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zahideceylan@turuncudergi.com

Sevgili Turuncu Okurları

Bir çoğumuzun hayatı son 17 yıldır hep mücadele içinde 
geçti. 28 Şubat’ta ‘Bin yıl sürecek’ dedikleri darbeden 
2019 yılına hepimiz bulunduğumuz platformlarda 

demokrasi ve temel hakların tesisi için mücadele ettik. Parti 
kapatma davaları, ‘Meclis’te 411 el kaosa kalktı’ başlıkları, 17-25 
Aralık’la başlayan FETÖ operasyonları, 15 Temmuz Türkiye’yi 
krizlere sürükleme senaryolarıyla mücadele ettik. 31 Haziran 
2019 yerel seçimlerinde İstanbul oyları sayılırken gördüğümüz 
tablo Türkiye’yi istikrarsız ve anti demokratik bir ülke yapmak 
isteyenlerin hala buldukları her fırsatta çalıştıklarını bize gösterdi. 
İstanbul seçimlerinde yalnızca oylarımız değil oy kullanırken 
sandığa olan güvenimizi de çalmak istediler. Baktılar ki Yüksek 
Seçim Kurulu bu haksızlığa, halkın iradesine el koymak 
istenilmesine izin vermedi, bu kez kültür ve sanat dünyası 
üzerinden bize operasyon yapmaya çalıştılar. 

‘Her şey güzel olacak’ etiketiyle sosyal medyada başlattıkları 
kampanya, hepimizi çok üzdü. Halka eserlerini sunan, 
halkın dertleriyle dertlenmesi gereken sanatçıların bu çirkin 
kampanyaya destek olması, alet olması hepimizi derinden 
düşündürdü. Kültür ve sanat dünyamızın akil insanları olan iki 
üstada Hasan Kaçan ve Ahmet Yenilmez’e İstanbul seçimlerinin 
yenilenmesiyle başlayan süreci ve milli meselemiz olan sanatı 
sorduk. İkisi de birbirinden güzel noktalara değinerek süreç 
içinde neler yaşandığını anlattılar. İnşallah 23 Haziran’da 
gerçekleştirilecek İstanbul seçimleri milli iradenin sandığa 
doğrudan yansımasını sağlar. İnşallah İstanbul hak ettiği 
hizmete, hak ettiği sevdaya yeniden kavuşur.

Bayram arifesinde hazırladık bu sayıyı. İçimizde bayram 
umudu, bayram heyecanı… Yeni ayakkabı alınmış çocuk 
şaşkınlığı… Büyükleri ziyaret ettiğimiz, küçükleri ihmal 
etmediğimiz, yoksul sofralarına oturduğumuz, kalbi kırıkların 
gönlünü aldığımız nice güzel bayramlara kavuşmak dileğiyle… 
Ülkemizin, ümmetimizin bayramı mübarek olsun. Bayramımız, 
bayram olsun inşallah. 

Sevgiyle kalın… 

Zahide Ceylan
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Leğende çamaşır yıkayan önlüklü bir kadın çiziminin 
yanına adeta sihirli bir reklam spotu iliştirilmiş: “Asrımı-
zın kadınları çabuk ihtiyarlamak istemiyor. 

38

GONCA BABÜR ÇAKIR: GÜZELLİK ÜZERİNE

Mukaddimeyi eserden daha fazla sevdiğini gizlemedi. Eserden 
çok müessire, sonuçtan ziyade sebebe vurgu yapmayı seviyordu. 
Bayram sonuçtu, Ramazan sebep. Ramazan yoldu bayram menzil. 

42

HÜSEYİN KARACA: ‘BAYRAMI YAZ’ DEDİ

Sırayla okurlar ezanı. Ezan sesleri birbirine karışır. 
Akşam olmadan martı sesleriyle bırakırsın Mihrimah 
Sultanı... Oradan Beylerbeyi’ne varırsın. 

40

EMİNE KİBAR: İSTANBUL’DAN
BİR DUA RÜZGARI

Son birkaç yıldır yeniden ezgi/ilahi sesleri canlandı. 
Pek çok yeni sanatçı katıldı aramıza. 
Bu isimlerden bir tanesi de Savaş Talha… 

Yaratan bizleri farklı farklı yaratmıştır. Her insan farklı donanımlar 
ve güzelliklerle yaratılmıştır… Hatta tek yumurta ikizlerinin bile 
parmak izlerinin farklı olduğunu görmekteyiz... 

44
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SANATÇI SAVAŞ TALHA RÖPORTAJI

BEYZANUR YILMAZ: HUZUR VE MUTLULUK     
KENDİNDE VE YARATICI’YI BİLMENDE

Kuva-i Milliye’nin en dikkat çekici taraflarından biri, 
birçok kadının kahramanlık hikayesini taşımasıdır.

Son yıllarda geleneksel medyanın yerini, sosyal medya; ana akım 
televizyon kanallarının yerini ise dijital izleme platformları aldı. 

AK Parti’nin ilk Roman Milletvekili olan Cemal Bekle ile 
Turuncu Dergisi okuyucuları için buluştuk.   

Uçağımız iftar vakti Pakistan’a havalanırken içimde farklı 
bir dünyanın kapısını aralayacak olmanın heyecanı vardı. 
Okyanuslara, çöllere nehirlere ve dağlara açılan bir dünya…

 II. Abdülhamid’in sanata ve zanaata olan ilgisi ve uygulamaları 
Osmanlı kültür hazinesine büyük katkılar sağlamış olup, döne-
minde yapmış olduğu eserlerin çoğu hala ayaktadır.
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girişimci Hazal Aydın Gençalioğlu… Kendisiyle buluştuk; 
Afrika’da su kuyusu açtırma projesini ve özel hayatını konuştuk. 

50

GİRİŞİMCİ HAZAL AYDIN 
GENÇALİOğLU RÖPORTAJI

AYDINLI ŞERİFE’NİN 
YUNANLILAR İLE MÜCADELESİ

SALİHA SAğDIÇ: TELEVİZYONUN 
ALTIN DEVRİ BİTİYOR MU?

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ
CEMAL BEKLE RÖPORTAJI

ERHAN İDİZ: PAKİSTAN

GÜLAY KURT: ABDÜLHAMİD’İN İSTANBUL”U
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Anadolu coğrafyası için sanat boş zamanlarda 
yapılacak bir iş ya da daha entelektüel görünmek 
için emek harcanacak bir şey değildir. 
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ÜMMÜGÜLSÜM TAT: SEN HEP
GÜZELSİN TÜRKİYE!

Analık babalık gibi her anı özel meşakkatli özverili cefa 
ve vefa ve daha nice can içre canan durumlarını barındı-
ran makamlara tek günlük iade-i itibar. 

Alışılagelmiş şekliyle bir evde huzuru tesis etmesi 
beklenen ebeveyn annedir. O halde annenin 
huzuru aileye sirayet edeceğinden kıymetli ve 
korunası, çoğaltılası bir özelliğe sahiptir.

Bir yürek dolusu sevgi koydum çantana.  Lacivert bir deni-
zin en derinlerinden çıkarttığım huzuru da ekledim. 
Yolunu aydınlatsın diye, güneşi sıcak sıcak paketledim. 

30
34
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ŞEYMA ÇAKIROğLU YEŞİL: EVLAT
İÇİN MUHASEBE GÜNÜ

ŞEYDA BETÜL KILIÇ: BABAM NE 
ZAMAN GELECEK ANNE?

İLKNUR KOÇ AYTAÇ: HEYBE

1830

22

1212
OYUNCU HASAN KAÇAN: “VAZİFEMİZ
 ÇİRKİNİ DEğİL GÜZELİ YAYMAK
SANATÇILAR BUNUN İÇİN VAR”
Sanat emekçilerinin bir mesaj atmasında bir sakınca yok. 
Fakat bir sürü İnsanın da tek merkezden yönetiliyor gibi 
aynı mesajı yaymalarında sıkıntı var. 

08

26

Türkiye entelektüel camiası ülke içi güncel 
siyasetin hareketliliğiyle yine oldukça hararetli 
tartışmaların odağında yer alıyor.

18

NAZ MELİS ZENGİN: TÜRKİYE 
KÜLTÜREL İKTİDARI

Yaşadığımız hal kutuplaşmaktan ziyade kamplaştırmak ve 
bu kamplaşmadan kavga çıkarmaktır. Şikâyet etmek hali ise 
onların yani içimizde ki devşirmelerin karakteridir! 

22

OYUNCU, ŞAİR VE YAZAR
AHMET YENİLMEZ RÖPORTAJI

Bayramlarda Arefe gününden köyümüze gider, son 
günü evimize dönerdik. Köy, ana babalarını ziyaret 
etmeye gelenlerle dolup taşardı. 

28

ZELİHA TAMER UÇAR: EBEBİŞ

26

HALİME TEZCAN TOSUN: ALLAH’IN 
GÖLGESİNDEN BİR GÖLGE
Hakkın külli kudreti vuku bulur. Şu dünya seferinde, 
her devrin iki değişmez figürü vardır: Anne ve baba... 
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DOSYA

SEN HEP
GÜZELSİN TÜRKİYE!

Anadolu coğrafyası 
için sanat boş 
zamanlarda 
yapılacak bir iş ya 
da daha entelektüel 
görünmek için 

emek harcanacak bir şey değildir. 
Anadolu’da sanat hayattır. Çok 
eskilere gitmeye gerek yok daha 
birkaç nesil öncesinde yazılan 
hatıratları okuduğumuzda ya 
da büyüklerimizin anılarını 
dinlediğimizde Yunus Emre divanını, 
Hoca Ahmet Yesevi’nin anlattıklarını, 
Mevlid-i şerifi, ehlibeyt mısralarını, 
masalları, türküleri duyarız. Anadolu 
irfandır, okumaktır, hayatın sırrını 
anlamaktır. Sanatla, zanaatla 
uğraşmayan, üretmeyen bir toplum 
tefekkür edemez, tefekkür edemeyen 
bir toplum da Allah’ın yarattıklarının 
yansımasını nesillere anlatmakta 
zorlanır. 
TOPLUMUN MANEVİYATI 
DİNAMİTLENDİ 

‘Sanat toplum için mi yoksa 
sanat için mi yapılır?’ tartışmaları 
şurada dursun. Sanat Allah’ı ve O’nun 
yarattığı güzellikleri anlamak için 
yapılır.

Anadolu’da halkın kendisiyle, 
geçmişiyle bağını kopartmak için 
sanatla bağı kopartmak istenmiş ve 
yerine yapay sanatlar sunulmuştur. 
Bu yapay sanatları yapan sanatçılar 
da maalesef dönem dönem hayrın 
değil şerrin peşinden koşmuş, belirli 
güç odaklarından beslendiği için 
günü gelince toplumun maneviyatını 
dinamitleyen hareketler yaparak 
sahip olduklarının diyetini ödemiştir. 



