
yatırımdan daha ziyade kısa vadede 
bize getiri sağlayacak yatırım 
ürünlerine yöneliriz. Halbuki işin 
sırrı, sürekli getiri için uzun vadeli 
yatırımlarla uzun vadeli yatırımcı 
olmaktan geçmekte ve kontrollü 
riskle yatırım sepeti ve stratejisi 
oluşturmaktır. Her strateji özeldir ve 
yatırımcının hangi kurallara riayet 
edeceği risk ölçütü, sermaye ve 
kârlılık beklentisiyle oluşur. 
Kendiniz için en kârlı yatırım hangisi 
bulmak için, bu yatırım araçlarının 
ne anlama geldiğine ve bunlarla ne 
kazanabileceğimiz konusuna biraz 
değinelim. Unutmayalım ki geleceği 
gören iyi bir yatırımcı, bugünden 
fırsatları yakalayandır.

JEOTERMAL SERA YATIRIMI
Doğru yatırım için o günkü durumu 
ve koşulları çok iyi analiz etmek ve 

takip etmek gerekir. Tarımda milli se-
ferberlik dönemine giren ülkemizde 
doğru planlanmış tarım arazileri yeni 
yatırım aracı olarak ön plana çıkar-
ken Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, 
seralarda jeotermal ısıtma sistemi-
nin aktif kullanılması için başlattığı 
çalışmalarla ve verilen teşviklerle 
jeotermal seracılık sektörünün yüzde 
70 büyümesi beklenmektedir. 

2020 YILININ SEKTÖRÜ
Yaş sebze meyve fiyatlarındaki 
artışın önlenmesi ve fiyat istikrarının 
sağlanması amacıyla seracılık 
yatırımlarının yeni bir kredi paketiyle 
desteklenmesine karar verilmesiyle 
seracılık, Türkiye’de en kârlı tarımsal 
faaliyetler arasında yer almaktadır. 
Dolayısıyla 2020 yılının en kârlı 
sektörlerinden birinin seracılık 
olması beklenmektedir. Jeotermal 
seracılık da yatırım harcamalarının 
azami yüzde 75’ine kadar kredi 
kullanabilir ve ayrıca yaptığınız 
yatırımı 4 ile 7 yıl içerisinde amorti 
edebilirsiniz. Doğru zamanda doğru 
yatırım yapılırsa en hızlı geri dönüş 
süresi jeotermal seracılıktadır. 
Bu konuyla ilgili tüm detayları 
önümüzdeki sayımızda sizlerle 
paylaşacağım.

EN KÂRLI YATIRIM
JEOTERMAL SERACILIK
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Bizim zamanımızda aileden 
gördüğüm, öğrendiğim 
yaşam biçiminde ve dilinde 
‘Motivasyon’ tanımlaması 
yoktu. O günlerin yaşa-

ma ve ilişki koşullarına baktığımızda 
galiba gerek de yoktu. Yaşam basit ve 
güzeldi. Helal rızık için terleyen, acı-
sını-tatlısını paylaşan insanların dün-
yasında yaşıyorduk. Ne de güzelmiş. 
Gerçek akraba yakınlıkları, dostluklar 
ve sevginin ağırlıklı olduğu bir döne-
mi yaşamışız. Bazen dönüp o günlere 
şöyle bir bakıyorum da yaşadıklarım 
sanki güzel bir rüyaymış. 

BİR TUHAF OLDUK
Şimdi öyle mi? Teknoloji ve azgın 

tüketim mekanizmasının yaşamımızı 
ele geçirmesiyle insanlar yalnızla-
şırken moralleri de sık sık bozulur 
oldu. Kişisel ve toplumsal bunalımlar 
gözle görülür şekilde artmaya başladı. 
Kısacası ve maalesef ‘Bir tuhaf olduk’ 
hepimiz. Bu olumsuz gelişmelerin 
paralelinde yeni kavramlar girdi haya-
tımıza. ‘Motivasyon’ bunlardan sadece 
biri... İnsanlar çalışırken, kararlar alırken 

ya da özel hayatları içerisinde aniden 
kendilerini tükenmiş, tıkanmış, içi 
boşalmış, yaşam enerji ve sevincini 
bir psikoloji içinde buluyor, manen ve 
maddeten çöküyorlar.

NE YAPMALI?
Peki ne yapmalı? Bugüne dek her 

insana uygulanabilecek bir metot 
geliştirildiğini duymadım. Bunun 
mümkün olacağını da sanmıyorum. 
Bu noktadan yola çıkarak, iş haya-
tımda edindiğim onca tecrübenin 
ışığında, kısa öneriler sunma hakkına 
sahip olduğum kanısındayım.  

Motivasyonu düşük insan önce 
derin bir nefes almalı, o anda bulun-
duğu ortamı zaman yitirmeksizin de-
ğiştirmelidir. Kendini üzen ya da ezen 
ne ise onu kabullenmeli ki, üzerinde 
düşünüp çıkış yolunu bulabilmeli. 
en güvendiği dostuyla konuşmalı, 
danışmalı, kendini güçlü buluyorsa 
beyin fırtınası yapmalıdır. Sorundan 
daha doğrusu gerçeklerden kaçma-
malı, üstüne üstüne giderek “Bu sorun 
benden kaçmalı” diyebilmelidir.

EĞİTİM EVRESİ 
Neşeli bir arkadaş, iyi bir kitap, 

sevdiği müzik hatta artık internetten 
de çok kolay bulunabilen, ilham verici 
birkaç alıntı mutlaka işe yarar. “Akıl 
akıldan üstündür” denir. Hiç aklımıza 
gelmeyen bir bakış açısı yaşamımızı 
değiştirebilir.

Motivasyonun güçlü ve mümkün 
olduğunca kesintilere, duraklamala-
ra karşı dayanıklı olması için kişinin, 
işinde ustalaşması anlayışı, en çıkarlı 
ve iyi yoldur.

Kendisine hükmedemeyene 
başkası hükmeder. Kişisel ustalık dü-
zeyinin yüksek olabilmesi için; insanın 
kendini eleştirmesi, eksiğini kabul-
lenmesi, düzeltmesi ve yeni, gerekli 
bilgilerle donatmasını öğrenmelidir. 
Böyle bir beceriyi elde etmek adına 
kişinin ömür boyu sürecek bir eğitim 
evresini, gönüllü olarak kabul etmesi 
elzemdir. Bu donanıma sahip kişi asla 
motivasyonsuz kalmaz. Düşüşten en 
kısa zamanda kurtulmasını bilir.

KENDİNİ TANIMAK 
Motivasyonla ilgili bir sır daha 

vermek gerekirse: ‘Kendinizi iyi tanı-
mak ve motivasyon kaynağınızı tespit 
etmek’ diyebilirim. Peki bunu nasıl 
tespit edebiliriz? İnsan kendini iyi tanı-
dığı zaman ihtiyaçlarını, beklentilerini 
bilir ve ona uygun doğru motivasyon 
kaynağını da keşfeder. İnsandaki istik-
rarsızlığın en büyük nedeni kendini ta-
nımamasından kaynaklanır. Davranışın 
altında yatan motivasyon kaynağını 
anlamak, o davranışı geliştirmek için 
bize önemli stratejik veriler sağlar.       

GÜDÜLER PROFİLİ 
Öncelikle, bilmeliyiz ki; motivas-

yonun temelini oluşturan güdüler 
ve ihtiyaçlar, her bireyde farklı bir 

profil şekli sergiler. Herkesin farklı bir 
‘Güdüler profili’ vardır ve bu güdüle-
rin oluşturduğu örüntü, kişileri farklı 
şekillerde davranışa yöneltmektedir. 
Yaşamımızda hangi güdülerin etkili 
olduğunu öğrenmemiz, hayatımızda 
neleri niçin yaptığımızı, dahası kim 
olageldiğimizi anlamamızı sağlayacak-
tır. Bu kişiye özgü ‘Motivasyon süreci’ 
kişinin kendisini en iyi şekilde motive 
edebilecek yegâne anahtarı elinde 
tutması demektir. Motivasyon anah-
tarı kişiye özeldir. Aynı hedef peşinde 
koşan yüzlerce insanın her birinin fark-
lı motivasyon nedeni olabilir.  

KENDİNİZE SORUN
İyi bir motivasyon oluşturmanız 

için sizinle iki alanın eşleşiyor olması 
gerekir: Birincisi; bilişsel alan dediği-
miz, ileride sizin ulaşmak istediğiniz 
hedefinizin ‘Büyük resme’ hizmet 
etmesi ve ona uygun olması. İkincisi; 
duygusal alanda, bu istenilen şeye 
ulaştığınızda hissedeceğiniz duygusal 
durumun sizin için anlamlı ve güzel 
olmasıdır. elde etmek istediğiniz hedef 
için verdiğiniz emek buna değer mi? 
Sizde bunu yapacak donanım var mı? 
gibi soruları kendinize sormanız iyi bir 
yolculuk için harika sorulardır.

MOTİVASYON YÖNÜ 
İyi bir motivasyon için önemli bir 

konu da insanın kendi ‘Motivasyon yö-
nü’nü bilmesidir. Nedir bu motivasyon 
yönü?  Motivasyon, acılardan kaçmak 
(Kaçınmacı), zevklere (Yaklaşımcı) 
ulaşmak şeklinde iki yönlüdür. Bazı 
insanların motivasyonu acılardan kaç-
mak; bazı insanların motivasyonu ise, 
zevklere ulaşmak üzere kurulmuştur.
Örneğin; insanların sağlıklı olmak 
istemelerinin iki nedeni vardır: Ya ger-
çekten sağlıklı yaşamanın arzusuyla 
vücutlarına iyi bakar, sağlıklı beslenir-
ler ki bu, zevklere ulaşmak yönlü mo-
tivasyondur; ya da hastalıklı olmamak, 
hastane köşelerinde sürünmemek, 
hastalıklarının eziyet verici durumlarını 
yaşamamak için sağlıklı olmak isterler. 
Bu da acılardan kaçınma yönlü moti-
vasyondur.

BAŞARI MUTLULUKTUR 
Başarılı bir motivasyon süreci 

için insan, önce kendisi hakkında 
olumlu duygular geliştirmelidir. Şayet 

motivasyon kaynağını sadece çevresel 
yapılardan alıyorsa bu, motivasyon 
sürecinde istikrarsızlığa, motivasyon-
da düşmelere neden olacaktır. Bu 
nedenle ilk önce ruhumuzu, yani içsel 
motivasyonumuzu kendi düşünce 
yapımızla sağlamamız gerekmektedir. 
Bir sonraki aşama dış motivasyon kay-
naklarını devreye sokmak olmalıdır.

Başarılı olduğumuz ve kendimize 
güvendiğimiz alanlardan başlamak 
iyi bir başlangıç olabilir. Başarı insanı 
mutlu eder; insan başarılı, kendisinin 
iyi olduğunu düşündüğü işi yapmak 
ister. Çünkü bu başarıyla kendisini 
ifade etme imkânı bulur, değerli ve 
üstün hisseder.