DOSYA
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AYRIŞTIRICI BİR ROL 
ÜSTLENDİLER 

Bu durum 40’lı yıllarda, 
50’lerde, 60’larda… 90’larda, 
2000’lerde değişmemiştir. 
Bugün de hala aynı kirli 
ilişkiler ağı maalesef sanat 
dünyasını etkisini altına 
almıştır. Aile yapısını olumsuz 
etkileyen filmleri, toplumsal 
değerlerimizi ayaklar altına 
alan modayı, çocuklarımızı ve 
gençleri etkileyen olumsuz 
davranışların çoğu maalesef 
belirli görüntülerle hoş 
ve sempatik gösterilerek 
hayatımıza girmektedir. 
Bundan 100 yıl önce toplumun 
gönlüne hitap eden, tatlı bir 
dille uyaran, toparlayan sanat 
bugün maalesef ayrıştırıcı bir 
rol üstlenmiştir.

Sanatçılardan biri 
devletimize sahip çıkan bir 
paylaşımda bulunsa linç 
ediliyor, birinin ağzından 
Allah kelamı çıksa ‘Bak bunu 
kullanıyor’ deniliyor… 

Bir sanatçımız güzel bir 
davranışta bulunsa arkasında 
art niyet aranıyor. Sanki bir 
el sanatçıların ve eserlerin 
her anını kontrol ediyor ve 
kendi açtıkları olumsuz alana 
sıkıştırmak isteniyor.
TÜRKİYE’DEN NEFRET 
EDENLER 

Kültür ve sanat iyilikten, 
güzellikten, hayırdan 
beslenir. Şerden bir eser 
çıkması beklenemez. Bugün 
Türkiye’de toplum, sanattan 
ve sanatçılardan kutuplaştıran 
değil ortak noktalarda 
buluşmamızı sağlayan 
davranışlar bekliyor.

90’lı yıllarda sanatçıları 
gece kulüplerine hapseden, 
darbeler yaşanırken sanatın 
sesini kıstıran, ‘Başörtülülere bu 
ülkede tahammül edemiyorum’ 
dedirtenler şimdi de malum 
twitleri yazdırıyor. Bazı 

sanatçılar maalesef toplumun 
acılarını ayaklarından parmak 
uçlarına kadar hissetmek yerine 
Türkiye’den nefret edenlerin 
ağına düşüyor. 

Türkiye güzel bir yurt, 
güzel bir ülke. Kim ne derse 
desin milyonlarca mülteciye 
kucak açacak kadar, komşusu 
açken tok uyumayacak kadar, 
kutsal emanetleri, evliyaları iyi 
insanları topraklarında misafir 
edecek kadar güzel. Ümmet’e 
umut olacak kadar güzel bir 
ülke. 
SANATÇI HALKIN 
DERDİYLE DERTLENMELİ 

Sanat ve sanatçı Türkiye 
için önemli, kıymetli. Biz bir 
fidan dikene, bir eser yapana 
hayır dualar ederiz. Bizim için 
sanatçı gönüldür, kalptir. Halkın 
gönlünü kazanan sanatçılar 
yüzyıllarca eserleriyle yanı 
başımızda durur. 

Sanat, derde derman 
olmalıdır. ‘Pisliğinde boğul 
Türkiye’ diye yeni yıl mesajı 
yayınlayanların şer odağından 
çıkmalıdır. Sanat halktır, sanatçı 
halkın derdiyle dertlenen… 
Sanat Allah’a gönlümüzden bir 
pencere açmaktır.
DAHA ÇOK ÇALIŞMAK 
LAZIM

Türkiye güzel. Hem de çok 
güzel. Türkiye’nin güzelliklerini 
korumak, emek emek bin 
bir mücadeleyle elimizdeki 
hazineleri, uğruna çok can 
verdiğimiz vatanımızı geleceğe 
taşımak elimizde. Ülkemiz 
kritik eşiklerden geçerken 
hep beraber ‘Sen çok güzelsin 
Türkiye’ diyebilmeliyiz. İçinde 
bulunduğumuz coğrafya ve 
mirasını taşıdığımız tarih bizden 
çok şey bekliyor. Çocuklarımız 
‘Çok güzelsin Türkiye’ diyerek 
üretecek sanatçılar, yazarlar, fikir 
insanları bekliyor. 

Vakit daha çok çalışmak, 
daha çok üretmek vakti…

Sanatçılardan biri 
devletimize sahip 
çıkan bir paylaşımda 
bulunsa linç ediliyor.
Bir sanatçımız güzel 
bir davranışta bulunsa 
arkasında art niyet 
aranıyor. Sanki bir 
el sanatçıların ve 
eserlerin her anını 
kontrol ediyor ve kendi 
açtıkları olumsuz 
alana sıkıştırmak 
isteniyor.
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RÖPORTAJ: ÜMMÜGÜLSÜM TAT

H
asan Kaçan… Ekmek 
Teknesi’nin gönüllere 
taht kuran Heredot 
Cevdet’i. Mahallede ki-
tabın ortasından konu-
şan, doğruyu söyleyen 
delikanlı.
İstanbul seçimlerinde 

yaşanan hukuksuzluk ve devamın-
daki süreç, sanat dünyasında yeni 
bir tartışmaya zemin hazırladı. Milli 
meselemiz olan kültür ve sanatta 
neredeyiz? Gündemi ve gündemin 
getirdiklerini Hasan Kaçan’a sorduk. 
Sanattan İstanbul’a uzanan keyifli 
bir söyleşi yaptık. Yalnız uyaralım! 
Üstat Hasan Kaçan ‘Ey ahali, yaklaşın 
yanıma anlatacaklarım var’ diyerek 
konuştu! Buyurunuz…

AYNI MESAJI    
YAYMALARI SIKINTILI

İstanbul seçimlerinde çalınan 
oylar, YSK’nın seçim yenilensin 
kararı ‘Her şey güzel olacak’ 
diye başlatılan malum 
kampanya… Yaşanan bu 
gelişmeler size ne hissettirdi?

Seçimlerde çalınan oylar, akabin-
de başlatılan bu kampanya, güzel 
bir şey olarak adlandırılacak bir 
durum değil. Herkesin benimsediği 
siyasi görüşü destekleme, savun-
ma hakkı elbette vardır. Bu sanatla 
uğraşan insanlar için de geçerlidir. 
Buraya bir parantez açalım sanat-
la uğraşan insanlar başka bir şey, 
sanatçı başka bir şeydir. 

       VAZİFEMİZ ÇİRKİNİ 
DEĞİL GÜZELİ YAYMAK

     SANATÇILAR
   BUNUN İÇİN VAR 

Bİzler sanatla uğraşan İnsanlarız. Sanatçı İse daha üst sevİyeye konumlandırılması 
gereken, eserlerİ dünya çapında kİitlelerİ etkileyen, tarİhe mal olan İnsanlardır. 

Dolayısıyla sanat emekçilerİnİn bİr mesaj atmasında bİr sakınca yok. Fakat bİr sürü 
İnsanın da tek merkezden yönetİlİyor gİbİ aynı mesajı yaymalarında sıkıntı var. 

OYUNCU HASAN KAÇAN: 
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Bizler sanatla uğraşan insanlarız. 
Sanatçı ise daha üst seviyeye 
konumlandırılması gereken, eserleri 

dünya çapında kitleleri etkileyen, 
tarihe mal olan insanlardır. 

Dolayısıyla sanat emekçi-
lerinin bir mesaj atmasında 
bir sakınca yok. Fakat bir 
sürü insanın da tek mer-
kezden yönetiliyor gibi aynı 
mesajı yaymalarında da 
sıkıntı var. Nedir o sıkıntı? 

Kişinin kendi özgür irade-
siyle bir şey yazması başka-

dır. Dikte edilen, ‘Bunu yay’ 
denilen mesajı yayması farklıdır. 

Dolayısıyla o tek merkezden 
yönetilmek ‘Özgürlük, özgürlük’ diye 
çırpınan sanatçıların acıklı bir soru-
nu, problemidir. İnşallah tekrarlanan 
İstanbul seçimleri de memleketimiz 
için hayırlara vesile olur. 

BİR YANILGI 
Malum kampanyaya destek 
olan sanatçılarla görüşme 
imkânınız oldu mu?
Bir sloganın peşine takılan ve bu 

sloganı yayan, belediye seçimlerinde 

bir adayı destekleyen sanat 
uğraşanlarıyla konuştum tabii… 
İçlerinde bir sürü arkadaşım var. Onlar 
düşüncelerini özgürce söylediklerini 
dile getiriyor. Ama bir taraftan 
baktığınızda da siz aynı şekilde 
benimsediğiniz görüşü, değerleri 
dillendirdiğinizde hakaretlerine 
maruz kalıyorsunuz. Eleştirinin, 
benimsediği görüşün dile getirilmesi 
sanki tek bir kitleye mahsus. Onların 
tekelinde sanki. 

Bu acıklı bir yanılgı. Açıkçası 
çok da despotça bir şey! Sen kendi 
görüşünü dile getireceksin fakat 
başkası dile getirdiğinde ‘Saray 
yalakası’ gibi son derece yanlış, 
ağızlara yakışmayacak ifadelerle 
hakaretlere başvuruluyor. Bu açıdan 
baktığımızda arkadaşların donanım 
ve şahsiyet olarak hangi seviyede 
olduğunu görüyoruz. Ama bu onların 
suçu değil maalesef. Öyle yetiştirilip, 
öyle donatılıyorlar. Şişenin içinde ne 
varsa dışarı o sızıyor. Bu arkadaşlara 
kızmak yerine durum tespiti yapıp bu 
hasarın nasıl giderileceğine bakmak, 
çareler üretmek lazım. Hepsi bizim 
çocuklarımız neticede.
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TEPKİLER ALIYORUM 
Türkiye kritik dönemlerden 
geçerken hep devletin yanında 
durdunuz. Muhalif olmanın 
popüler olduğu dönemde 
sanat camiasından ne tür 
eleştiriler aldınız?
Maalesef bazı arkadaşlar 

muhalif olmayı var olan iktidara 
muhalefet olarak algılıyor ve 
öyle cevaplıyor. ‘Peki kardeşim 
böyle söylüyorsunuz da sizin 
desteklediğiniz görüş, iktidar 
olduğunda hem o görüşe 
muhalif olup hem muhalefetin 
yanında mı yer alacaksınız?’ 
diye sorduğumuzda da cevap 
veremiyorlar. Saçma bir şey çünkü! 
İnsan kendisini yetiştiren, okutan 
devletin yanında olmalı, benim 
düşüncem budur! Devlete karşı 
bir borcum var, bunu bir şekilde 
ödemek isterim. Yeri geldiğinde 
de dilim döndüğünce görüşlerimi, 
fikirlerimi beyan edip devletimin 
yanında olmayı tercih ederim.  
Bunun için tepkiler alıyor muyum? 
Alıyorum. Sağlık olsun. Önemli olan 
karıncanın da dediği gibi safımız 
belli olsun benim görüşlerim, 
sosyal medyada paylaştığım 
fikirlerimin ne kadar katkısı olur 
bilemem ama dediğim gibi bizim 
de memleket davasında bir damla 
suyumuz olsun. Mesele budur.