İYİ BİR BAŞLANGIÇ 
Özetle iyi bir motivasyon için ken-

dimizi tanımak, motivasyon yönümü-
zü, motive için odak noktamızı bilmek, 
daha sonra da elde etmek istediğimiz 
şeyin bizim için ileride olmak istediği-
miz büyük resme uygunluğu bilmek 
ve buna ulaştığımızdaki duygunun 
bizim için anlamını göz önünde bu-
lundurmamız gerekmektedir.
Güçlü yanlarımızı daha da güçlen-
dirmek yeni motivasyonlar için iyi bir 
başlangıç olabilir. Bazen başarısızlıktan 
o kadar çok korkuyoruz ki başarıya 
şans vermiyoruz.

Unutmayalım! Başarıya başarısızlık 
kadar şans verdiğimiz gün kazanırız.
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MOTiVASYON

Kendimizi 
tanıma

yolunda:
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N
uri Bilge Ceylan’ın Cannes’da yaptığı 
konuşmada Türkiye için söylediği “Bu 
ödülü, tutkuyla sevdiğim, yalnız ve güzel 
ülkeme armağan ediyorum...” sözlerini 
hatırlayanlar iyi bilir ki ‘Değerli yalnızlık’ 
terimi bu sözler sonrasında Türk dış 
politikasında çok daha farklı bir 

söylemin kapısını araladı. Türkiye kendini 
sahnede gösterdiği her anda bu kavramla 
daha da kaynaşmaya başladık. Bir yandan 
mazlumların dostu olurken, diğer 
yanda deri koltuklarda da tenhalığa 
düştüğümüz günler yaşadık. Neyse ki o 
günler geride kaldı. 12 Kasım’daki son 
görüşmeden sonra, yalnızlığın Türkiye 
için bir ödül olduğunu tüm dünya 
fark etmiş olmalı ki garip bir arkadaş 
kapma yarışına girdi. 

İŞ İNSANI KİMLİĞİ
Bu arkadaş kapma yarışında 

taraflardan biri olan Trump da 
esasında kendi ülkesinde benzer 
bir yalnızlıkla mücadele halinde. 

Azil süreci nedeniyle yaşadıkları 
bir kenara, dış politikada bilinen 
Amerika dış politikasının oldukça 
dışına çıkan yaklaşımı, neredeyse 
her ay ekibinde bir yeni kaybı 
yaşamasına neden oluyor. 

Gerçi son süreçte azil süreci 
nedeniyle Cumhuriyetçiler ve 
destekçileri tarafından iyi korunan 
Trump, Pentagon ile planlarını bir 
türlü denkleştiremiyor. Tüm bu 
açmazların asıl nedeni ise Trump’ın 
globalistlere olan negatif yaklaşımı 
ve iş insanı kimliği…

TEREDDÜT
Bir siyasetçi, özellikle yıllanmış bir 

siyaseti pragmatist tavırları içerisinde 
hayranlık duygusunu bir süre sonra 
yitirir. Ancak bir girişimci ya da iş 
insanı daha fazla kazanma güdü-
süyle kaybetmediği heyecanıyla 
hayranlık duygusundan genelde bir 
şey kaybetmez. Donald Trump da 
tıpkı konfeksiyon atölyesinde işini 
özenle yapan son ütücüyü izlerken 
tebessüm eden Yeşilçam karakterleri 
gibi ülkelerin devlet başkanlarına, 
Amerika ile alakalı tutumları ne 
olursa olsun hayranlıkla bakıyor. Bu 
da yıllarca dingin, realist ve tutku-
suz başkanlarca yönetilmiş Beyaz 
Saray’da ister istemez bir tereddütte 
yol açıyor. Trump’ta sadece hayranlık 
değil, bir patron olarak bireysel ve 
nitelikli çalışma hırsı onu globalist-
lere karşı açık bir düşman haline 
getiriyor.

KENDİ KADERİNE BIRAKMAK
Donald Trump’ın seçim vaadi 

olarak sunduğu ‘Sade dış politika’ an-
layışının temelinde, her ülkeyi kendi 
kaderiyle bırakırken ekonomisinde 
problemler yaşayan Amerika’nın 
askeri harcamalarından da önemli 
bir bölümü kısmak. Bu vaadinde 
çok da haksız sayılmaz, çünkü yeni 
yapılan bir araştırmaya göre ABD 
bu zamana kadar Afganistan’dan 
Suriye’ye kadar yapmış olduğu askeri 
harcamalar için 6,4 trilyon doların 
üzerinde harcama yaparken 800 
binden fazla kişiye ayrıca sunulan 
istihdam sunmuş. 

YAZAR YAZAR

   Donald 
Trump’ın 
DEğErli 
yalnızlığı
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YAZAR

Böyle büyük sayıların içinde 
boğulmayı tercih etmek yerine 
yalnız kalmanın daha doğru bir 
karar olduğunu sezen Trump, askeri 
bütçenin ülke ekonomisinde neden 
olduğu tahribatın önüne geçip 
vatandaşlarına yatırım ve iş imkânı 
sunmayı hedefleyen ulusçu bir 
yaklaşımın daha doğru olacağına 
inanıyor. Nitekim, 2020 seçim 
yarışlarına gitmeye başladığımız 
günlerde henüz karşısına çıkmayı 
başaramayan doğru düzgün aday 
olmaması da bu politikasında 
esasında nasıl doğru hareket 
ettiğinin bir göstergesi. Öyle ki 
Demokratların içinde yer alan 10 
fazla aday adayının gerekli heyecanı 
yaratamaması, dışardan Bloomberg 
gibi multi-milyoner adayların da 
ortaya çıkmasına neden oldu. 

GELİR EŞİTSİZLİĞİ 
Trump’ın globalleşme konusun-

daki bu soğuk tavrının nedenlerin-
den biri de esasında globalleşmenin 
hali hazırda zaten bitiyor olması. Hep 
şu söylendi: “Zengin ülkelerin emekçi 
sınıfları burjuvalaştı. Küresel sömürü-
den pay alarak sistemle bütünleşti.” 
Bu yargıda doğruluk payı hiç de az 
değildi! Ama şimdi bu paradigma da 
anlamını yitiriyor. Nitekim bu konuda 
birkaç sene önce yazdığı, “21’inci 
Yüzyılda Kapital” isimli kitapla olduk-
ça ses getiren Thomas Piketty’i de 
benzer düşüncelere sahip. Piketty, 15 
yıl boyunca 30 ülkedeki vergi kayıtla-
rını gece gündüz inceleyerek, yazdığı 
kitabında, “Mevcut küresel ekonomik 

düzen zengini daha zengin, fakiri 
daha fakir yapıyor; servet dar bir 
kesimde toplanıyor ve maalesef bu 
durum devam edecek” yorumun-
da bulunuyor. Bu bugün ABD’de 
vergilendirme nedeniyle oluşan 
gelir eşitsizliği meselesinin de ana 
noktasını oluşturuyor. Demokratlar 
doğru bir vergilendirmeyle eşitsizli-
ğin önüne geçilebileceğini savunur-
ken, Cumhuriyetçiler ise daha fazla 
istihdamla vergi mükelleflerini zora 
sokmadan bunun başarılabileceğine 
inanıyor. Trump da tüm bu seslere 
kulak vererek hem yatırımları hem de 
istihdamı bir ulusun kaderini yeniden 
tayin edebilmek adına yeniden nasıl 
şekillendiririm sorusunun cevabını 
aramak için çok da uzun sürmeyen 
bir değerli yalnızlığın peşinden 
gidiyor. 

SİSTEME KIRMIZI KART 
Trump küreselleşme karşıtı mıydı? 

Kesinlikle hayır! Kitleler Trump’ı 
seviyor muydu? Kesinlikle hayır! 
Amerikan halkı vaktinde Trump’ı 
seçerek, sadece sisteme kırmızı 
kart gösterdi. Diğer bir ifadeyle 
insanlık tehdidin doğasını kavradı. 
Bu nedenle yönünü, kapitalist 
düzenin sömürü kümesinde yer 
alan hammadde topraklarıyla yeni 
ve bambaşka bir ilişki içine girerek 
2050’lerin dünyası için ülkesine yer 
açma telaşına girdi. Tabi 2050’nin 
dünyasında ön sıralarda yer alacak 
olan ülkelerden olan bizler ise bu 
telaşı sadece izlemekle mükellefiz, 
hep birlikte göreceğiz. 

trump 
küreselleşme karşıtı 

mıydı? kesinlikle 
hayır! kitleler 

trump’ı seviyor 
muydu? kesinlikle 

hayır! amerikan halkı 
vaktinde trump’ı 
seçerek, sadece 

sisteme kırmızı kart 
gösterdi. diğer bir 

ifadeyle insanlık 
tehdidin doğasını 

kavradı. 



RÖPORTAJ: HATİCE KILIÇ
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G
ülay Kurt… Mimar, 
yazar, anne. ‘Geçmişten 
Geleceğe Kapalıçarşı’ 
kitabında İstanbul’daki 
çarşı kültürünü, 
geleneğini anlattı. 
560 yıllık tarihe sahip 

dünyanın en önemli çarşılarından 
olma özelliği taşıyan Kapalıçarşı’nın 
kaydını tuttu bir bakıma. Gülay 
Hanım ile çarşıları, pazarları eski 
İstanbul ticaretini konuştuk. 
Buyurunuz. 

DAYANIŞMA GELENEĞİ 

Gülay Hanım, Osmanlı 
şehirlerinde çarşı geleneği 
nasıldı?
Osmanlı kentlerinde kamusal 

nitelikli kurumlar içinde çok önemli 
bir yere sahip olan çarşı, yalnızca bir 
alışveriş alanı değildir. Çarşılar aynı 
zamanda loncaların denetimindeki 
bir üretim ve yaşam alanıdır. Çarşıda 
üretim ve ticaret kurallarının yanı 
sıra mekânın kullanılmasına ilişkin 

kurallar da belirlenir. Burası aynı 
zamanda dürüstlük, adalet ilkeleri, 
insanlık değerleri gibi toplumsal-
kültürel kuralların biçimlendiği, 
yaşatıldığı bir toplumsal ve ekonomik 
mekândır. Çarşılardaki dayanışma 
geleneğinin izleri Kapalıçarşı ve 
çevresinde hâlâ yaşamaktadır. 

ÜRETİMİN VE TİCARETİN 
MERKEZİ 

Pazar ve çarşı arasındaki 
temel farkı nasıl 
yorumluyorsunuz?
Pazar (Farsça bazar) Türkçe bir 

sözcük olmayıp “Kapının dışındaki 
işyeri” anlamındadır. Kapı “Kentin 
cümle kapısı” dır. Selçuklularda hem 
açık hem kapalı ‘Pazar’ vardı ve kapalı 
pazarların yanında belli zamanlarda 
açık olan pazarlar da mevcut bulu-
nurdu. Bunlar arasında öne çıkanlar; 
Amasya-Tokat arasındaki Azine Pazarı 
ve Kayseri-Kırşehir arasındaki Ziyaret 
Pazarı ile uluslararası ticarete açık 
olan Yabanlu Pazarı’dır. 

     ÇARşILARDAKİ
DAYANIşMA GELENEğİ

KApALIÇARşI’DA
HALA YAşIYOR 

RÖPORTAJRÖPORTAJ

Fetihten başlayarak yaklaşık 250 yıl içinde adım adım 
oluşan Kapalıçarşı, içindeki yapı planı göreli olarak 

bozulmadan günümüze ulaşan eşsiz bir eserdir. 