İKİ YÜZLÜ
BİR TAVIR

Sen kendi görüşünü dile 
getireceksin fakat başkası 

dile getirdiğinde ‘Saray yalakası’ gibi 
son derece yanlış, ağızlara 

yakışmayacak ifadeler kullanacaksın. 
Bu açıdan  baktığımızda arkadaşların  

donanım ve şahsiyet olarak  
                     hangi seviyede 
       olduğunu 
    görüyoruz.

MUHALİFLİK
DURUMU VAR

Maalesef bazı arkadaşlar 
muhalif olmayı var olan

 iktidara muhalefet olarak 
algılıyor ve öyle cevaplıyor. 

‘Peki kardeşim böyle söylüyorsunuz 
da sizin desteklediğiniz görüş, iktidar 

olduğunda hem o görüşe muhalif 
olup hem muhalefetin 

yanında mı yer alacaksınız?’ 
diye sorduğumuzda da 

cevap veremiyorlar.
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SANAT GASPI VAR 
Son günlerin en çok konuşulan 
sorusu ‘Biz neden milli sanatçı 
yetiştiremedik?’… Sahi neden?
Tabii ki bir sürü çok kıymetli, 

değerli sanatçımız var. Ama biz 
kıymetlerini bilmiyoruz. Sanat 
mevzusunda bir sanat alanı gaspı 
var. Yani sizler ortaya koyduğunuz 
sanat eserlerini maalesef neredeyse 
tekel diyebileceğimiz bu sanat 
alanı gaspı yüzünden insanlara 
ulaştırmakta zorluk çekersiniz. O 
yüzden de sanki muhafazakâr 
kesimin sanatla çok fazla alakası 
yokmuş gibi görünür. Aslında 
fazlasıyla vardır da seslerini 
duyuramazlar. Bu durum belli 
gönül kırıklıklarını, belli yılgınlıkları 
zaman zaman ortaya çıkarabilir. 
Sanatçı kendini geri çeker ve 
bu tabii ki üzücü bir şey. Burada 
kontrol, dağıtım, iletişim imkânlarını 
elinde tutan tekel sizin kitlelere ya 
da kitlenize ulaşmanıza çok fazla 
müsaade etmez. Yani şunun gibi, 
bir futbolcu yetiştirdiğinizi farz 
edin. Dünyanın en iyi futbolcusunu 
yetiştirdiniz ama oynayacak saha 
yok! Sanıyorum gençlerimiz ve 
genç sanatçılarımız bu açıdan 
bir yılgınlık yaşıyor. Belki de çok 
sevdikleri sanattan kimi zaman 
uzaklaşma durumunu seçiyorlar. 
Çünkü bir taraftan da hayat devam 
ediyor. İnsanın geçinmesi lazım, 
çorbanın kaynaması lazım. E çorba 
peşine düşünce de ideallerinizden 
uzaklaşıyorsunuz. Siz bilinçli bir 
şekilde bunu tercih etmiyorsunuz 
ama içinde bulunduğunuz durum 
sizi buna zorluyor. Bu duruma 
dışarıdan bakınca sanki sanatla 
mesafeli bir kitle varmış gibi 
algılanıyor. 

TEKNOLOJİ ZİRVEDE,  
SANAT GERİDE KALDI 

Sanat dünyasının geleceğine 
baktığınızda ne görüyorsunuz?
Bu değerlendirme belki doğru-

dur belki değildir. Ama yüksek sanat 
çağını değil ileri teknoloji çağını yaşı-
yoruz. Teknolojinin bu kadar zirvede 
olduğu bir dönem sanatın daha 
geri plana düşmesine sebep oluyor. 

İnsanlar kendi dünyalarına çekilerek, 
kendileriyle kalarak bir ilham bekleyip 
sanat eseri ortaya koymalılar. Yani su-
sarak. Çok fazla konuşarak değil. Ama 
var olan şartlar eser üretecek enerjimi-
zi, konuşarak, gevezelik yaparak, ona 
buna laf yetiştirerek kaybetmemize 
neden oluyor. Bu herhalde yaşadığı-
mız çağın özelliği. Bu çağda yüksek 
sanat eseri çıkartmak nasıl olur bilemi-
yorum. Belki de vardır, bundan 100 
yıl sonra bizim fark etmediğimiz bazı 
üretimler yüksek sanat eseri olarak ad-
landırılabilir. Bunu bugün bu zaman 
diliminde değerlendirmek mümkün 
değil. Yalnızca bulunduğumuz yerden 
bakıp, tespitimizi yapıyoruz. 

SANATÇI YETİŞTİRMEK 
İÇİN ÇALIŞIYORUZ 

Bu günlerde Hasan Kaçan ne 
yapıyor, ufukta yeni çalışmalar 
var mı?
Şu sıralar herhangi bir projede; 

oyuncu, senarist olarak değil genç-
lerin, yetenekli arkadaşların sanatçı 
olmalarını sağlayacak bir oluşum 
içindeyiz. İnşallah becerir, kıymetli de-
ğerler ortaya koyarak onlara imkanlar 
sağlayarak vazifemizi yapmaya gayret 
etmiş oluruz. Butik bir sanat mektebi 
üzerinde çalışıyoruz. Daha önce nokta 
atışı bulduğumuz gençleri sanatın 
çeşitli alanlarında yetiştirmek üzere 
bir oluşum aşamasındayız. Oldukça 
zorlu, meşakkatli bir süreç… İnşallah 
Rabbim gönlümüze göre versin. 

Böyle işler hakikaten zor ama mu-
hakkak zorluğun yanında bir kolaylık 
olduğuna iman ediyoruz. Bizim için 
bu zorluklar bir süre sonra gelecekteki 
güzelliğe bizi taşıyacak. Hamur ateşi 
hissetmeden pişmiyor, ister istemez 
o ateşle karşı karşıya geliyor. Bizler de 
bunu yaşıyoruz. 

HAYIRLARA VESİLE OLSUN 
Son olarak okuyucularımız için 
bir şeyler söylemek istersiniz?
İnşallah her şey vatanımız ve 

milletimiz için hayırlara vesile olsun. 
Bizler yani sanatla uğraşanlar güzel-
liği, iyiliği, merhamet, şefkati, hakkı 
yaymak için varız. Vazifemiz çirkini 
yaymak değil güzeli yaymak. Bizler 
bunun için varız. 

GEVEZELİKTEN 
ÜRETİM YAPILAMIYOR

Bu çağda yüksek sanat 
eseri çıkartmak nasıl olur 

bilemiyorum. Belki de vardır, bundan
 100 yıl sonra bizim fark etmediğimiz 

bazı üretimler yüksek sanat eseri 
olarak adlandırılabilir. 

Bunu bugün bu zaman
 diliminde değerlendirmek 

mümkün değil. 

Hasan Kaçan annesi ile

Hasan Bey’in askerlik 
hatırası (En sağda)

İstanbul sizin için dünyanın 
neresine düşer?
İstanbul dünyanın en güzel şehri-

dir. Gönlümüzde olan bu güzel şehir 
gönlümüzün baş köşesindedir zaten, 
gönlümüzün tahtındadır. Dolayısıyla 
da her insan için gönlüne koyduğu 
İstanbul nereye düşerse benim için de 
aynı şey geçerli. O kadar muhteşem, o 
kadar güzel, o kadar kıymeti bilinmesi 
gereken bir şehirdir İstanbul. 

KIYMETİ BİLİNMESİ
GEREKEN ŞEHİR 



Gelişmeyi lügatinden kaldırmışların 
bir oyun parkı olarak 

Türkiye külTürel 
ikTidarı

Popüler kültürün ve sanat 
dünyasının kendini 
güncel olaylara empoze 
etmeye daha da yatkın 
olduğu günlerde kültürel 

iktidar gibi bir konunun gündeme 
gelmesi elbette yadsınamaz. 
Hele hele bahsini açacağınız konu 
içerisinde kavramı oluşturanların bu 
yarışta nerede olduğu kaygısını da 
barındırıyorsa…

MUHAFAZAKARLAR 
AÇISINDAN ÇETREFİLLİYDİ

Türkiye entelektüel camiası ülke 
içi güncel siyasetin hareketliliğiyle 
yine oldukça hararetli tartışmaların 
odağında yer alıyor. Yine dediğimize 
bakmayın, aslında bu camia bir 
süredir unutulmuş, tozlu kitaplara 
ve Twitter analizlerine hapsolmuştu. 
Ancak belli bir sürecin izlendiği, 
toplumsallığın ve yaşam tarzının ön 
plana çıkarıldığı durumlar bu kitleyi 
uzun zaman sonra hatırlamamızı 
sağladı. Öyle ki ‘Murat Belge yorumu’ 
öbeğini Radikal 2’de bırakmış 

zihinler Türkiye’ye yeni giriş yapmış 
uluslararası medya kuruluşunun ‘İlk’ 
yazı dizisinde birden denk geliverdi. 
Öyle ki bu isim, ilk yazı dizisinde 
‘Kültürel İktidar’ı ele aldı. 

Kültürel iktidar tartışmaları, 
1 Nisan sonrası özellikle büyük 
şehirlerde Ak Parti’nin yaşamış 
olduğu tartışmalardan sonra 
kendini hafiften gösterir gibi 
olmuştu. Süreç muhafazakârlar 
açısından epey çetrefilli bir süreçti. 
Bu süreçte iyi niyetiyle birlikte 
savunduklarında gördüğü yanlışları 
dile getirenlerle, kötü niyetlilerin 
varacağı sonuçlar neredeyse 
birbirine karışır hale gelmişti. 
İstanbul seçimlerinin tekrarlanması 
kararıyla da bu eleştiri girdabının 
solucan deliği misali, ucu açık ve 
bulanık bir hale gireceği yönünde 

tahminler yer alıyordu ki   
bambaşka tepkiler, bambaşka 
etkilerin önünü açtı ve eleştiriler  
bir anda yapan kişileri dahi 
kendinden utandırır hale getirdi. 
Peki bu süreç nasıl mı oldu? 

HÜKÜMETLER KÜLTÜR 
YAPAMAZ?

Tekrarlanacak seçim kararlarının 
ardından muhalefet kanadına 
desteğini sunan, Türkiye popüler 
kültürünün bilindik simaları 
tarafından…

Olayların nasıl geliştiğini vs. 
tekrardan anlatmanın bir manası 
yok ama verdiği destekten sonra 
bir TV programında kendisine 
karşı bir futbol yorumcusunun 
“Senin Fenerbahçeli olman benim 
için bambaşka bir gurur, en kötü 
anlarımda aklıma bunu getiriyorum” 
dediği Cem Yılmaz’ın ‘Sade vatandaş’ 
kimliğiyle seçimler için verdiği tepki 
elbette entelektüel çevreye güzel 
bir malzemeyi yeniden sunmuş 
bulundu. 

YAZARYAZAR
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NAZ MELİS
ZENGİN

Özellİkle Cumhurİyet sonrası Türkİye kültürel İktİdarı, darbelerİn ve baskıcı yönetİmlerİn tesİrİnde 
sadece belİrlİ mekân ve anlayışın çevresİnde gelİşİmİnİ sürdürmeyİ kendİnce uygun gördü. Bu 

uygunluk kİmİ zaman darbelerİ dahİ savunur hale getİrttİ kİmİ zaman da başörtülü
bİr öğrencİnİn okuma İsteğİnİ rejİm tehlİkesİ olarak yorumlatmaya kadar götürdü. 



YAZARYAZAR

Tüm bu tartışmaların ardından 
Independent Türkiye yeni bir 
yazı dizisiyle konuyu ‘Bilenlere’ 
danışmaya başladı. Yazı dizisinin 
ilk kısmında Yusuf Kaplan 
abartılıyor diyerek söze başladı. 
Kaplan’ın ardından Murat Belge 
‘Hükümetler kültür yapamaz’ 
dedi, en son Müfid Yüksel ise 
‘İmam hatipliler ezik’ diyerek 
tartışmayı apayrı bir boyuta taşıdı. 
Bizim yazıyı yazdığımız süreçte 
yazı dizisinin devam edeceğini 
özellikle belirtelim ama Müfid 
Yüksel noktasında özellikle kalmak 
istediğimizi de ifade etmekte 
fayda var. 

HİÇBİR FİKİR ORTAYA 
ATILAMAMIŞ 

Yazı dizisi, alanında ehil 
kişilerin üzerinden ilerlemiş olsa 
da dikkatimi özellikle çeken 
bambaşka bir şey var ki bu yazı 
dizilerinin genelinde verilere 
dayalı önemli, somutluğa 
kavuşmuş hiçbir fikir ortaya 
atılmamış. Yaşanmışlık, çevre, 
birikim… 

Bu kendi başına değerli 
tüm parçaların bir konuya 
yorum getirme açısından önem 
taşıdığı aşikâr ancak ülkenin 
önemli bir kesimini ‘Ezik’ olarak 
nitelendirecek kadar da mühim 
olduğunu düşünmüyorum. Yüksel 
ailesi ve çevresi nedeniyle saygı 
duyulan, önemli okumalara imza 
atmış biri olsa da kültürel iktidarı 
sizce ne kadar doğru alabilmiştir? 

Bizde önemli bir ‘Kültürel 
iktidar’ sorunu elbette söz 
konusudur ancak burada 
sormamız gereken asıl soru 
şu şekilde başlasa daha doğru 
olacaktır: Peki bu iktidarın 
sahipleri uzun yıllardır sizce ne 
kadar başarılı olabilmiştir? 

Örneğin uluslararası alanda 
doğru düzgün başarıya imza 
atabilen kaç kişiyi sayabiliyoruz? 
Yanı başımızda baskılarıyla 
konuşulan İran’ın kültürel 
iktidarı, şu anda dünyanın çoğu 
entelektüel çevresinde kabul 
görür bir saygıya sahip iken 

bizim Edirne sınırlarını aşamayan 
kültürel iktidarımız sahiden de 
iktidar mı? 

Sadece sınırların ötesi bir 
kenara, kendi halkını tanıma 
konusunda bu iktidar ne kadar 
başarılı? 

Bu iktidarın bize dayattığı 
yaşam tarzının ne kadarını halk 
kabul edebildi? 

Batıyı her derdin ilacı olarak 
gören, self-kolonyalist kültürel 
iktidar en bereketli günlerini ise 
günümüzde uluslararası pazarlara 
rahatlıkla açılabilen dizi-film 
sektörü sayesinde yaşayabiliyor!?

İKTİDARIN DEĞİL, KÜLTÜREL 
İKTİDARIN YETERSİZLİĞİ

Sosyolog Yüksel’in İHL ezikliği 
diye tabir ettiği başarısızlığa 
tekrardan geri dönersek, 
Türkiye’de kültürel iktidara 
günümüzde mensup olmak 
isteyen kaç kişinin olduğunu 
da sorgulamamız gerekir. Tüm 
dünyanın post-kültürel anlayışı 
benimsediği bir zamanda bir 
kitlenin ülkenin mevcut aydın 
camiasına dahil olmayı uygun 
görmek istemeyişi sizce eziklik 
olarak tabir edilebilir mi? 

Ya da şu şekilde soralım: 
Sürekli seçim kaybeden bir 
partiye kim inatla üye olmak ister? 

Özellikle Cumhuriyet 
sonrası Türkiye kültürel iktidarı, 
darbelerin ve baskıcı yönetimlerin 
tesirinde sadece belirli mekân ve 
anlayışın çevresinde gelişimini 
sürdürmeyi kendince uygun 
gördü. Bu uygunluk kimi 
zaman darbeleri dahi savunur 
hale getirtti kimi zaman da 
başörtülü bir öğrencinin okuma 
isteğini rejim tehlikesi olarak 
yorumlatmaya kadar götürdü. 
Birilerinin ağzından ısrarla 
‘Dayatmayla kültürel iktidar 
oluşmaz’ sözleri döküledursun, 
Türkiye kültürel iktidarı, yıllardır 
kendi baskı araçları üzerinden 
kitlelere okuması gereken 
kitapları, izlemesi gereken 
filmleri, dinlemesi gerek müzikleri 
dayatmaya devam ediyordu. 

Nitekim aynı kitle, İstanbul 
seçimlerinin tekrarlanma kararıyla 
beraber, bu gücünü ideolojik 
bağlamda da kullanmayı tercih 
ederek kitleleri yönlendirmeyi 
seçti ve ‘Her şey güzel olacak’ 
diyerek karşımıza çıktı.  Bu aslında 
hepimizin yeni karşılaştığı bir 
durum değil. Aynı iktidar, bir 
ülkenin entelektüel gelişimine 
en büyük darbeyi vuran ‘Darbeler 
tarihinde’ de askeri vesayetin 
yanında durmayı tercih eden 
yorumlarla karşımıza çıkmıştı.  
Yeri geldiğinde demokrasinin 
kara lekesi darbeleri dahi 
savunabilmeyi göze alan ‘Kültürel 
iktidar’a dahil olmak ya da onu 
değiştirmeye çevirmek sizce ne 
kadar doğruydu?  Bu noktada 
ezikliği tercih etmek ya da iktidarı 
meşru saymamak daha doğru bir 
hareket değil miydi? 

HATALAR 
Bir siyasetçinin bu noktada 

gördüğü sıkıntıları dile getirip 
kültürel iktidar hakkında 
konuşabilmesi ise aslında 
bizleri bambaşka bir noktaya 
sürüklemeydi. Lakin muhalif 
çevre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
bu konuda yapmış olduğu 
açıklamayı, otoriter herhangi 
bir liderin kültürel iktidar alanını 
tümüyle kaplayan ve toplumun 
geniş kısımlarının bu alana 
erişimini engelleyen gayri yerli 
ve gayri millî unsurları eleştirdiği 
bir serzeniş olarak yorumladı. 
Oysa Türkiye kültürel iktidarı, 
vatandaş-halk ayrımı arasındaki 
farkın belki de en sert biçimde 
çizildiği güce sahip bambaşka bir 
dayatmayı barındıran bir zararlar 
bütününü temsil ediyordu. 
Uzun yıllardır içinde yer alanların 
sadece kendilerine katkı sunan, 
ülkenin kültürel ve sanatsal alanda 
gelişmesini zerre ilerletmeyen 
unsurlar elbette bir siyasi liderin 
de gündemine sahip olabilirdi. 
Nitekim öyle de oldu, nasıl obezite 
yaygınlığı ya da sigara kullanımı 
konusunda halkın seçmiş olduğu 
bir lider konuşabiliyorsa, Erdoğan 

da bu konuda çekincelerini dile 
getirmekten çekinmedi. Ancak bir 
zamanlar Erdoğan’ın kabinesinde 
yer alarak kültür bakanlığı 
görevini üstlenen Ertuğrul Günay, 
“Kültürel iktidar dayatmayla 
oluşamaz” diyerek Erdoğan’ı daha 
tamamlamadığı bir cümle için 
suçlamayı kendine layık gördü. 

TOPLUM DEĞERLERİNİN 
YIKILIŞI 

Bismarck’ın vaktinde çokuluslu 
devletlerin askeri üstünlük yerine 
tercih ettiği yeni bir alan olarak 
yorumladığı kültürlerin savaşında 
bugün geldiğimiz noktada her 
ülkenin farklı bir yönüyle ön 
plana çıkardığı bir silahı ortaya 
sürdüğünü hepimiz görüyoruz. Bu 
kimi zaman ABD’nin Hollywood’u 
oluyor, kimi zaman Güney 
Kore’nin Hallyu akımı oluyor 
kimi zaman Fransa’nın çağdaş 
Fransız edebiyatı oluyor kimi 
zaman da İran’ın İran sineması 
olarak karşımıza çıkıyor. Bizler de 
bu yumuşak güç savaşında son 
yıllarda diziler üzerinden önemli 
bir yol kat etmeyi başarmış olsak 
da tüketim toplumunu ayakta 
tutmaya teşvik eden bir yanlış 
bir silahla yola çıkmanın da bir 
nevi çelişkisini yaşamaya devam 
ediyoruz. 

Tam bu noktada kültürel 
iktidarın popüler kültür silahının 
bizler için bir nevi nükleer silah 
etkisi gösterdiğini söylesek, 
yanlış konuşmayız olmayız. 
Dünyayı kasıp kavururken bir 
toplumun değerlerinin yıkılışını 
hep birlikte izlediğimiz popüler 
kültür ögelerinin bugün Türkiye 
kültürel iktidarının en önemli 
parçaları olduğunu da tekrar 
edersek; sizce de doğru olan bu 
kültürü ilerletmek adına iktidar 
öznelerinin peşinden gitmeyi 
hedefleyen bir nesne olmayı mı 
yoksa yepyeni sorgulayabilir ve 
toplumu ilerletmeyi hedefleyen 
bambaşka kültür araçlarının 
oluşumu için sessiz sedasız uğraş 
vermek mi insanlarımıza sahici 
katkıyı sunacaktır? 
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Bizde önemli bir ‘Kültürel 
iktidar’ sorunu elbette 
söz konusudur ancak 
burada sormamız gere-
ken asıl soru şu şekilde 
başlasa daha doğru 
olacaktır: Peki bu iktida-
rın sahipleri uzun yıllardır 
sizce ne kadar başarılı 
olabilmiştir? 
Örneğin uluslararası 
alanda doğru düzgün 
başarıya imza atabilen 
kaç kişiyi sayabiliyoruz? 