YAZAR - YÜKSEK MİMAR  GÜLAY KURT:
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Pazar yerleri ise ham ürün satışının 
yapıldığı sabit mekânı olmayan 
ticaret alanlarıdır. Batı dillerinde 
‘Bazaar’ çarşı kelimesinin karşılığıdır. 
Çarşı, bir ana cadde ve bu caddeye 
açılan sokaklardan oluşmaktadır. 
Çarşı içerisinde üretilen çeşitli 
türde malların satıldığı dükkânlar 
yer almaktadır. İlk olarak ahşap 
yapılan dükkânlar çeşitli yangın ve 
tahribatlar sonucunda kâgir olarak 
inşa edilmişlerdir. Osmanlı’da çarşı 
üretimin ve ticaretin merkezi olduğu 
kadar kentte yaşayanların kamusal 
yaşamını da sürdürdüğü bir alandır. 
Osmanlı kentinde Antik Yunan, Roma 
veya Bizans kentinde olduğu gibi 
kentlilerin düzenli olarak bir araya 
geldikleri; politik, ticarî, kültürel ve 
dinî boyutlarıyla kamusal eylemlerde 
bulunabilecekleri bir kent merkezi 
yoktur. Bu yüzden Osmanlı kentinde, 
kentlilerin kamu yaşamında bir araya 
geldiği mekânların başında çarşı yer 
almaktadır. 

250 YILDA YAPILDI 

Kapalıçarşı’nın inşa ediliş 
sürecini anlatır mısınız?
Kapalıçarşı bir defada inşa 

edilmemiş, bedestenler ve hanlar gibi 
ilk kuruluşlarında kâgir olan yapılarla, 
eski ahşap dükkânların kapladıkları 
alanların kâgire dönüştüğü, zamanla 
büyük boyutlu tamirler sonucunda 
bazı değişikliklerin yapıldığı ve 
bunların hepsinin yansıdığı bir yapı 
bütünü olmuştur. Fetihten başlayarak 
yaklaşık 250 yıl içinde adım adım 
oluşan Kapalıçarşı, içindeki yapı planı 
göreli olarak bozulmadan günümüze 
ulaşan eşsiz bir eserdir. 

DOĞU’DAN BATI’YA 

Anadolu’yu bir ticaret 
merkezine haline getiren temek 
aktör nedir?
Anadolu ve Ortadoğu, ‘Asur ticaret 

kolonileri döneminden’ bu yana, 
ticaretin merkezinde yer almaktadır. 
Doğu’nun ipeğinin, baharatının ve 
diğer ürünlerinin kervanlarla Batı’ya 
taşınması, ‘İpek Yolu’ üzerinden ger-
çeklemiş, bu yol ticarî işlevinin yanı 
sıra Doğu-Batı arasındaki kültürel alış-
verişe de önemli katkılar sağlamıştır. 
Selçuklu ve Osmanlı dönemlerindeki 
çarşı birimleri incelendiğinde, dükkân, 
arasta, pazar, çarşı, ribatlar, kervansa-
ray, menzil külliyeleri, han, bedesten 
ve en son kapalı çarşı şeklinde biçim-
lendiği görülmektedir. 

KONUT KULLANIMI AZ 

‘İstanbul hanlar bölgesiydi’ 
diyorsunuz kitapta. Bunu biraz 
açar mısınız?
Kapalıçarşı ve Liman Bölgesi 

arasında konumlanan Hanlar Bölgesi 
eskiden beri depolama ve konaklama 
başta olmak üzere ticarî hayatın çok 
önemli ihtiyaçlarına cevap vermiş bir 
bölgedir. Fetihten itibaren bu bölge-
de vakıf sahipleri tarafından, vakıfları-
na gelir temin etmek amacıyla hanlar 
yaptırılmıştır. Konut kullanımının az 
olduğu bu bölgede, ticarî yapılar böl-
genin mimari karakterini oluşturmak-
tadır. Burada yer alan mevcut hanlar 
Osmanlı şehir hanlarının bir örneği 
olan ticaret hanlarıdır. en önemli 
özellikleri, içinde ikamet edilmeyip 
tamamen ticarete yönelik hizmet 
vermeleridir. Genellikle iki katlı olarak 
inşa edilen bu tip hanların zemin 
katları depo ve servis bölümlerine, 
üst katları ise bugünkü karşılığı olan 
bürolara ayrılmıştır. Tarihî Yarımada’nın 
sınırları içinde bulunan, dünyanın en 
büyük açık ticarî alanlarından biri olan 
‘Hanlar Bölgesi’, bugün de Tarihî Ya-
rımada’nın ve İstanbul’un en önemli 
ve canlı ticaret merkezlerinden biridir. 
17’nci yüzyıldan itibaren ticaretin can-
lanmasıyla büyük gelişme kaydeden 
‘Hanlar Bölgesi’ günümüzde Kapalı-
çarşı’ya kadar uzanmaktadır. 

B
aşörtülüler ve babyshower-
lar üzerinden dijital linç 
kampanyası yürütülürken 
Kartal İmam Hatip Lisesi 
öğrencisi Rümeysa Hakye-
mez’in başarısı hepimizin 
yüzünü güldürdü. Rümeysa, 

Cambridge Üniversitesi bünyesinde 
organize edilen ‘Cambridge Üstün 
Başarı Ödülleri’ sınavlarında ‘Anadil 
Türkçe’ kategorisinde dünya çapın-
da en yüksek notu alarak ‘Top in 
the World’ birincilik ödülüne layık 
görüldü.

“BAŞARIMIZ DAİM OLSUN”
Okulun öğrencilerinden Rümey-

sa Hakyemez, her yıl Cambridge 
Üniversitesi bünyesinde organize 
edilen Cambridge Üstün Başarı 
Ödülleri” kapsamında düzenlenen 
Uluslararası Genel Ortaöğretim 
Sertifikası (International General 
Certificate of Secondary educati-
on-IGCSe) Haziran 2019 sınavlarına 
girdi.

Hakyemez, IGCSe programının 
okulda sorunsuz şekilde işlediğini, 
bu program sayesinde öğrencilerin 
nitelikli bilgiyi öğrenmenin yanı sıra 
kullanmayı da öğrendiklerini ifade 
etti.

Fen bilimleri derslerini oku-
lun sağladığı imkanlar sayesinde 
laboratuvarda uygulamalı olarak 
gördüklerini anlatan Hakyemez, 
“Öğretmenlerimiz bizimle özveriyle 
ilgilendi. Programın sonunda iki yı-
lın donanımıyla tamamlanmış halde 

sınava girdik ve tüm arkadaşlarımla 
güzel başarılara imza attık. 

Bize bu güzel deneyim ve başa-
rıyı sağlayan, tüm imkanları sunan 
başta okul müdürümüze, müdür 
yardımcılarımıza ve emeğini hiçbir 
zaman eksik etmeyen öğretmenleri-
mize teşekkürlerimi sunuyor, okulu-
muzda bu başarı geleneğinin daimî 
şekilde devam etmesini diliyorum” 
ifadelerini kullandı.

ÜSTÜN BAŞARI ÖDÜLLERİ
Cambridge Üniversitesi 

bünyesinde faaliyetlerini sürdüren 
en önemli programlardan biri 

olan IGCSe, dünya çapında 
en çok tanınan, adayların 14 
ile 16 yaş aralığında katıldığı 
‘Genel Ortaöğretim eğitim 
Sertifikası’ programı. Cambridge; 
programlarına 5 yaşından 19 yaşına 
kadar dünyanın 160 ülkesinden 10 
bini aşkın okuldan sekiz milyon aday, 
çeşitli düzeylerde katılıyor.

Kartal Anadolu İmam Hatip 
Lisesi, 20 Haziran 2014’te Türkiye’de 
IGCSe akreditasyonunu alan ilk 
devlet okulu oldu. 2016 Haziran’da 
IGCSe’den ilk mezunlarını veren 
okul, 2016 ve 2017 yıllarında üst üste 
dünya birincileri çıkardı.

kartal anadolu imam 
Hatip’ten camBrıdge

üniversitesi’ne:

RÜMEYSA HAKYEMEZ

DÜNYADA  KADINRÖPORTAJ

Doğu’nun ipeğinin, 
baharatının ve 
diğer ürünlerinin 
kervanlarla Batı’ya 
taşınması, ‘ipek 
Yolu’ üzerinden 
gerçeklemiş, bu 
yol ticarî işlevinin 
yanı sıra Doğu-
Batı arasındaki 
kültürel alışverişe 
de önemli katkılar 
sağlamıştır. 

HABER: HATİCE KILIÇ
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YAZAR DOSYAYAZAR

emineyilmaz@turuncudergi.com

EMİNE 
KİBARBir bebek haberi aldığımız 

da ağzımızdan düşen ilk 
cümle; ‘Sağlıklı olsun da…’ 
Henüz gebelik döneminde 
dahi aileler bu baskıya 

maruz kalıyor. Sağlıklı olmazsa çocu-
ğun dünyayı başına yıkarız diyor sanki 
herkes! Ki öyle de oluyor ne yazık ki… 
Sağlıklı olmazsa sevmeyecek miyiz 
çocuğumuzu? Sağlıklı olmazsa kabul 
etmeyecek miyiz onu? Kullandığımız 
dil aslında toplumsal bilinçaltımızı 
tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor 
ne yazık ki. Bizim seçebileceğimiz 
bir şey değil oysa. İlerleyen yaşlarda 
başka hastalıklar, kazalar da başına 
gelebilir sağlıklı çocuğumuzun. Başına 
ne gelirse gelsin onu her haliyle kabul 
edebiliriz. 

ONLARIN HAKLAR  
OLAMAZ MI?
engelli bir çocuğun doğmasına bile 
tahammülümüz yokken; otobüste, 
hastanede, parkta ve hatta çocuğu-
muzun sınıfında engelli bir çocuk 
ya da normal gelişmeyen bir çocuk 
görmeye nasıl tahammül edebiliriz? 
Bir çocuk diğerlerinden farklı gelişti 
diye eve kapanmak zorunda mı? Ona 
bakmak zorunda olan anneler, babalar 
çocuklarıyla dışarı çıkma hakkına 
sahip değiller mi? Ya da kaynaştırma 
öğrencisi olarak herhangi bir sınıfta 
eğitim görme hakkı olamaz mı çocu-
ğun? eğitimleri ve gelişimleri için özel 
durumlu çocukların buna çok ihtiyacı 
var; sağlıklı çocukların ise ötekini 
kabul etme, empati duygusunun 

gelişmesine. Kaynaştırma öğrenci-
leriyle bazı dersler zorlayıcı geçebilir 
ancak bu süreci öğretmen ve öğren-
cilerin duyarlıklarıyla kolaylaştırdığı 
güzel örnekler de mevcut. Birlikte 
yaşamayı öğrenmek de eğitimin bir 
parçası. Matematik, fizik ya da müzik 
dersinden daha önemlidir çocuğun 
toplumsal duyarlılıklarının gelişmesi. 
Kamusal alanda ne kadar çok yer alırsa 
özel durumlu çocuklar, kendilerini bu 
toplumun bir parçası gibi hissederler. 
Yetenekleri gelişir, meslek sahibi ola-
bilirler. Hepsinden öte ailelerin ve ço-
cukların mutlu olması toplumsal fayda 
olarak yeterli bir gerekçedir. Onları 
yok saymak, ötekileştirmek toplumsal 
sorunları büyütmeye yarar sadece.