Uzun yıllardır içinde 
yer alanların sadece 

kendilerine katkı 
sunan, ülkenin 

kültürel ve sanatsal 
alanda gelişmesini 
zerre ilerletmeyen 

unsurlar elbette bir 
siyasi liderin de 

gündemine sahip 
olabilirdi. 



RÖPORTAJ: BETÜL TAT
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G
eçtiğimiz ay İstanbul 
Büyükşehir Belediye 
başkanlığı seçimle-
rinin yenilenmesi ve 
Ekrem İmamoğlu’nun 
mazbatasının iptal 

edilmesi Türkiye’nin gündemine 
oturdu. Üstüne İmamoğlu’nun “Artık 
konuşma vakti. Sanatçı da konuşa-
cak iş insanı da konuşacak” çağrı-
sında bulundu ve akabinde  adeta 
talimat alan ünlü isimler “Her şey 
çok güzel olacak” adlı bir kampanya 
başlatmıştı. Pek çoğunu Gezi Parkı 
protestolarından hatırladığımız, ünü 
Kapıkule’den öteye geçmeyen ün-
lüler birden toplumu kutuplaştırma 
yarışına girdi. Buna karşılık bazı ünlü 
isimlerden de “Her şey güzel olacak” 
tiyatrosuna tepki gösterdi. Bu isim-
lerden bir tanesi de oyuncu, şair ve 
yazar Ahmet Yenilmez... Kendisiyle 
‘Her şey güzel olacak’ kampanyasını 
ve ülkesinin değerlerinden bir haber 
yaşayan Türkiye ünlüleri hakkında 
konuştuk. 

MİLLET ÇOK İYİ TANIYOR 

Ahmet Bey, ‘Her şey güzel 
olacak’ kampanyasının 
esas amacı neydi?
Kim ne amaçtadır elbette bile-

mem! Lakin kim kiminle, kime, ne 
diyor ona bakarız. Bu kampanyayı 
başlatanlara baktığımda asla bir ülkü 
birlikteliği gösteremeyecek kişiler-
den oluştuğunu görmekteyim.

Baktığımda, dün hakkında idam 
cezası istenen, hatta idam istenip 
can kardeşi idam sehpalarında şehit 
edilenlerle, o idam kararını verenle-
rin nesli beraber? Bu iki kan davalılar 
hangi şartlar altında bir araya gele-
bilirler? Olsa olsa vatanın, devletin 
bekası söz konusu olduğunda! Lakin 
kımıldadıklarında aralarında birini 
daha görüyoruz. O gördüğümüz bu 
millet o kadar iyi tanıyor ki asla da 
unutması mümkün değildir.

O sakladıkları, gün geçmiyor ki 
kınalı kuzularımızı şehit eden, bir 
başka ifadeyle vatanın bekasına 
kastedenler. Yani PKK! Bu beraberlik 
“Her şey güzel olacak” diyorsa o 
güzellik bu vatanın evlatları için 
felaket demektir. 

‘NASIL ZENGİN OLACAĞI’ 
ÖĞRETİLİYOR 

Sanatın bütünleştiriciliği 
yerine neden ayrıştırıcılı-
ğını konuşuyoruz? 
Sanat dün eli kanlı ideolojilerin 

silahıydı, şimdilerde ise vahşi kapita-
lizmin silahıdır. Asıl işgal maalesef sa-
natla yapılmaktadır. Sanat silah olun-
ca neden ortadan kalkıyor? Neşteri 
kimin eline verdiğiniz gibi; hekime 
verirseniz şifa, katile verirseniz ölüm! 

Milli değerlerimize saygılı 
sanatçı yetiştirmememi-
zin nedeni nedir?
Bu öyle net ki! Sağ iktidarlar 

gençliğe ‘Nasıl zengin olunacağını’ 
öğretmekteler. Onlar cenneti ‘Para’ ile 
alacaklarını sanıyorlar. 

KUTUPLAŞMA DOĞAL  
VE OLASI 

Toplumu kutuplaştırıp 
sonra da bu durumdan 
şikâyet eden bir grup  
var. Gerçekten   
kutuplaştırıldık mı?
Kutup isimlendirmesi doğru mu 

bilmiyorum. Bir toplumda  
kutupların olması çok doğaldır  
ve gereklidir de…

Yaşadığımız hal kutuplaşmaktan 
ziyade kamplaştırmak ve bu kamp-
laşmadan kavga çıkarmaktır. Şikâyet 
etmek hali ise onların yani içimizde 
ki devşirmelerin karakteridir! Ağa-
beyleri de öyleydi. Küfrederler, vu-
rurlar söverler ama tribünlere iyi ağ-
larlardı! Onlar ağabeylerinden öyle 
gördüler. Bizim mahallenin az sayıda 
ki sanatçıları da hem bizim mahalle 
hem de öbür mahalle tarafından dö-
vülürüz de gıkımız çıkmaz.

Sanat kimin için yapılır?
Bilmiyorum kimin için yapılır. Hiç 

de merak etmedim, dert etmedim! 
Aynı soru merhum Mehmet Akif Er-
soy’a da sormuşlar. Merhum Akif’in 
verdiği cevap cevabım olsun: “Valla 
ne diyeyim… Benim insanımın karnı 
aç, baldırı çıplak. Ben de şiirlerimle 
bağırmaya çalışıyorum!”

HAYAL KURUYORUM 

Neler yapıyorsunuz? 
Ufukta yeni çalışmalar 
var mı? 
Hayal kuruyorum. Ben 

hayallerinin peşinde koşan bir 
adamım. Koşuyorum, hangi hayalimi 
yakalarsan bir müddet onunla 
yaşıyorum. Bu sıralar merhum 
Mehmet Akif Ersoy’un Birinci Meclis 
vekilliği ve İstiklal Marşı’nı yazdığı 
dönemin içerisine düştüm orada 
debeleniyorum(!) Bakalım ne 
çıkacak…

Babalar günü yaklaşıyor. 
Sizce baba nedir?

Koca yürekli adam. 
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OYUNCU, ŞAİR VE YAZAR AHMET YENİLMEZ:
RÖPORTAJ

DÜN ELİ KANLI İDEOLOJİLERİN BUGÜN KAPİTALİZMİN SİLAHIDIR SANAT.
 SANAT SİLAH OLUNcA NEDEN ORTADAN KALKIyOR? NEşTERİ KİMİN ELİNE vERDİğİNİZ 

GİBİ; HEKİME vERİRSENİZ şİfA, KATİLE vERİRSENIZ öLÜM! 

  ASIL iSGAL 
MAALESEF 
SANATLA
YAPILIYOR

RÖPORTAJ

Yaşadığımız hal 
kutuplaşmaktan ziyade 

kamplaştırmak ve 
bu kamplaşmadan 
kavga çıkarmaktır. 

Şikâyet etmek hali ise 
onların yani içimizde 

ki devşirmelerin 
karakteridir! Ağabeyleri 
de öyleydi. Küfrederler, 
vururlar söverler ama 

tribünlere iyi ağlarlardı!
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En sevgiliden en kıymeti 
hatıra ve emanet ‘Ramazan-ı 
Şerif ’
Nasıl ayrılacağız senden ey 
sevgili nasıl?

Ne güzel beraberliğimiz vardı...
Ah ne güzel ne güzel…
Gözlerimizden dünya dökülmüştü…
Hiçbir zaman diliminde bu kadar 
süreli, bu kadar müjdeli günler geçir-
memiştik.

Bağrımız yanıyor.
Yegâne tesellimiz Rabbimizin, 

O’nun Habibi’nin (A.S) bütün günahla-
rımıza rağmen bizim ayrılıktan doğan 
garipliğimiz var.

Ama senin sevincin, tesellin öyle 
güzel, özel kulları varki rabbimizin Hz. 
İnsan olmaya nazır.

Esmek için rüzgâr beklemeyen.
Şair zamanda da hep tevazuuyla 

Rabbimizin halis kulu olan, peygam-
ber aşığı özel sevdiklerin var senin.

Sen bizim gibi garip kalmıyorsun 
Ramazan...

Allah bizi seneye kavuşturacak 
inşallah yüz akıyla inşallah inşallah!

SAHURDAKİ MUTLULUK 
Dostlar, evlatlar!
Musikimizde, çok sevilen iki 

şarkı vardır. Onlar bende çağrı-
şım yaptı. Beni de alın ne olur 
konunuza hatıralar! Maziye bir 
bakıver neler neler yaşadık.

İsterseniz adadaki (Heybe-
li) Ramazanlara bir uzanalım, 
uğrayalım.

Laik cumhuriyetin en şaşalı 
zamanında (40’lar – 50’ler)

Adadayız tabii bizler, bir 
zavallıyız din adamı olarak, has 
adamlarımız Hristiyan’dı.

Komşularımız Ramazan 
teşrifinde özel saygı duruşuna 
geçerler yanımızda hiçbir şey ye-
mezler, içmezlerdi. Sanki onlarda 
da 11 ayın sultanından müjdeler 
vardır.

Gönüllere, ruhlara sessiz 
ezanların gürül gürül aktığı 
(Gönüllere ruhlara tabii) ezanla-
rın Türkçe ’den aslına Rab ’çaya 
çevrilmesiyle yeniden hayata 
gelmiştik sanki…

Ramazan’da sahurumu-
za kalktığımız zaman ailenin 
tamamıyla acayip bir mutluluk 
yaşardık.

Sevgili babam, Allah’ın rah-
meti üzerine olsun, Nasreddin 
Hoca ve Bektaşi fıkralarına ken-
di üslubuyla ayrı bir lezzet katar 
kırılırdık gülmekten. Annem de 
mısır unuyla kuymağımızı yapar 
o sofraya ayrı bir lezzet katardı.

O sıralarda bu güzel birlik-
telik çok tabii gelirdi bize ama 
neymiş, meğer, neymiş?

Bugün ruhsal tedavi doktor-
larının öne aldığı tedavinin esası: 
Ailenin bütününün aynı mutlu-
luğu bir arada yaşaması. 

RUM KOMŞULAR 
Hakkın doğrusunu yaşıyor-

sak birinci sınıf tedavimiz doğal 
olarak zerrelerimizde, hücreleri-
mizde.

Bizleri sahurda en mutlu ede-
ni, müjde olarak kabul ettiğimiz 

çevrede, konu komşuda yanan 
ışıklardı. Rum komşularımız biz 
oruçluyuz diye yanımızda bir 
yudum su bile içmezler, saygıyla 
yaklaşırlardı. Mutluluğumuzu 
arttıran ve bizi bütünleştiren bir 
esastı.