SUNİ BİR ORTAM  
YARATMA ÇABASI
Neden sürekli çocuklarımız için 
homojen ortamlar yaratmak zorunda 
hissediyoruz kendimizi? Homojen 
ortamlarda; yani sadece bizim 
gibilerin var olduğu, bizim gibi 
düşünen, giyinen ve hatta bizimle 
aynı ‘Irktan’ olanlarla büyüyen bir 
çocuk da empati duygusu, yaratıcı 
zekâsı ve toplumsal duyarlılığı 
gelişebilir mi? Neden bizim 
gibi olmayanları kabul etmekte 
zorlanıyoruz? Onların ihtiyaçlarını, 
dertlerini en önemlisi var olma 
çabalarını görmezden geliyoruz? 

‘empati kurmak’ kalıp cümle 
olarak çok duyduğumuz ama 
asla uygulamaya yanaşmadığımız 
bir cümle olarak neden havada 
kalıyor? Çocuk yetiştirirken 
kendi eksikliklerimiz her ne ise 
çocuğumuzda çok daha fazlasını 
göreceğimizi unutuyoruz. 
eğer bir çocuğu duyarlı, kendine gü-
venen bir birey olarak yetiştirebilirsek 
kendini her ortamda koruyabilecek ve 
çevresinde yardıma ihtiyacı olan diğer 
çocuklara da sahip çıkabilecektir. 
Kısacası ona suni çevre yaratmaya ça-
balamak yerine her ortamda kendini 
ifade edebilecek şekilde yetiştirmeye 
niyet etmemiz daha anlamlı olacaktır. 
Kimlikler üstünde vicdani duygusu 
olan bir çocuk, çevresindeki farklılara 
saygı duyan, onların ihtiyaçlarını göze-
ten bir birey olacaktır. 

SÜRECİ KABUL ETMEK  

Peki neler yapabiliriz?
Önce kendi içimize bakıp herkesi 
olduğu gibi kabul edebiliyor muyum 
diye sorabiliriz. Bizden farklı olduğunu 
düşündüğümüz kişilere nasıl 
davrandığımızı gözden geçirebiliriz. 
Acıyor muyuz? Yoksa süreci kabul 
edip sevgi duyabiliyor muyuz? eğer 
biz sevgi ve saygı duyarsak, farklı 
gelişen bir çocuk gördüğümüzde 
ah vah etmeden, sağlıklı bir çocuk 
gördüğümüzde verdiğimiz olumlu 
tepkileri verebilirsek çocuklarımız da 
doğrusunun bu olduğunu görecektir. 
Korkmadan, sevgiyle kucaklamayı 
öğrenecektir.
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FARKLILIKLARA
SAYgI DUYABİLMEK...
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Uzun bir zamandır 
akşam saatlerinde 
ekranlarda günlük 
yayınlanan dizilerle 
karşılaşıyoruz… Kar-

şılarında kadın kuşağı formatında 
‘entertainment’ içerikli program-
lar olsa da kısa sürede bu kadar 
sevilmeleri ve takip edilmeleriyle 
dikkatleri üzerlerine topladılar. 

ÇOK SEVİLDİLER 
Bazı kanalların öncülük yaptığı 

‘Günlük dizi’ formatı diğer kanal-
lara da hızlıca yayılmaya başladı. 
Hem de ‘Prime time’da adlarından 
söz ettirecek seviyede yer alarak.

Genelde yaz aylarında yayına 
başlayarak yeni yayın döneminde 
de varlıklarını koruyan günlük 
dizilerde, popüler oyuncu kadro-
sundan isimler göremiyoruz. Buna 
rağmen bu kadar ilgiyle izlenme-
sinin sırrı nedir diye düşünmeden 
duramıyoruz. Uzun soluklu olup, 
bin küsur bölümleriyle ekrana 
gelen bu dizilerin neden bu denli 

sevildiği hakkında küçük araş-
tırmalar yaptığımda, bu dizileri 
özellikle yaş grubu anneanne-ba-
baanneler olarak tanımlayabilece-
ğimiz kesim tarafından izleniyor. 
Hem de büyük bir heyecanla 
televizyon karşısında bekliyorlar 
ve dizilerin her gün yayınlanması 
sebebiyle meraklarının kısa sürede 
giderilmesinin onlar adına güzel 
bir detay olduğunu belirtiyorlar. 

Sanırım genç izleyici kitlesi 
daha popüler isimleri tercih ettiği 
için gündüz kuşağı dizilerinde bu 
kitlenin katılımının azlığıyla karşı 
karşıya kalıyoruz.

REYTİNGLER CANLI 
Büyük kanalların günlük 

dizilere bu denli yatırım 
yapmasının ve vakit açmasının 
sebebi elbette devamlılığıyla 
gelen reyting ve reklamla gelen 
bütçeli kazanımlar fakat, sadık 
izleyici kitlesini kaybetmemek 
adına istikrarlı duruşu da diğer 
önemli hususlar arasında. 

GüNlüK dİzİlErİN
GüNdüz KuşAğı 

imparatorluğu
çöKEr mİ

Sonuçta gündüzden akşam 
kuşağına kadar uzanan sürece izleyici 
taşımak kolay olmasa gerek!

Bir dönem kadın kuşağı 
programlarıyla her kanalda farklı 
isimlerin sunumları, birbirinden ünlü 
sanatçıların ve alanında uzman isimlerin 
konuk olarak ağırlandığı programlar 
zamanın yenilenmesiyle yerini günlük 
dizilere bıraktı. Artık akşam kuşağı 
dizilerinin izleyici çekmesiyle bunun 
arasında bir bağ var mı derseniz 
elbette var derim. Çünkü; sabah haber 
bültenleri yayını öncesi ve hemen 
sonrası akşam kuşağında reyting almış, 
uzun süre yayınlanmış ve sona ermiş 
olan dizilerin sürekli tekrarlarını görüyor 
olmamız buna bir örnek.

‘Adını Sen Koy’, ‘elif ’, ‘Yemin’ ve 
‘Beni Bırakma’ ilk aklıma gelen 

günlük dizilerden birkaçı... ekrana 
veda edenleri de sayarsak 
sayıları az diyemeyiz. Benim bu 
noktada tek beklentim daha 
farklı senaryolar işlenmesi 
olur herhalde! Zira; akşam 
dizilerinin yarım kalan 
hikayelerini bu dizilerde 
günlerce izleyebiliyoruz. 

HİNT DİZİLERİ… 
Tabii ki; günlük dizi 

furyasında Hint ve Kore 
dizilerinden bahsetmeden olmaz. 

en az Türk yapımlar kadar sevilerek 
izlenen bu diziler Türkiye pazarında 

beklenmedik ilgi görmeleriyle 
meşhur oldular. Bu tür diziler farklı 
kültür ve adetlere olan merakı güzel 
cevaplıyor fakat yapım kalitesi olarak 
Türkiye’nin ne denli gerisinde oldukları 
da inkâr edilemez bir gerçek. ‘Neden 
izliyorsunuz?’ sorusuna daha net bir 
cevap bulabilmiş değilim sanıyorum 
buna televizyonun sahiplenici aurası 
sebep oluyor.

Sonuç olarak; yadsınmayacak 
reytinglerle gündüz kuşağı dizileri ileriki 
dönemde yeni yapımlarla ekranlarda 
yer edinmeye devam edecek. Bakalım 
daha ne kadar merak ve ilgiyle takip 
edilecek? Belki de aksam kuşağına 
taşınacak seviyede yapımlarla da 
karşılaşabiliriz... Kim bilir?



Bebek izleme 
sistemi

TEKNOLOJİ

Bu bebek izleme sistemi bebeğinizi yalnız-
ca izlemenizi değil aynı zamanda bebeği-
nizin nefes almasını, hareketini uyanma ve 
uyku zamanlarını izleyen bir sistem olarak 
karşımıza çıkıyor. Bebek izleme kameraları-
nın veya sistemlerinin asıl amacı onları izle-
mek ve iyi olduklarını gözlemlemek. Nanit 
Plus bebek izleme sisteminde de kamera 

bulunuyor ancak 
ona ek olarak bir 
de bebek batta-
niyesi, tulum ve 
nefes alışverişini 
takip eden bir 
takip cihazı 
da bulunuyor. 
Nefes alışverişini 
takip eden cihaz 
akıllı telefonu-

nuzla bağlantılı olduğu için eğer yanlış bir 
şey varsa bunu size bildiriyor.

Kablosuz saç kurutma makİnesİ
Saç kurutma makineleri oldukça 
şık tasarımlara bürünmüş haliyle 
karşımıza çıkıyor. Birçok ürün 
tasarımlarıyla gördüğümüz ve 
denk geldiğimiz saç kurutma 
makinelerinin yeni bir tasarım 
ürünü ise Fondre kablosuz 
saç kurutma makinesi olarak 
karşımıza çıktı. Bu saç kurut-

ma makinesinin farklı tasarımı 
dışında en dikkat çekici özelliği 
kablosuz olması. Fondre Saç Ku-
rutma Makinesi bu konuyu ele 
alırken, ek bir işlevsellik katmayı 
da beraberinde getirmiş ve yeni 
tasarımıyla odanın heyecan 
verici dekorunu uyumlu bir 
şekilde tamamlamış.

Akıllı spor Aletİ Mırror İle 
kİşİselleştİrİlMİş AntrenMAn
Instagram gibi içerik paylaşma plat-
formları insanların spor alışkanlıkla-
rında önemli değişiklikleri berabe-
rinde getirdi. Akıllı spor aleti Mirror 
tam da bu gelişen ihtiyaçlar dahilin-
de karşımıza çıkıyor. Adından da 
anlaşılacağı üzere ayna tabanlı olan 
bu ürün, LCD ekranları da üstünde 
barındırıyor. Fitness ekipmanlarıyla 
beraber Mirror egzersiz pratiğini 
eve taşıyor. Bu yılın başlarında satışa 
sunulan Mirror, kullanıcılarına artık 

kişiselleştirilmiş bir spor deneyimi 
sunuyor. Cihazda bulunan dahili 
mikrofonu, hoparlörü ve içinde 
bulunan video kamerası sayesinde 
kişisel antrenörünüz tam karşınız-
da gibi hissedebileceksiniz. Size 
gösterdiği hareketleri ekrandan 
görürken, sesiyle de sizi yönlendire-
bilir. Aynı spor salonundaymış gibi 
hissetmenizi sağlayan Mirror size 
evinizin konforunda spor yapmayı 
vaat ediyor.  n Zekeriya Temur

elektrikli birçok araç hayatımızda yer almaya başladı. elektrikli 
scooter’dan, elektrikli arabalara kadar birçok seçenek önümüze 
çıkıyor. Ancak bunlardan en ilginciyle karşınızdayız. Huigyu Kim 
tasarladığı elektrikli motosikletle farklı bir tasarım dilini kullan-
mayı tercih etmiş. İlk bakışta bavulu andıran minik ve dikdört-
gen forma sahip bu araç, farklı bir havaya sahip. Söz konusu 
elektrikli motosiklet, Travele adıyla karşımıza çıkıyor. Bu ilginç 
olarak seçilen tasarım dışında, arka ve ön olmak üzere büyük ve 
iki güçlü tekerleğe sahip. Kullanmak istediğinizde ise koltuğu ve 
kontrol için ön kısımdan motosiklet direksiyonları açılıyor.

KENDİN YAP

D ekor fikirleri 
arıyorsanız eğer 
doğru bir yazıya 
denk geldiğinizi 
hemen belirtelim! 
Basit olsun, maliyeti 

düşük olsun, dekoratif olsun ve kulla-
nışlı olsun diyorsanız hatta elimdeki 
malzemeyi değerlendireyim diye 
düşünüyorsanız bu sayıda yine çok 
güzel önerilerimiz var! Kış ayındayız; 
ağaçlar yapraklarını bırakmış her yer 
kupkuru dallar... İşte malzememiz de 
bu dallar! etraftan kolaylıkla toplaya-
bileceğiniz dallar, vazo ve belki birkaç 
ek malzemeyle evlerinize bambaşka 
bir hava katabilirsiniz. 

n Zekeriya Temur
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AĞAÇ DALLARI 
VE BİR ADET VAZO! 
İŞTE KIŞ EVİNİZDE

Bavul mu yoksa motosiklet mi?



HABERHABER

İspanya’da kadınlara özel ilk otel 
Mallorca’da açıldı. 39 oda, bir havuz, spa, 
kütüphane ve bir çatı terasıyla birlikte 4 
yıldızlı tesis ‘Günlük hayatın stresinden 
uzaklaşmak isteyen kadınlar için yeni 
bir alan’ sunmayı amaçlıyor. Masajlar, 
tedaviler, jakuzi ve solaryum gibi sağlıklı 

yaşam hizmetleri ve aynı zamanda yerel 
yiyeceklerle ‘esnek gastronomi’ de sağlıklı 
ve sürdürülebilir bir mutfak anlayışının 
yanı sıra otelin odakları arasında. Otelin 
web sitesine göre, konuklar ada etrafın-
daki gezilere ve kültürel etkinliklere de 
katılabiliyor.

d
ünyanın ilk romanı olarak kabul 
edilen kitabın kayıp bir bölümü bu-
lundu. Japonya’da ulusal bir gazete 
olan Asahi Shimbun’un haberine 

göre el yazması kitap, eski bir derebeyin 
soyundan gelen bir kişinin Tokyo’daki 
evinde bulundu. Genji’nin Hikayesi’ni 
(The Tale of Genji) 11’nci yüzyılda kale-
me alan yazar Murasaki Shikibu, romanı 

yazdığı dönemde Japon sarayında nedi-
meydi. Kitap, Genji adında bir prensin hi-
kayesini anlatıyor. Genji, yazarla aynı isme 
sahip Murasaki adlı bir kadınla tanışıyor 
ve sonunda evleniyor. Japon medyasına 
göre uzmanlar yeni bulunan el yazması-
nın gerçekliğini onayladı. el yazmasının 
21,9 cm uzunluğunda ve 14,3 cm ge-
nişliğinde olduğu belirtiliyor. Genji’nin 

Hikayesi’nin orijinal versiyonunun yok 
olduğu düşünülüyor ama başka yazarlar 
hikâyenin kopyasını çıkarmış.

Uzmanlara göre ortaya çıkan yeni el 
yazmasının kopyasını Japon şair Fujiwara 
no Teika çıkarmış. Teika’nın kopyalarının, 
romanın mevcut en eski versiyonları ol-
duğuna inanılıyor.

n Zekeriya Temur

‘DÜNyANIN İLK ROmANI’NIN 
kayıp bölümü Tokyo'da 

bir evde bulundu

Bu otele erkek giremiyor!

B
irleşmiş Milletler Çevre Programı 
(UNeP), sera gazı yoğunluğunun 
2018’de rekor seviyelere 
ulaşmasının ardından küresel 
sıcaklıkların bu yüzyılda keskin 
bir şekilde artabileceği ve 

bunun sonucunda ortaya çıkacak iklim 
değişikliğinin “Yıkıcı” etkiler doğurabileceği 
uyarısında bulundu.

BM’nin alt kuruluşlarından UNeP, 
İspanya’nın başkenti Madrid’de gelecek 
hafta başlayacak BM İklim Zirvesi’nden önce 
açıkladığı yeni raporda iklim değişikliğine 
ilişkin önemli uyarılar yaptı.

Raporda, ülkelerin Paris İklim 
Anlaşması’daki taahhütlerini güçlendirmek 
zorunda oldukları 2020’ye sayılı günler 
kala, 2020 ile 2030 arasında küresel sera 
gazı yoğunluğunun her yıl yüzde 7,6’lık 
azaltılması gerektiği vurgulandı, aksi 
halde, anlaşmanın 1,5 derece hedefinin 
gerçekleştirilme fırsatının kaçacağına 
dikkat çekildi. UNeP raporunda, Paris 
İklim Anlaşması’ndaki tüm taahhütler 
yerine getirilse bile küresel ölçekte hava 
sıcaklıklarının 3,2 derece artacağı, bunun 
da daha geniş ve tahrip edici iklim 
değişikliklerine yol açacağı uyarısında 
bulunuldu. Dünya Meteoroloji Örgütü 
(WMO), geçtiğimiz günlerde yayımladığı 
raporda, iklim değişikliğinin ana 
etmenlerinden atmosferdeki sera gazı 
yoğunluğunun 2018’de rekor seviyelere 
ulaştığını duyurmuştu.

Bm’den iklim 
değişikliği uyarısı
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Roma’da yemek yiyen Japon turistler 
iki tabak deniz ürünlü spagetti ve iki 
bardak su için yaklaşık 430 avro (yaklaşık 
2 bin 650 TL) hesap gelince şok geçirdi. 
Japon çift, 349,80 avro hesap ve 80 avro 
servis ücreti yazdığı görülen faturanın 
görüntüsünü TripAdvisor’da yayımladı. 
Şehir merkezinde Castel Sant Angelo 
yakınındaki Antico Caffe di Marte’de 
yaşanan hadiseyle ilgili yorumlarsa in-
ternette hızla yayıldı.

Olayın ardından TripAdvisor res-
toranın yorum sayfasını askıya alarak 
“Medyanın dikkatini çeken ve ilk elden 
deneyim içermeyen yorum gönderme 
akınına neden olan yakın zamandaki 
hadise nedeniyle, listedeki restoran için 
yeni yorumlar yayımlamayı geçici olarak 
askıya aldık. Bu yerde ilk elden deneyim 
yaşadıysanız, lütfen kısa süre sonra say-

fayı kontrol edin. Yorumlarınızı almayı 
sabırsızlıkla bekliyoruz!” ifadesini kullan-
dı. Geri kalan yorumların büyük çoğun-
luğu restoranı “korkunç” olarak değer-
lendirirken, bazı müşterilerse işletmeyi 
“dolandırıcı”, “kazıkçı” ve “sahtekâr” diye 
nitelendiriyor. Yemek yiyenler için soru-
nun menüden balık siparişi vermekte 
olduğu görülüyor. Muhtelif eleştirilerde 
balığın 6,50 avro (yaklaşık 40 TL) olarak 
listelendiği ileri sürülüyor. Bu fiyat aslın-
da 100 gram başına ücreti ifade ediyor 
ve bu da bilmeyenler için beklenmedik 
bir şekilde yüklü hesaba neden oluyor. 
Corriere de la Sera gazetesine konuşan 
restoran sahibi “Menümüz şeffaftır. 
Onların (Japon turistlerin) bu fiyatı öde-
melerinin nedeni sadece spagetti değil 
taze balık da sipariş etmeleri. Tezgâhta 
balıkları müşterilerin kendisi seçti” dedi.

Turistler iki tabak 
spagetti için 430 avro
hesap ödedi
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SEBZELERİ

FERİDE 
ŞİMŞEK BENLİ

H
avaların soğuma-
sıyla birlikte grip, 
soğuk algınlığı ve 
bronşit gibi pek 
çok üst solunum 

yolları hastalıkları kendini göster-
meye başlamaktadır. Aynı zamanda 
vücut direncinin düşmesi, vitamin 
ve mineral ihtiyacımızı iki katına 
çıkartmaktadır. 

Bu durumda sağlıklı bir kış mev-
simi geçirmek için vücudun bağışık-

lık sistemini biraz daha kuvvet- 
lendirmek gerekir. 

Kış sebzeleri hem vitamin ve 
mineral ihtiyacımızı karşılıyor hem 
de bizi hastalıklara karşı koruyor. 
Sebzelerde bulunan antioksidanlar, 
hastalıklara karşı vücudumuzun sa-
vunma artırarak kabızlığı engelliyor 
ve midede belli bir hacim kaplayarak 
uzun süre tok kalmamızı sağlıyor. 

Kış sebzelerini ve faydalarını gelin 
hep birlikte öğrenelim.

Brokoli:
 Brokolinin faydaları 

saymakla bitmiyor. 30 gram 
brokoli günlük C vitamini 
ihtiyacımızı karşıladığını 
biliyor muydunuz? Bağışıklık 
sistemini kuvvetlendirir. 
İçerdiği yüksek kalsiyum 
sayesinde kemik sağlığını 
korur. İçerdiği potasyum 
sayesinde sinir sistemini 
destekler. Magnezyum 
ve kalsiyumla tansiyonun 
dengede tutulmasını 
sağlar. İltihap önleyicidir. 
Sindirime yardımcıdır. Hücre 
yapısını koruyarak vücudu 
kanser gibi hücre yapısını 
değiştirerek ilerleyen 
hastalıklara karşı  
koruma sağlıyor. 
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Karnabahar:
A, B1, B2, C ve e vita-

minlerini içerir. Kalsiyum, 
potasyum, fosfor, mag-
nezyum açısından zengin 
bir sebzedir. Mide rahat-
sızlıklarına karşı koruyucu 
etkisi vardır. Vücudu toksin 
maddelerden arındırır. 
Özellikle karaciğeri toksin-
lerden temizler. İyi bir folik 

asit kaynağıdır. Kalp 
hastalıklarına karşı 
koruma sağlar. Obe-
zite riskini azaltır.

PIrasa: 
Sindirimi düzenleyen ve besin lifi bakımından da ol-

dukça zengin olan pırasa A, C, K ve B6 vitaminleri için çok 
iyi bir kaynaktır. Pırasanın tek dezavantajı yüksek oranda 
sodyum içermesidir. Güçlü bir antioksidandır. Kemik 
sağlığı ve kan akışının düzenlenmesinde önemli bir rol 
oynayan K vitamini pırasada bol miktarda bulunmaktadır. 
Pırasada bulunan ‘Lutein ve zeaxanthin’ adlı bileşenler 
göz hücrelerini oksidadif strese karşı korumaktadır.

Ispanak:
A, C, e ve B grubu 

vitaminleriyle demir, 
magnezyum, fosfor ve 
iyot açısından değerli 
bir sebzedir. Sindiri-
mi kolaylaştırır. İdrar 
söktürücüdür. Sinirleri 
yatıştırır. Ispanak kanser, 
kalp damar hastalıkları. 
Soğuk algınlığı ve göğüs 
hastalıklarına da fayda-
lıdır. İyi bir demir kayna-
ğıdır fakat ette bulunan 
demir kadar biyoyararlığı 
yüksek değildir. Kemik ve 
dişleri güçlendirir.