Bu kazara bir şeye kızıp ken-
dilerine ‘Gavur’ dediniz mi en bü-
yük hakareti yapmış olurdunuz. 
“Benim dinim var, sensin gavur” 
derlerdi. Bizim şaşkın laiklere 
dikkat ettiklerinde o dinsizliğe 
(Gavur: Dinsiz demekmiş) bey 
adamlarıyla koşturan, hak dinin-
den uzaklaşan şaşkın, çok şaşkın 
bir güruha haklı bir yakıştırmasıy-
dı Rum komşularımızın.

Ezanın rahmetli Mende-
res’in emriyle aslına dönmesiyle 
özellikle yazın yatsı ezanları çifte 
sesle okunurdu. Biri bırakır, öteki 
alır (Merhum Fevzi Mısır, Mustafa 
Kavurmacı asları ile) inanılmaz 
güzellikte nameler işlerdi ruhlara.

Bir gece böyle bir ezandan 
sonra kapımıza gözünde yaşla-
rıyla komşumuz Aleko geldi. Ne 
dedi biliyor musunuz? 

“Bu özel bir tasarım mı? Beni 
Müslüman mı yapmak istiyor-
sunuz?” Daha sonra babama 
gelerek İslam’ı kabul ettiğini ama 
çevrenin duymamasını istediğini 
ifade etti.

Daha sonra komşumuz 
Madam Angeliki yine böyle bir 
ezandan etkilenerek, bir Rama-
zan günü hayırların onlara da 
ulaştığına şahit olunca: “Bütün 
değerler Müslümanlıkta imiş” 
diyerek o da Müslüman olmuştu.

Anlatacağım yazacağım çok 
şey vardır, ama İnşallah daha ileri 
ki günlerde.

Beni de alın ne olur koy-
nunuza hatıralar diyeyim ve 
Zahide’min ifadesiyle ‘Umuttur 
Ramazan! Ramazan umuttur!’ 
Tekrar yaşayayım ve yazayım 
İnşallah.

Şükür bayramımız kutlu 
olsun! (Şeker değil, şükür, şükür!)

NURAN 
SÖZEN

YAZAR YAZAR

RAMAZAN
UMUTTUR
tekrar YaŞaYaYım Ve 
yazayım İnŞallaH



Zamanın itibari kudreti 
ve kuvveti; bir yandan 
yeniler zuhur ederken, 
diğer yandan eskileri 
tahrip edip yok olmaya 

mahkûm eder. İş bu halde, insan 
nesilleri hayatın içinden geçerken, bir-
birine benzer, taklit eder, nihayetinde 
ise tahkik eder. Varlık kendine ait olan 
zamanı yaşayıp, yerini yeni nesillere 
bırakıp gider...

ÖĞRENİLEN OLGU 
Hakkın külli kudreti vuku bulur. Şu 
dünya seferinde, her devrin iki değiş-
mez figürü vardır: Anne ve baba... 
Aslında yakından bildiğimiz bir tarih 
bu. Her birey bir anne ve babayla 
kendini tanır ve topluma hazır hale 
gelir. Kimi ömürlerini beraber geçirir, 
kimi daha başından onlardan uzak. Bu 
iki figürün esas tanımlayıcı yanlarını, 
kendimize sorarız. Karşımıza çıkan ce-
vapları hikmet terazisine koyduğumuz 
zaman, gerçeği ayan beyan olmasa 
da şöyle görebiliriz. Annelik doğuşla 
birlikte, daha çok fıtratla sırlanmış va-
sıfların ortaya çıkmasıdır. Buna karşılık 
babalık ise, doğumdan itibaren uzun 
bir süreçle öğrenilecek bir olgudur. 

Bu fiili vasfı, başı yıldızlara değen 
yükseklikten gözlemlemek. Fakat bu 
derece yüksekliğe çıkmak kabil mi? 

BİR GÖLGE 
Öğrenilen ve tekrarlanan babalık, 
nesilden nesile geçerken sevgi 
erozyonuna uğrar. Sevgilerini paylaş-
mayı bilmez ya içinde tutar ya da hiç 
hissedemez. Dokunurken korkar. Ken-
dini doğru yerine koyamamış, ‘Baba’ 
olmayı anlamlandıramamış zihin ve 
gönül dünyası karmaşa içinde... 
Tüm bunları farkına vardığında ise 
‘Dede’ olmaya doğru yol almış olur. 
Pek tabi istisnalar mevcuttur.
Çaba harcamak, egemen olmak, 
sakınmak, direk olmak, kayalarla dolu 
dağ olmak, bastırmak denetlemek, 
tüm bu giydirilenlerden oldukça uzak 
ve savunmasız ‘Baba’...
Baba ideal olarak benimsenir. Model, 
yanında bulunan herhangi bir erkeği 
de seçebilir. Bu eril tavır, babayla 
özdeşme hali, çoğu zaman onunla 
çatışır. Hatta ölünce bile. Babasının 
hayaletiyle bir ömür geçirirler. Belki de 
olması gereken budur. Baba bir kavga 
miras bırakır, insanın içinde. Kişinin 
kendi zamanındaki değerleriyle, 
atalarının zamanından gelen değerler, 
farkındalığıyla ne zaman ki barışır ve 
onunla uyumlu hale gelir o zaman kişi 
olgunlaşır. Bu da babayı başkalarının 

gölgesi değil, Allah’ın gölgelerinden 
bir gölge kılar.

SENİN HER ŞEYİNDİR 
İnsanın kendisiyle bir sabah tazeliğin-
de karşılaşması gibidir baba;
l Her başarılı erkeğin arkasında bir 
başarılı kadın bla bla bla...
Oysa bu âlemi sarsan korkunç başarı-
sızlık hissi, insanın karabasanı; oğullar 
ve babalar arasındaki cedel, dünyanın 
kaderini belirlemiştir. Aslında bu his, 
babanın evladına giydirdiği bir elbi-
sedir. Çocukların ardından dev birer 
adam çıkar.
l Saçı dökülendir.
l Vestiyerde asılı cekettir.
l Sırtına koyduğu eller kimin üzerin-
de ise acımaz hiç canı. Ama babanın 
sırtı acır, ses etmez.
l Ne zaman mekik çeksen, ayakların 
kalkıyor diye itiraz edendir.
l ‘Patlak böcek dedi, patlak böcek 
babandır’ dedim. Onun da benim de 
yüreğim sızladı.
l ‘Kediyi sev’ dedi sevdim. Isırdı. ‘Niye 
dikkat etmiyorsun’ dedi.
l Aksam ezanı okununca, evde bek-
leyendir. Soğumuş tenine, çatık kaş.
l Onun çizdiği ağaç, hep diktir.
l Yaktığı ateş, hiç sönmez.
l Bilmiyorum Cevdet Bey; “Ne olacak 
bu çocuğun hali” sorusunun muha-
tabı.
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l ‘Bak yemiyor yine Remzi Bey!’ dendi-
ğinde; 3,5 yaşındaki çocuğa, faydalıdır, 
vitamin var içinde telkininin sahibi.
l Halıcı bilmecesi gibidir. Bilemediğinde 
kızan, bildiğinde gururlanan.
l O gıdıklayınca altına kaçırırsın. Çünkü 
mutluluk iğne başı kadardır. Utancı iğne 
ucu.
l Torunlarına telif ücreti ödeyendir. Çün-
kü önce ‘Babalık’ onundur.
l İbrahim’in oğlunu kurban edecekken, 
koçun gelmesidir.
l Bir şapkadan iki tavşan çıkartan.
l Kollarını açıp bekleyen. ‘Ne yapıyorsun 
baba?’ dediğimde; ‘Bana doğru koşmanı 
bekliyorum’ diyen.
l Rüzgârda elin soğuyunca, nefesiyle 
seni ısıtan.
l Sobanın başında iyice gevşemedir, 
başını okşayışı.
l Kalbin nefsi anne, babası akıldır.
l Sabahın alaca karanlığında, kuru aya-
zında yollara düşen.
l En hayırlıları için, konsolun üzerinde 
tozlanacak, işlemeli çerçeve.
l Sen gideceksin, herkes ölmeye başlaya-
cak. Kim sağ kalacağını iddia edebilir ki?

ÇOCUKLARININ  
GÖZÜNDE AŞKTIR 
Kuşatır, kucaklar. Keşfe hazır bir hazine. 
Var oluşu sevgidir. Şefkat madenini açığa 
çıkartır. Evlatları için endişelenir. Şevk ona 
hem göz hem kanat hem kuvvettir. İlmin 
aklın canıdır. Çocuklarının gözünde aşktır. 
Gözündeki, gönlündeki, sırtındaki ağrılar 
bitmez. Bütün vücuduna, hücrelerine ve 
ruhuna taalluk eden alaka ve sevgi insani 
yanlarını yeşertir. 
Ne güzel söylemiş Nazım;
Baba! Her yılbaşında sana    
söyleyecek Bir tek 
sözüm var:
“Seni ne kadar çok seversem
o kadar
çok olsun ömründen geçen yıllar... “
Baba!
Babam, ağabeyim, kardeşim, arkadaşım!
Ne zulüm ne ölüm ne korku
Başımı eğemez!
Yalnız senin elini öpmek için
Eğilir başım.
Babam, ağabeyim, kardeşim,  
arkadaşım...
1/1/1932
Nazım Hikmet

Kİşİnİn kendİ zamanındakİ değerlerİyle, atalarının zamanından gelen değerler, 
farkındalığıyla ne zaman kİ barışır ve onunla uyumlu hale gelİr o zaman kİşİ olgunlaşır. 
Bu da babayı başkalarının gölgesİ değİl, Allah’ın gölgelerİnden bİr gölge kılar.
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Ebebiş
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Mâni söylemeyene hediye verilmezdi. 
Bir çeşit çocuklara özgüven kazandırma 
yoluydu sanırım. Bayram namazı çıkışına 
kadar köyün içinde o kapıdan o kapıya 
kim daha çok ebebiş toplayacak yarışına 
girerdik. Bayram ezanı okunduğunda 
camiinin avlusunun dışına koşar bayram 
namazı kılanları izlerdik. Namaz sonrası 
camiinin avlusunda cemaat halka olur 
herkes coşkuyla birbiriyle bayramlaşırdı. 
O anki coşku hala en taze haliyle 
hayalimdedir. Cemaatin dağılmasıyla 
amcamlardan önce eve gitmek için koşar, 
bayramlaşma sırasının en önünde olma 
yarışına girerdik. Bizim sülale kalabalık 
olduğu için kuyruğun sonunda kalmak 
daha az bayram harçlığına razı olmayı 
göze almak demekti. 

AĞIZ DOLUSU MUTLULUK 
Bayramın üçüncü günü güreş festivali 

yapılır, at üstünde cirit oynanırdı. Babam 
da güreşenler arasında olduğundan 
yüreğimiz ağzımızda büyük bir 
heyecanla izlerdik müsabakaları. Bayram 
paralarımızla seyyar dondurmacıdan 
dondurma alır, köy bakkalından aldığımız 
rüzgâr gülleriyle koşarak rüzgarla 
yarışırdık. Biz mutluluğu değil mutluluk 
bizi kovalardı.