Kereviz:
A, C, e ve B grubu vitaminlerinin yanı sıra potasyum, 

kalsiyum, folat, çinko ve demir açısından da değerli bir 
kış sebzesidir. Yüksek miktarda çözünür, lif içeren kereviz 
sindirime bağlı kabızlık gibi sorunların giderilmesinde 
önemlidir. Güçlü bir idrar söktürücü olan kereviz vücu-
du toksinlerden temizler ve vücudu ödemden kurtarır.

Havuç:
A, B1, B2 vitamini ve lif 

kaynağıdır. Güçlü bir anti-
oksidandır. Karaciğerin safra 
salgılamasına ve kolesterolü 
dengelemesine yardımcıdır. 
Glisemik indeksi yüksek 
bir besin olduğu için şeker 
hastaları kontrollü yemelidir. 
Mide ve bağırsak rahatsızlık-
larına iyi gelir. Ayrıca havuç-
ta bulunan beta karoten A 
vitaminine dönüştüğünde 
gözlerin ışığı ayarlama fonk-
siyonunu korur ve gözlerin 
nemli kalmasını sağlayarak 
göz kuruluğunu önler.

Bürüksel lahanasI:
İçerdiği A, C, e vitaminleri gibi antioksidan 

maddeleriyle kalp hastalıklarına yakalanma ve 
kalp krizi geçirme riskini azaltır. Akciğer, mide- 
bağırsak ve kolon kanseri riskini önler. Yüksek 
potasyum içeriğinden dolayı tansiyonu düşürür 
ve belli bir dengede tutar.

YAZAR
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Bir insan
Bin dünya

o
smanlı İmparatorluğu ile 
Güney Afrika ilişkileri, bölge-
ye giden Malezyalı ve Hintli 
Müslümanların aralarında an-
laşmazlık çıkmasıyla başlıyor. 
Sultan Abdülhamit din alimi 
ebubekir efendi’yi oradaki 

anlaşmazlığı çözmesi için Güney Afrika’ya 
yolluyor. Şu an THY’nin direkt uçuşuyla 10 
saat süren yolculuk o yıllarda ne kadar sü-
rüyordu, nasıl oluyordu bilinmez… 

ebubekir efendi buradaki anlaşmazlığı 
gideriyor, evleniyor ve bölgede kalıyor. 
Bugün Güney Afrika siyasetinde anneanne 
tarafından ebubekir efendi’nin akrabalarını 
görebiliyorsunuz ya da Türkçe öğrenen 
beşinci kuşak torunlarını.

NELSON MANDELA’NIN TOPRAĞI 
Güney Afrika’ya soğuk bir Ankara 

gününün ardından gidiyoruz. Çünkü 
mevsimler Türkiye ile tam tersi. Bizde 
sonbahar onlarda ilkbahar. Hal böyle 
olunca ülkeye adım atar atmaz yüzünüze 
dokunan sıcak iyi geliyor. Afrika kıtasının 
en güneyindeki ülke Güney Afrika. Siyasi 
olarak baktığınızda siyahilerin yönetildiği 
nokta da denilebilir. Johannesburg’da 
sokakta dolaşırken ABD etkisinde 
sokaklar, billboardlar, reklamlar, 
yatay şehirleşme ve lüks konutlar 
dikkatinizi çekiyor.  Afrika kıtasında ayak 
basabileceğimiz en gelişmiş ülke hangisi 
diye araştırma yaparken de karşınıza 
Güney Afrika çıkıyor. Hem Afrika kıtasının 
en güneyinde yer alıyor, hem resmi 
dilleri arasında İngilizce bulunuyor, hem 
Nelson Mandela gibi bir dünya liderinin 
yaşadığı yer, hem Hint Okyanusu ile Atlas 
Okyanusu arasında yer alıyor, hem de 
muhteşem bir doğaya sahip.

SAFARİ TURU YAPIN 
Güney Afrika’nın diğer ülkelerden 

farklı olarak üç başkenti var, yürütme 
başkenti Pretoria, yasama başkenti Cape 
Town ve yargı başkenti Bloemfontein. 
Bir de Johannesburg (Joburg). Benim 
Güney Afrika ile ilgili en çok duyduğum 
şehirdi ülkenin en büyük şehri olan 
Johannesburg. Johannesburg’ta 
program yapmak çok zor değil. İlk gün 
otobüs turu Soweto, Mandela’nın evi, 
Apartheid Museum, Neighbourgoods 
Market ve Sandton City’i görür, ertesi 
gün ise Safari turuna katılabilirsiniz. 

SEYAHATSEYAHAT
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Ancak Safari kısmını gitmeden önce 
ayarlamanız gerekiyor. Günübirlik gide-
bileceğimiz en uygun park Pilanesberg 
Milli Parkı. 

Cape Town’da şehri keşfetmeye baş-
lamak için en uygun rotayla ilk günü-
nüzü dolduruyorum. Waterfront, Cape 
Town’un en turistik bölgesi diyebilirim. 
Burası aslında bir liman lakin, limanın 
üzerinde Victoria ve Albert alışveriş mer-
kezleri, sosyal alanlar, restoranlar, büfeler 
kurulu. Bunlardan biri koca bir dönme 
dolap olan Wheel Cape, biri devasa bir 
konteynerin içindeki çeşit çeşit dükkan-
lardan oluşan Watershed Pazarı, biri de 
leziz tatlar keşfedebileceğiniz V&A Food 
Market.

BEYAZLAR HAKİM 
Günlük konuşma dili İngilizce. Aka-

demik bir İngilizceleri yok, kelimeleri net 
söyleyemiyorlar. Ülke topraklarının yüz-
de 80’i beyazların elinde. Nüfusun yüz-
de 20’si yüzde 80’ini yönetiyor. Siyahlar 
ANC’den toprak reformu yapmasını isti-
yor. 2018 yılında buna niyetlenen ANC, 
Trump’ın ‘Beyaz çiftçilere dokunamaz-
sınız, haklarını gasp edemezsiniz. Şimdi 
oraya yardımcılarımı gönderiyorum’ 
twiti üzerine toprak reformu rafa kaldı-

rılmış. 1910 anayasası kabul edildikten 
sonra neredeyse ülkedeki tüm toprak-
lar beyazların olmuş. Gençler 1994’te 
Nobel Barış Ödülü için savaşı bitirdiği 
gerekçesiyle Mandela’yı eleştirmeye 
başlamış.

AYRI HAYATLAR 
Turist olarak gidebilirsiniz, 

gezebilirsiniz fakat kendi içinde 
sektöre çevrilmiş bir güvenlik anlayışı 
var. Güvenlik şirketleri polis dahil 
herkesi koruyor. Mobese yok, güvenlik 
kamerası yok. İki güvenlik tutuluyor 
evler ve iş yerleri için. Konut alanları 
büyük duvarlarla ayrılmış. Mahalle, 
sokak ya da ilçe büyüklüğünde alanlar 
güvenlik gerekçesiyle ayrımlı. Beyazlar 
ve siyahlar birbirlerin alanına giremiyor. 
Zenginleşen siyahlar beyazlaşıyor. 
Gündem maddelerinden biri de yoksul 
beyazların nerede yaşayacağı çünkü 
otobüse bile binemiyorlar.

GAC’de dini özgürlükler var. 
Johannesburg merkezinde birkaç kilise 
var. Hintli Müslümanlar ülkede birçok 
cami yaptırmış. Son yaptırdıkları cami 
şehir merkezinde. Hint ve Malezya 
kökenli göçmenler vesilesiyle İslam ile 
tanışmış bölge.

MİLLETİN ANNESİ WİNNİE
Winnie Madikizela Mandela, 

Mandela’nın ikinci karısı. Güçlü 
ve lider bir kadın. Hakkında 
yazılmış birçok kitap, adıyla anılan 
enstitüler var. Mandela tutuklu 
olduğu yıllarda siyahi kadınları 
beyazların evine hizmetçi olarak 
yolluyor, onlardan beyazların 
hayatına dair tüm detayları 
öğreniyor. Sonra ‘Beyazları 
malları dışında hiçbir şeyle 
korkutamayız’ diyerek silahlı 
mücadeleyi başlatıyor. O sırada 
ANC dağılmış bir durumda, Winnie 
topluyor insanları. Hayatında 
başka biri olduğu için Mandela 
da Winnie’den ayrılıyor. Bir kızları 
büyükelçi. Mandela ailesinin iç 
işleri biraz karışık. Birbirleriyle 
konuşmuyorlar. 

GÖKYÜZÜNDE PİKNİK
Pazardan pazara… Kent halkı 

hafta sonunda yemek, içmek, 
rahatlamak için hafta sonunda 
bunu yapıyor. Braamfontein’deki 
otopark alanında tıpkı Cape 
Town’daki gibi pazar kuruluyor. 
Hızla pazarı turlayabilirsiniz. Izgara 
peynir, Kore usulü havuçlu kek gibi 
özel lezzetlerden yiyebilirsiniz.

Daha fazla pazar mı görmek 
istiyorsunuz? Maboneng Precinct 
kentin yeniden hayat kazanan 
en heyecan verici bölgelerinden. 
Galeriler, restoranlar, butikler 
dolup taşıyor. Pazarları ‘Market 
on Main’ iştah açıcı hale geliyor, 
tezgahlarda krepler, paellalar, 
krepler pişiriliyor. Giysi, çanta, 
tişört tezgahlarında pek çok 
hediyelik alternatifi var. ‘Picnic in 
the Sky’ turuna katılabilirsiniz. Saat 
11.00’de pazarda buluştuğunuzda 
organizatörler size piknik sepetinizi 
veriyor. Pazardaki tezgahlardan 
istediğinizi satın alıp sepetinizi 
hazırlayın. Daha sonra kıtanın en 
yüksek binası Carlton Center’ın 
50’nci katına çıkıp, gökyüzünde 
pikniğin tadını çıkartabilirsiniz. 
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MUTFAĞIN
YEMEK KÜLTÜRÜNDEN 
SUNUM KÜLTÜRÜNE
YOLCULUĞU

GASTRONOMİ GASTRONOMİ

S
on günlerde sosyal medyada 
adeta bir linç meselesi haline 
getirilen gösteri kültürü maale-
sef mutfakları da esir aldı. Kadim 
medeniyetimizin yemek kültürü 
şık fotoğraf kareleriyle sunum 
kültürünün gölgesi altında bı-

rakılmak isteniyor. Hatırlarsınız, ‘Yemekteyiz’ 
diye bir program var. Dış ses eşliğinde katı-
lımcı yaklaşık 1-1,5 saatte yemek yapıyor, sof-
ra hazırlıyor. 12 parça porselen yemek setle-
rini, çatal ve kaşık uyumlu olmayınca sofraya 
oturulmaması gerektiğini, şık masa örtülerini, 
peçetelikleri orada tanıdık. Daha doğrusu 
orada zihnimize kazındı. Her gelir grubunda-
ki kadın ucuz veya pahalı porselenler almaya 
başladı. Çeyizlik setler annelerin evinde kul-
lanır oldu. Bu aslında değişimin ayak sesiydi. 
Sosyal medya usul usul giriyordu hayatımıza. 
Facebook, twitter, instagram keşfedilmemiş 
arsa gibiydi. Komşular birbirinden uzak yerle-
re evlerini inşa ediyor, arada bir ‘Ben burada-
yım’ diyordu. 