Her şeyin doğal, basit ve sade yaşandı-
ğı yıllardı.  Mutlu olmak için çok fazla şeye 
ihtiyacımız yoktu, sadece tadını çıkarırdık 
hayatın. Bayram paralarımızla köy bak-
kalından lokumla bisküvi alır, kütüklerin 
üzerine oturur sohbet muhabbetle yerdik. 
Şimdi nerde lokum görsem pötibör iki 
bisküvi arasına sıkıştırılmış o enfes tat 
gelir aklıma. Daha ilk ısırıkta çocukluğum, 
çocukluğumun o güzel bayramları süsler 
hayallerimi. Aysel ve Kezban ablanın 
hayallerini, önümüzden geçerken bize 
laf atan köylülerimizin sohbetlerini de 
sıkıştırıyorum iki bisküvi arasına. Dedem, 
“Çekirdek kızlar bir su getirin” diyen, hel-
kelere pınardan su doldurmaya çalışırken 
kendimizi olukta bulduğumuz anlar, bol 
kahkaha, amcamın evin hayatına bizim 
için kurduğu salıncakta sallanmalarımız, 
çocukluk arkadaşım küçük amcam ve 
amca çocuklarıyla eğlencelerimiz…

Bisküvi tozuyla kirlenen bayramlıkları-
mız, ha bir de ağız dolusu mutluluk gelir 
aklıma. Bu kadar güzel duyguyu hangi 
tatlı arasına sıkıştırabilirsiniz ki...

Çocukluk yıllarımda 
hemen her hafta 
sonunu ve bayramları 
köyümüzde geçirirdik. 
Babam on çocuklu  

 bir ailenin yedinci  
    çocuğu olduğu ve her 
bir gelin dört-beş çocuk doğurdu-
ğu için çocukluğum kalabalıkların 
içinde cıvıl cıvıl geçti. Annem ve 
babam aynı köylü olduğundan 
hem anne hem de baba tarafıyla 
bir arada olmanın mutluluğu paha 
biçilmezdi. En küçük amcamla ara-
mızdaki yaş farkının azlığı ve kafa 
dengi oluşu maceradan maceraya 
koşarken bizi daha cesur yapıyordu. 

KÖYDE GEÇEN   
BAYRAMLAR 

Bayramlarda Arefe gününden 
köyümüze gider, son günü evimize 
dönerdik. Köy, ana babalarını ziya-
ret etmeye gelenlerle dolup taşar-
dı. Arife günü camiinin karşısında 
oturan akrabamız Aysel ablaların 
camından ikindi namazından sonra 
camiden çıkan cemaatin akın akın 
mezarlık ziyaretine gidişini izlerdik. 
Arife günü adına ‘Fes kapma’ deni-
len sözlü ya da nişanlı kızlara erkek 
tarafının hediye götürme eğlence-
leri olurdu. Kızın arkadaşları toplanır 
eğlenceler yapar, erkek tarafının 

kadınları da damat namzediyle 
beraber hediyelerini alır gelirlerdi. 
Bu vesileyle kızla erkek birbirini 
görmüş olurdu. Hediyelerle birlikte 
getirilen süslenmiş fes eğlence 
sırasında zamane gelinlerinin 
çiçek atması gibi havaya atılır genç 
kızlara seneye evlenme sırasının 
kendilerinde olduğu umudunu 
vaat ederdi. Bayramın birinci 
günü iki pilit (Pelit ağacı) denilen 
tepede bekar kızlarla erkeklerin 
iki farklı pilit ağacının altında ayrı 
ayrı eğlenceleri olurdu. Yaşım o 
zamanlar daha küçük olduğu için 
kavrayamasam da galiba eğlence 
sırasında uzaktan da olsa birbirle-
rini bu şekilde görüp beğeniyor-
lardı. En çokta genç kızların ağaca 
kurdukları salıncakta sallanmalarına 
içim gider, çok heveslenirdim ama 
çocuklara sıra gelmezdi.

BAYRAM SABAHI 
Bayram, sabahı sabah 

namazıyla kalkar bayramlıklarımızı 
giyer heyecanla ‘Ebebiş’ adı 
verilen şeker toplama eğlencesine 
amca çocuklarıyla beraber biz 
de katılırdık. Ev ev bütün köyü 
dolaşır ‘Ebebiş biş biş ağzıma düş 
düş yan diş diş’ gibi manilerle ev 
sahibinden şeker, iğde, leblebi, 
keçiboynuzu gibi hediyeler alırdık. 

YAZAR

ZELİHA
TAMER
UÇAR
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EVLAT
İÇİN 
MUHASEBE
GÜNÜ
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ŞANSLI BİRİYİM 
Çocukken anne babamıza 

sevgimizi göstermek hem bize kolay 
hem de çok tabii idi. Büyüdükçe 
hayatın düzeni bizi daha dışa dönük 
ve yoğun bir gündeme sevk ederken, 
ebeveynlerimiz ise daha çok aileye 
yoğunlaştırmaya başlar. Büyümeyle 
birlikte aileye karşı da artan 
sorumluluklar, görev haline gelen 
her şey gibi can sıkıcı olabilir. Hele 
de kendi ailemizi kurduğumuzdaki 
durum bizi artık başka alanlara 
sürükler. Geriye dönüp bakmanın 
lazım olduğu ve vefanın İstanbul 
da bir semt olmadığını bilmemiz 
için durup geride bıraktıklarımıza 
bakmalıdır.

Babasız ilk babalar gününde şimdi 
kendimle hesaplaşmadayım. Ebeveyni 
yanlarında yaşlanan şanslı biriyim. On 
sekiz yıl boyunca hayat arkadaşının 
ardından hayatını evladının yanında 
yaşayan babam… Nasipliydi. Rabbim 
ona torunlarıyla yaşlanmayı, gülüp 
şakalaşmayı, onlarla avunmayı nasip 
etti. Torunları daha da şanslıydı 
dedelerinden masallar dinlediler, ona 
hizmet edip duasını aldılar, iltifatlarıyla 
şımartıldılar.  

BABADAN ÖTE CAN 
YOLDAŞIDIR 

Babaların güçlü kuvvetli olması ve 
hep öyle kalması gerekliliği kuvvetli 
bir temenni, lakin gerçekler hiç de 
öyle olmayabiliyor. Yaş aldıkça bir 
de bakıyorsunuz ki babanız bazı 
sebeplerden yürüyemez oluyor, 
hareketler kısıtlanıyor. Evde sabit bir 
yerde kendisine ait olacak ve rahat 
edebileceği bir düzen kuruluveriyor 
bir anda ve hayat o merkezin etrafında 
dönmeye başlıyor. Zaman akıp 
giderken, hayatla bağlantısı sadece 
siz olduğunuz ebeveyniniz sizin 
gözünüze bakar ve ahir ömründe yük 
olma durumunun etkisini bakışınızda 
arar. Artık bütün silahlarından 
zırhlarından rollerinden sıyrılmış 
ruhunun en yalın haliyle size ilginize 
sevginize muhtaçtır. Kabullenişin ne 
kadar zor olduğunu anlatabilmek 
imkânsız. Artık evlat ve babadan 
öte can yoldaşı, arkadaşı, dayanağı, 

güvendiğisinizdir. Çok ince naif bir 
çizgide aranızdaki ilişki bambaşka 
haller alır. Roller değişmiş olsa da 
çocuk gibi olmaz yaşlanan ebeveyn 
söylenenin aksine. Evet hassas, evet 
muhtaç fakat tüm hayat tecrübeleriyle 
yine o kuvvetli karakterdir ve 
bu unutulmamalıdır. Çocukluk 
maskaralıkları yakıştırılmamalıdır 
onlara. Korkuları vehimleri çoktur. 
Unutmak; sözü, işi, kişiyi hatta 
kendisini …  Peygamber duasıdır 
artık en çok zikredilen her daim: Erazil 
ömürden sana sığınırım. 

BİR İMTİHAN
Hayata herhangi bir dahli olmasa 

bile var olmasının yettiği şahsiyetlerdir 
babalar ve anneler. 

Her şey gibi ömür sermayesi 
de bitici. Geriye yapılamayanların 
vicdanda bıraktığı yarayla elden 
gelenin tamamının yapılmaya çalışmış 
olmanın gönül rahatlığı… 

Yine de Rahman’ın eksikleri 
tamamlayıcılığına kusurları 
örtücülüğüne rızayı kazanabilmeye 
gayretin takdirine duyulan ihtiyaç her 
daim hissedilen oluyor.  Gayretleri 
ve iyi niyetleri zâyi etmeyen Rabbe 
iltica her dem tek teselli olarak 
kalıyor insanda. Zira bu imtihan 
peygamberlerin bile sığındığı bir 
hal. Bireysel olmadığı gibi geniş bir 
halka olarak etrafını da içine alan bir 
imtihan. Babalar günü kutlanmalı 
evet ama öyle tek günde hatırlayarak 
değil. Kendi vicdan muhasebemizde 
ak çıkabileceğimiz Rabbimizin 
buyruğuna uyan bir hal üzere 
olmakla her an kutlamalıyız. Bir gün 
aynı hallerle hallenebileceğimizin 
bilinciyle, Allah korkusuyla O’nun emri 
üzere, vicdan ve insafla düşünmeli 
davranmalı.

Herkesi olması gereken nizama 
getirebilecek bir muhasebeyle kul 
olmanın insan olmanın hasletini 
taşımak… 

Dağların bile yüklenemediğini 
yüklenen ademoğluna en büyük ihtar 
olan ayet-i kerimeyi tefekkürle “Her 
kim anne babasından biri ya da ikisi…” 
gayemiz de muhatabımız budur. Gerisi 
berisi bahaneleri hepsi laf-ı güzaf...

ŞEYMA ÇAKIROĞLU 
YEŞİL

M
odern çağın kaçınılmaz sıkıştırılmış ithal 
ettiğimiz değerler günlerinden biri daha  
Babalar Günü. Hâkim medeniyetin karşı 
konulamaz etkisiyle tarz olarak milli manevi 
değerlerimize ters de olsa her evde en azından 

telaffuz edilmekte. Günübirlik hatırlanmalar, iltifatlar, 
itiraflar…  Analık, babalık gibi her anı özel meşakkatli 
özverili cefa ve vefa ve daha nice can içre canan 
durumlarını barındıran makamlara tek günlük iade-i itibar. 
Bunu yaparken dahi devşirilmiş ritüeller.
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HEYBE
(YOLCULUK)

Bir yürek dolusu sevgi koydum çantana. 
Lacivert bir denizin en derinlerinden çıkarttığım huzuru da ekledim. 

Yolunu aydınlatsın diye, güneşi sıcak sıcak paketledim.  Mavi saklama kabındaki masumiyet. 
Sakın ola karıştırma. Gerçi senden alınan sana verilmez ama.