SUNUMU YİYORUZ
Şu an yaşanılan sıkışıklıkta kendini 

göstermenin ilk basamağı sunum... Köy 
kahvaltısı, metropol kahvesi, çocuğun bes-
lenme çantası hiç fark etmiyor. Yemeği değil 
sunumu yiyoruz. Ünlü restoranlar ucundan 
kıyısından püf noktalarını değil showlarını 
paylaşıyorlar. Yemeğe değil o süslü kocaman 
tabaklara para dönüyoruz. Bahane ise hazır: 
Önce gözümüzü doyuralım. Bu yüzden ye-
meğin tadı, damak lezzeti, kültür gibi konu-
lar pek konuşulmuyor maalesef.

Gösteri toplumlarında yemek benlik 
üzerinden sunuluyor. İnsan, arka fon, mobil-
ya, tasarım hatta müzik oldukça önemli bu 
sunumda. Performans adı altında dijital dün-
yada yemek kültürünü katlediyoruz. evet çok 
sert oldu fakat yaptığımız tam olarak bu. Gö-
rünen şey iyi olandır tezinin arkasından gidi-
yoruz yoğun kalabalıklarla. Hal böyle olunca 
yemek de ihtiyaç ve kültür denkleminden 
çıkıp imgesel ve estetik bir hal alıyor. Yemek 
fotoğrafı çekip paylaşmak kişinin kendisine 
bir kıymet veriyor. Renkler, tabaktaki süsler, 
mekân ve tüm detaylar o yemeği yiyen kişi-
nin sosyal sınıfını temsil ediyor. 

SOSYAL MEDYA MUTFAKLA TANIŞTI
Kremalar, kaşarlar, göz kamaştıran sos-

lar… Son zamanlarda sosyal medyanın 
dijital mutfak hikayelerinden kareler aslında. 
Hepsinin ortak bileşeni sunum. Akışkan 
ürünler yemeğin estetikliğini arttırıyor. Sos-
yal medya fenomenleri hızlı, masraflı ve bol 

görselli yemek tarifleri paylaşırken damak 
tadımızı da kremalara boğuyor. Yemek fo-
toğrafı çekilirken parlaklık ayarıyla oynanıyor, 
filtre kullanılıyor. Tadılmayan, koklanmayan, 
tabana konulmayan yemek dijital dünyanın 
beğenisine sunuluyor.

TEŞHİRCİLİK ARTIK   
SOFRALARIMIZDA

Yemek fotoğrafları artık gelişi güzel de 
yayınlanmıyor. en çekici bölümü lezzet 
efektleriyle sunuluyor. Bugün instagramda, 
#foodporn etiketiyle paylaşılan 198 milyon 
fotoğraf bulunuyor. Yemek pornosu sağlık-
tan ziyade görüntüyü, beğeniyi, reklamı esas 
alıyor. Görüntüler her türlü dramaturijiyi, 
koreografiyi, sahnelenişi içeriyor. Teşhircilik 
adeta sofralarımıza, tabaklarımıza işleniyor. 
Bereket ise çok gerilerde kalıyor. Hatta bazı 
sofralara baktığımda bereket terk etmiş bu-
raları diyorum. Bu görüntüler beyne de zarar 
veriyor, iştah açıyor, doygunluk hissini azaltı-
yor, bağımlılık ve yeme bozukluğuna neden 
oluyor. Sonrası milyonlarca obez, o kadar 
mide küçültme ameliyatı ve yine o kadar vi-
tamin, metabolizması bozulmuş hayatlar.

PERFORMANSA DÖNÜŞTÜ 
Nusret’in hayatımıza nasıl girdiğine, 

et showlarıyla başlattığı akıma hepimiz 
şahidiz. Nusret sayesinde kasap babaları 
steakhouse seven çocukları oldu. Tuz atma 
şovu onu dünyaya tanıttı. Üç peynirden 
yapılan Adana böreği de Nusret’e rakip 
olmaya aday. Sosyal medya videolarıyla ün-
lenen bu börek bir anda şubeleşti. Aşçılık da 
artık sanattan ziyade performansa dönüştü. 
Devasa bıçaklar, kocaman tepsiler, abartılı 
videolar denilince aklımıza gelen isimlerden 
biri CZN Burak. dükkanında bulunan ye-
mekleri karıştırıp servis edenler, müşterileri-
ni adeta döverek şov yapanlar… Toplumun 
büyümemiş yetişkinlerini mutlu ediyor.

ESİR DÜŞMEYİN 
Sosyal medyadaki yemek akımları 

mekanları da oldukça etkiliyor. Restoranlar 
artık bir arka fon. eğer sosyal medya kon-
septine uygunsa müşteri o zaman tercih 
ediyor daha doğrusu sunumuna, payla-
şımına layık görüyor. Akıllı telefonlardan 
yapay zekaya uzanan sürece baktığımızda 
sosyal medya ve yemek konusunu özel-
likle yemek, sunum ve şov başlığını daha 
çok konuşacağız gibi görünüyor. Siz siz 
olun yemek rutininizi, damak tadınızı ve 
mutfağınızı sosyal medyaya esir etmeyin.



Yoğurma kabında 
süt, su şeker ve 
maya karıştırılır. 

5-10 dakika köpürmesi 
beklenir. Sonra diğer 
malzemeler eklenir. Un 
en son kontrollü olarak 
ilave edilir. 

Unun cinsine göre 
eklenecek miktar farklılık 
gösterir. 4,5-5 su bardağı 
un yavaş yavaş hamura 
eklenmeli ki kıvamı tam 
tutsun. Yumuşak, hafif 
ele yapışan bir hamur 
elde edilir. Mayalanması 
için hamurun üzeri 
nemli bir bezle kapatılır. 
Ilık bir ortama bırakılır. 40 

dakika sonra mayalanan 
hamurun üzeri açılır. 15-
20 adet bezeye ayrılan 
hamurdan şeritler yapılıp 
simit şekli oluşturulur. 
Önce pekmez ve sudan 
oluşan karışıma sonra 
iki tarafı da susama 
batırılan simitler yağlı 
kâğıt serilmiş tepsiye 
aralıklarla dizilir. 

20 dakika kadar 
tepsi mayasına bırakılır. 
180 derece önceden 
ısıtılmış fırında simitler 
kızarıncaya kadar 
pişirilir. Peynir, çay ve 
sevdiklerimiz eşliğinde 
afiyetle yenilir. 

MALZEMELER: 
1 su bardağı ılık yağlı süt, 1 su bardağı ılık su, 1 adet yumurta, 
3 yemek kaşığı tereyağı, 3 yemek kaşığı şeker, 2 yemek kaşığı 

kuru maya, 1 yemek kaşığı tuz, 4,5-5 su bardağı un, 
ÜZERİ İÇİN:

½ su bardağı su, ½ çay bardağı dut pekmezi, Bolca susam

SİMİT

MUTFAK KÜLTÜRÜ
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Ç ay, simit, peynir ve sohbet… İster 
şantiyede olun ister sıcak evinizde 
içinizi ısıtan sohbetlere kapı aralar. 
Çayı ocağa koyunca, fırında pişen si-
mitlerin kokusuna umut karışır, yor-

gunluk karışır, hayata dair beklentiler karışır. 
Hep söylerim fırında pişen hamur varsa orada 
işler yoluna girer. Unun ve suyun bereketinden 
midir, misafirin hoş sohbetinden mi bilinmez. 
Çaylı ve simitli sofralar soğuk kış günlerine şifa 
gibi birer. Yanında bir de peynir varsa padişah 
sofrası olur bir anda çay masası. Bu ay mutfak-
larınızda kolaylıkla hazırlayacağınız iki lezzetli 
tarifim var. Simidi çocukların beslenme saatleri 
için hazırlayabilir, çikolata rüyasını iş dönüşü 
evdekilere sürpriz olarak yapabilirsiniz. Soğuk 
kış günlerinde, çayın yanına eşlik edecek bu 
tarifler hazırlamak da çok kolay.

Şimdiden afiyet olsun, mutfaklarınız huzur 
dolsun. 

ÇİKOLATA RÜYASI
Vanilyalı toz puding üzerindeki 

tarife göre pişirilir. Ilıklaşması 
için tencere ocaktan alınır. 

Başka bir tencerede krema ısıtılır. 
Isınan kremanın içine 1 paket 

bitter, 1 paket sütlü çikolata atılır, 

erimesi sağlanır. Hazırlanan krema ve 
çikolata karışımı ılık pudinge eklenir, 
kuplara paylaştırılır.

Not: İsteğe göre krema 400 gram da 
kullanılabilir.

1 paket vanilyalı toz puding
1 paket 200 ml krema
1 paket bitter çikolata
1 paket sütlü çikolata

MALZEMELER:

n ataseven69@gmail com

NURİYE
ATASEVEN



Üçüncü Ankara Kahve&Çikolata Festivali 
19-22 Aralık 2019 tarihinde yeniden 
Congresium’da… “2 Tat 5 Duyu” sloganıyla 

Ankara’da kahve ve çikolata severleri bir araya 
getirmeyi amaçladığımız festival tadındaki 
bu organizasyon; atölye çalışmaları, seminer 
ve konferansların yer alacağı etkinliklerle tüm 
ziyaretçilerimize akademik bir gösteri sunacaktır.

TARİH: 19 -22 Aralık 2019 / 11.00
YeR: Congresium / ANKARA 

Çocukların ekranlarda severek izlediği elif'in 
Düşleri, şimdi de müzikal gösterisiyle sahnelerde 
hayranlarıyla buluşuyor. Selim, Salih Dede ve 

sürpriz karakterler sizleri de düşlerine davet ediyor.
TARİH: 14 Aralık 2019 / 14.00
YeR: Yenimahalle Yıldız Kenter Tiyatro Salonu / ANKARA

ANKARA! KAHVEYE 
VE çİKOlATAYA 
dOYmA VAKTİ!

GElİN TANış OlAlım

KuKulİ şEHİrdE!

ElİF’İN düşlErİ

Tanini Trio & Melihat Gülses, Nazım Hikmet Kültür 
Merkezi ve Sanat Merkezi Piraye Salonu’nda sizlerle. 
“Gönlü yalnız sevgiyle, dostluk duygularıyla, hoşgö-
rüyle dolu Yunus emre’nin şiirlerinden oluşan konser: 
Gelin Tanış Olalım, Tanini Trio-Melihat Gülses’in se-
sinden ilahiler, Bilal Demiryürek ‘in kasideleri ve Ufuk 
Akın İnce’nin ritim dokunuşlarını duyacaksınız...

Melahat Gülses - Vokal
Burçin Büke - Piyano
Tahir Aydoğdu - Kanun
Bilgin Canaz - Ney
Bilal Demiryürek - Kasıdehan
Ufuk Akın - İnce Ritim
TARİH: 05 Aralık 2019 / 20.00
YeR: Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi Piraye 
Konferans Salonu / ANKARA 

Kukuli Müzikali, 01 Aralık Pazar günü Trump Towers 
Sahnesi'nde sizlerle. Birbirinden güzel şarkılarıyla 
milyonlarca çocuğun gönlünde taht kurmuş Kukuli 
şimdi de sahne gösterisiyle Türkiye turnesinde...
TARİH: 01 Aralık 2019 / 13.00
YeR. Trump Kültür ve Gösteri Merkezi / İSTANBUL

KÜLTÜR SANAT

Sertab’ın Müzikali klasikleri, 
yenileri, heyecanı, hevesi ve 
sevgisiyle sezon boyunca 
Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’n-

de bizi hasret ve coşkuyla karşıla-
yacak!

Sertab erener’in dört yıl önce 
hayal edip gerçekleştirmek için yola 
çıktığı bu müzikal, şiiri, müziği ve 
koreografiyi birleştirerek, sadece 
Sertab erener’in şarkılarını değil; bü-
yüyen Sertab’ın ruhunun ve sesinin 
başkalaşımlarını ve hepimizin nasıl 
da benzeştiğini önümüze seriyor.

Zorlu PSM sahnesine özel 
Beyhan Murphy’nin yenilenen 
koreografileri ve 1967’den bugüne 
200’den fazla Broadway oyununun 
ışık tasarımını yapan Tony Ödüllü 
Ken Billington’ın ilk kez Türkiye sah-
nesinde gerçekleşecek ışık şovuyla 
Sertab’ın tecrübesi ve sesinin birle-
şeceği eşsiz müzikal sezon boyunca 
Turkcell Sahnesi’nde! 
TARİH: 05 Aralık 2019 / 21.00
YeR: Zorlu PSM / İSTANBUL

n Zekeriya Temur
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Sanat hiç bu kadar eğlenceli olmadı! 20 yüzyılın en 
etkili ve Amerikan Pop Art hareketinin en önemli 
sanatçılarından olan Andy Warhol 90 orijinal eseriyle 7 

Kasım 2019’dan itibaren McArt.ist desteğiyle Uniqexpo’da 
sanatseverlerle buluşacak.

Marilyn Monroe, Campbell Soup ve Flowers gibi 
ünlü eserlerinin yanında Pop Art sanatının öncüleri Keith 
Haring, Roy Lichtenstein, James Rosenquist ve Robert 
Indiana’nın 40 eseri de Begüm Alkoçlar küratörlüğüyle 
Türkiye’de ilk defa  sergilenecekler. Genç sanatçı kuluçka 
platformu McArt.ist koordinatörlüğünde Türk Pop Art’nın 
genç temsilcileri de eserlerini sanatseverlerin beğenisine 
sunacak. Pop Art sanatını ve Andy Warhol’u tüm yönleri 
ile tanımak, deneyimlemek, atölye çalışmaları ve sanat 
sohbetlerine katılmak, küratör ile sergiyi gezmek ve daha 
pek çok etkinliği Uniqexpo’da bu sergide yaşayın… 

 TARİH: 7 Kasım 2019   YeR: Uniqexpo / İSTANBUL

ANdY WArHOl VE POP ArT 
uNİQEXPO’dA

SERTAB’IN 
MÜZİKALİ



K ocasına ve çocuklarına kendini ada-
mış bir kadın olan Morticia, ailesini 
bir arada tutan soluk tutkaldır. Güler 
yüzlü, kötücül ve tutkulu bir şekilde 

karısına âşık olan aile babası Gomez, her zaman 
girişimci ruhunu korumaktadır. Ailenin çocukları 
da oldukça şahsına münhasır bireylerdir. Uzun 
örgüleri ve iğneleyici mizahı ile zeki genç kız 
Wednesday ve bulabileceği en büyük tehdit 
ve tehlikelerin peşinden koşan 10 yaşındaki 
Pugsley. Aile yaklaşan kutlamaları için hazırlık-
ların ortasındayken, Margaux Needler ortaya 
çıkar. Margaux Needler sevilen bir reality-show 
programının kraliçesidir. Bu iki farklı cephenin 
karşılaşması nasıl sonuçlanacaktır?...

Vizyon Tarihi: 5 Aralık 2019 / 
Animasyon, Aile
yöneTmen: Conrad Vernon, Greg 
Tiernan
oyuncular: Charlize Theron, 
Oscar Isaac, Chloë Grace Moretz

ADDAMS AİLESİ

Vizyon Tarihi: 26 Aralık 2019 /  
Animasyon, Macera
yöneTmen: İsmail Fidan

Vizyon Tarihi: 5 Aralık 2019 / Biyografik, 
Dram
yöneTmen: Todd Haynes
oyuncular: Mark Ruffalo, Anne 
Hathaway, Tim Robbins

Rafadan Tayfa 2- Göbeklitepe, Rafadan Tayfa ekibinin, 
Göbeklitepe'de atıldıkları maceraları konu ediyor. İsmail 
Fidan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu, animasyon 
türündeki filmin senaryosunu Ozan Çivit kaleme alıyor.

Dark Waters, dünyanın en büyük şirketlerinden biri ile 
ilgili karanlık bir sırrı açığa çıkaran bir avukatın hikaye-
sini konu ediyor.

RAFADAN TAYFA 2: GöbEKLİTEpE

Vizyon Tarihi: 19 Aralık 2019 / Biyografik
yöneTmen: Jay Roach
oyuncular: Charlize Theron, Margot 
Robbie, Nicole Kidman

Skandal, dünyayı sarsan ve büyük olay yaratan Fox 
News'in kurucusu ve CeO'su olan Roger Ailes'in taciz 
skandalının perde arkasında yaşananları konu ediyor.

SKANDAL

Vizyon Tarihi: 20 Aralık 2019 / Tarihi
yöneTmen: Kâmil Aydın
oyuncular: emre Kıvılcım, Levent 
Özdilek, ece Çeşmioğlu

Yönetmen koltuğunda Kâmil Aydın'ın oturduğu, senaryo-
sunu ise Mehmet Bozdağ ile Atilla engin'in birlikte kaleme 
aldığı "Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı" filminin oyuncu kad-
rosunda emre Kıvılcım, Levent Özdilek, ece Çeşmioğlu, ebru 
Özkan, Serdar Gökhan, Seray Kaya gibi isimler yer alıyor.

TÜRKLER GELİYOR: ADALETİN KILICI DARK WATERS

SİNEMA
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2017 yapımı "Jumanji: Vahşi Orman"ın 
devam halkası olan Jumanji: The 
Next Level'ın başrolünü bir kez daha 
Dwayne Johnson üstleniyor. Her biri 

özel güçlere sahip avatarlara dönüşen dört ar-
kadaşın mahsur kaldıkları Jumanji'nin devam 
halkasında ekip yeniden bir araya geliyor, 
ama bu kez oyunun kurallarının değiştiğini 
görüyorlar. Ayrıca aralarından birini kurtarmak 
için Jumanji'ye geri dönmek zorundalardır. 
Ancak Jumanji'ye geri döndüklerinde hiçbir 
şeyin bekledikleri gibi olmadığını fark ederler. 
ekip, kurak çöllerde ve karlı dağlarda bulunup 
bilinmeyen ve henüz keşfedilmeyenlerin 
üstesinden gelmek zorunda kalacak, böylece 
oyundan kaçmanın bir yolunu bulacaktır.

Vizyon Tarihi: 12 Aralık 2019 / 
Macera, Komedi
yöneTmen: Jake Kasdan
oyuncular: Dwayne Johnson, 
Kevin Hart, Karen Gillan

JUMANJI: ThE NExT LEvEL



KİTAP
TÜRK 

KAVİMLERİ 
TARİHİ

PUTİN  
ÜLKESİ GERÇEK 

RUSYA’YA BİR 
YOLCULUK

90 turuncudergi com

Dört bir yanı yabancı halklar ve medeniyetlerle çevrili millet-
ler kendi devletlerini, nüfuzlarını ve milliyetlerini muhafaza 
etmek için son derece uyanık, gayretli ve milliyetçi olmak 
zorundadırlar. Belki bir yüzyıl sonra gelebilecek felaketler için 
şimdiden tedbirler almak gerekmektedir. Kâinatın kanunları-
nı hiçe sayarak, bugünkü durumları ile gururlanan ve “Yarına 
kim öle, kim kala” diyen halklar hem kendilerini hem de son-
raki nesillerini başkalarının boyunduruğu altına vermekten 
kurtulamazlar. Tarih bunun gibi olaylarla doludur.

Peygamber efendimiz (SAV) Veda Hutbesi’nde, “Size iki şey 
bırakıyorum. (Bunlara tutunursanız) asla delalete düşmez-
siniz: Allah’ın kitabı ve sünnetim” buyurmuştur. Rabbimiz 
Necm Suresinde, “Ve (o, nefsinin) arzu (sun)dan konuşmu-
yor! O (söyledikleri) bildirilen vahiyden başka bir şey değildir” 
ayetiyle bu hakikati beyan etmiştir. Ne zaman ki insanlar 
bu hakikate tutunmuşlar, terakki etmişler, selamet üzere 
olmuşlardır. Ne zaman da bundan uzaklaşmışlar, o zaman 
da tedenni etmiş ve sıkıntı çekmişlerdir. Gayet önemli olan 
bu konuya dikkat çekmek istememizin sebebi, bir kısım mü-
minleri farkına varmadan küfre sebep olacak bazı düşünce 
ve sözlerden sakındırmaktır. Ve Peygamber’imiz (asm)’a karşı 
gereken inanç ve edebe dikkat çekmektir.

Yirmi yıl önce, Amerikalı gazeteci Anne Garrels, Moskova’nın 
1600 kilometre doğusundaki sanayi bölgesi Çelyabinsk’i ziyaret 
etti. Uzun süre Sovyet nükleer programına ev sahipliği yapan 
Çelyabinsk; doğal güzelliği, kapanmış fabrikaları, gizemli kent-
leriyle, Moskova’ya hem çok uzak hem de çok yakındı. Garrels, 
yeni Rusya’nın kalbine yolculuk yaparak ülkenin, yurttaşları için 
heyecan verici olduğu kadar, zorlayıcı da olan yükselişine şahit 
oldu. Bölge zenginleşip gelişirken yolsuzluk artıyor, yaban-
cı düşmanlığı kök salıyordu. Putin’in iktidara gelişi Rusya’ya 
yeni bir yön verirken, Çelyabinsk, Moskova’dan uzakta kendi 
kaderini yeni baştan çiziyordu. Putin Ülkesi, sessiz çoğunluğun 
etkileyici tanıklıklarıyla Rusya’nın filtresiz bir fotoğrafı.

Sadık Hidayet’in “Kör Baykuş” adlı eserini okuyanlar hatırlaya-
caktır. eserdeki her bir kahraman örtük anlatıcının farklı gö-
rüntülerinden sadece birisidir. Bu hikâye de tıpkı öyle. Cefâkar 
Halit Hoca’dan mâhir Selahattin ustaya, sabır timsali Hafizan-
ne’den idealizmin remzi Muallim Bey’e, çaresizliğin sembolü 
Ömer’den safiyeti temsil eden âşık Lamia’ya dek bir sürü 
kahraman da aslında bu hikâyenin yazarının farklı aynalardaki 
akislerinden başkası değildir. Nar ağacı, sabah rüzgârı, kuş 
cıvıltısı, at arabası, kış mevsimi, hasat zamanı, gurbet hikâyele-
ri, altın küpeler, şırıldayan çeşmeler, yuvarlanan leblebiler, mırıl 
mırıl dinlenen masallar, kulağa çalınan şarkılar, insanın içine 
içine işleyen türkülerse yazarın zengin duygu dünyasını ele 
veren onlarca hâtıra dolu dekordan sadece birkaçı.
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