Şu kavanozdaki, beraber ıslandığımız ilk yağmurumuz. 
Şu oyalı mendile sarılı olan dualarım. 

Şu dolambaçlı olanlar; daha çok vakit geçirelim diye uzattığım yollar.
Şuradaki ilk sesin, buradaki ilk nefesin.  Hediye paketi olan ilk kez “Anne” deyişin.

Sarılışın, sıcaklığın, gözlerin… Yanıma gelişin, koluma girişin, ilk bisiklete binişin…
Deniz kabuklarını tek tek dinlersin fırsatın oldukça.

Senden yana içimde ne varsa, tek tek fısıldadım onlara.
Hep iyi şeyler değil tabii. Başının sehpanın köşesine çarptığında, 

canımın nasıl yandığı da var orada. Gözünden bir damla yaş aktığında
içimde kopan fırtına da. Geceleri uyanıp uyanıp üstünü örtüşlerim, 

Hastalandığında bana emanet olduğunu hissedişlerim,
Seni düşüne düşüne uykusuz geçen gecelerim…
Ah tamam tamam üzülme sakın. Yüzünü de asma

Sana her seferinde bilerek yenildiğim bilyelerin şu bez torbada.
Şu kırık dökükler ilk boya kalemlerin.

“Bunları da mı sakladın anne?” diye sorma.
O dolmacık parmaklarının değdiği her şeyin kıymeti bir başka!

İlk ayakkabın, ilk zıbının, sarılık olmayasın diye beşiğinin 
başına koyduğum iğne oyalı yazma...

Saymakla bitmek nasılsa. Beni büyüttüğün, yürüttüğün bu yolda 
sana ve bana dair ne varsa. Cümlesi o çantada.

Şu kırık vazoya dikkat et. Her yerini yapıştırsam da eskisi gibi olmadı.
İçinde “Gidiyorum” deyişin…  Tabii ki büyüdün. 

Gönlünce gönlünün dilediği yere gidebilirsin ama.
Ah yavrum! Gözümün nuru!

Yine de sen fazla uzaklaşma...

İLKNUR 
KOÇ AYTAÇ

YAZAR YAZAR



Annem ne zaman 
sinirli ve mutsuz 
olsa babamla 
aralarında bir 
tartışma geçmiş 

olduğunu hemen anlardık. 
Şimdi ben de anneyim ve 
ne zaman çocuklarıma karşı 
tahammülümün azaldığını 
fark etsem, eş zamanlı olarak 
eşimle iletişimimizin bu aralar 
iyi olmadığını fark ediyorum. 
Evliyseniz, ‘Nasılsın?’  sorusuna 
cevap vermeden önce 
kendinize ve eşinizle olan 
ilişkinize bakıp cevap veriyor 
olmanız muhtemeldir. Çünkü 
insanlar iyi oluşlarını bağlamsal 
nedenlerle ilişkilendirirler. ‘Ben 
iyiyim ama eşimle aramız kötü’ 
demek yerine, ‘Ben kötüyüm’ 
demek daha gerçekçi gelir. 

Alışılagelmiş şekliyle bir 
evde huzuru tesis etmesi 
beklenen ebeveyn annedir. O 
halde annenin huzuru aileye 
sirayet edeceğinden kıymetli 
ve korunası, çoğaltılası bir 
özelliğe sahiptir. Bir yazımda, 
‘Akıllı erkekler ailede mutluluk 
istiyorlarsa önce eşlerini 
mutlu ederler’ demiştim. Bu 
düşünceme paralel olarak, 
babanın ev içi ilişkilere 

hakimiyeti, sorun merkezli 
olmanın dışında ev halkını 
dinleyip anlayan olması 
aileye değer katar, elzemdir 
diyebilirim.

ANNE – BABA OLAN 
ANNELER 

Babalar çok çalışıyor. 
Metropol babalarıysa 
kıyasıya çalışıyorlar. 
Ekonomik koşulların 
sertliği, daha 
müreffeh bir hayat 
isteği, konforun 
vazgeçilmezliği, 
rekabet, statü 
arzusu derken 
mali yük ağırlaşıyor. 
İsteklerimizi ihtiyaç 
zannedeli babalar 
ve çoğunlukta anneler 
ömürlerinden çalarak 
çalışıyorlar. Anneler çalışma 
hayatında yeni yeni 
etkinleştikleri için halen 
annelik rollerine yabancılaşmış 
sayılmazlar. Fakat babalar öyle 
mi? Avcı-toplayıcı nizamdan bu 
yana pek bir şey değişmemiş. 
Bedenen uzaklaşmanın 
yanında ailedeki yerlerinden 
de uzaklaşan babalarımız hiç 
az değil. 

BABAM NE ZAMAN 
GELECEK ANNE?

BaBaSiz topluM ve 
kişilik inşasında babanın rolü:
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ŞEYDA BETÜL
KILIÇ



Çocuğunun büyüme 
serüvenine katkıda 

bulunan babaların bir 
kısmının kendi 

babalarıyla ilişkileri
kopuk ve yaralı. Kişi, 

kendi babasıyla arasında 
bir türlü kurumadığı 

ilişkiyi, yakınlığı kendi 
evladıyla kurarak, 
aslında kendini, 

kendi çocukluğunu 
iyileştiriyordur. Biz buna 

‘yaralı şifacı’ diyelim. 

 Eve para 
getirince babalığını 
tamamlamış sayan 
babalarımız için daha 
fazla av peşinde 
olmak çok çekici 
geliyor. Gerçek şu 
ki babalarımız ava 
giderken avlanıyor. 
Kayıpların farkında 
değiller. Ailenin anı 
hafızasında babanın 
da olduğu kareler 
azalıyor. 

Eve gelme saatleri giderek 
geç saatlere kayan babalar, 
bazen günlerce çocuklarını 
göremiyor.  Bunun sonucunda ne 
mi oluyor? Babası olduğu halde 
babasız büyüyen çocuklar, babalı 
çocuklarına hem anne hem baba 
olmaya mecbur edilmiş anneler 
çoğalıyor. Tablo bu haliyle oldukça 
karmaşık ve hüzünlü. Eve para 
getirince babalığını tamamlamış 
sayan babalarımız için daha fazla 
av peşinde olmak çok çekici 
geliyor. Gerçek şu ki babalarımız 
ava giderken avlanıyor. Kayıpların 
farkında değiller. Ailenin anı 
hafızasında babanın da olduğu 
kareler azalıyor. 

KÖR DÜĞÜM 
Tablodaki düğüm nerde başlıyor?  

Çocuğun babaya dokunamayan, 
babayla sohbet edemeyen olması 
düğümü kör düğüm yapıyor. 
Toplumumuzda babayı nasıl biliriz? 
Baba dediğin genelde yorgundur. 
Bir isteği olursa; ‘Git annene söyle 
o yapsın’ deyiverir. Para verir ama 

çocuğunun kaça gittiğini bilmesi 
pek beklenmez. Oğlunun hangi 
sporu sevdiğini, kızının en yakın 
arkadaşını bilmez, çünkü baba 
dediğinin vakti yoktur. Babayla 
çocuğun arasındaki yabancılaşma 
öylesine büyür ki, biz psikologlar, 
çocukta babadan izler görmekte 
zorlanırız. Tabloyu kararttığımı 
düşünebilirsiniz, fakat hakikat bu 
yazdıklarıma çok yakın. 

YARALI ŞİFACILAR 
Bir grup yeni trend babalardan 

da bahsedelim. ‘Z kuşağını’ büyüten 
babalarımız onlar. Hepsi değilse de 
önemli bir kısmı biraz daha esnek ve 
katılımcı. 

Çocuğuyla doğumun başından 
beri ilgili, puset taşıyan, ateş ölçen 
babalardan bahsediyorum. Çocuk 
doktoru sırasında anneyle beraber 
sırada bekleyen, veli toplantılarında 
telefonuyla uğraşmak yerine, 
öğretmene çocuğunun derslerini 
soran, arkadaşlarıyla buluşur gibi 
çocuğuyla randevulaşan babalar. 
Bu durum iyileşmiş bir babalık 

algısının alameti. Çocuğunun 
büyüme serüvenine katkıda 
bulunan babaların bir kısmının 
kendi babalarıyla ilişkileri kopuk 
ve yaralı. Kişi, kendi babasıyla 
arasında bir türlü kurumadığı ilişkiyi, 
yakınlığı kendi evladıyla kurarak, 
aslında kendini, kendi çocukluğunu 
iyileştiriyordur. Biz buna ‘yaralı 
şifacı’ diyelim. Hem baba hem de 
çocuğun iyilik halini tesis eden bir 
yolculuk olarak da anlaşılabilir. 

“HİÇ MECBUR DEĞİL!”
Annelerden babalara klasik bir 

teşekkür ağzı dikkatimi çekti. Bir 
anne şöyle diyor; “Benim eşim bana 
çok yardım eder, çocukla ilgilenir, 
ona masal okur, parka götürür, 
derslerini kontrol eder.” Hemen 
sordum ‘Bu bir yardım mı?’ “Evet 
tabii” dedi ve ekledi: “Yapmasa 
yapmaz. Hiç mecbur değil, 
yapmayan çok.” Söze girdim ve 
dedim ki, ‘Eşiniz size yardım etmiyor’ 
anne söze girdi, “Nasıl olur, ediyor 
dedim ya işte!”

Dedim ki; ‘Bu durumu 

birçok uzman benzer şekilde 
yorumlayacaktır; eşiniz tüm 
bu anlattıklarınızı yaparak size 
yardım etmiyor, eşiniz ‘babalığını’ 
yapıyor. Babalığı bunları yapmasını 
gerektiriyor. Böylece kendi 
çocuğuna baba nasıl olur,  
anlatıyor.”

KALEDİR, GÜVENDİR 
Babasız büyümeye zorlanan, 

baba görmeden büyüyen 
çocukların babaları neredelerse 
çıksınlar. Çocuklar babalarına ‘İyi 
geceler’, diyerek uyusunlar.  Tabir-i 
caizse, ATM babalıktan gönüllü, 
hisseden, anlayan babalar görelim. 
Tek yetkisi bağırmak, kızmak, ceza 
vermek olmayan babalardan 
bahsediyorum. Çocuklarımızın; “Ben 
küçükken babamla…” diye başlayan 
anıları ömürlerine anlam katsın.  
Babalar hayattayken, aslan gibi 
yürekleri, çelik gibi bilekleri varken 
birbirimizin değerini bilelim.  Baba, 
hayatta güçlüklerle mücadele eden 
tarafımızdır. Baba takatimizdir. Baba, 
kaledir. Baba güvendir. 
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Koridorunda dolaştığım 
iletişim fakültesinin 
duvarlarını Osmanlı 
Dönemi’nden günü-
müze tarihi gazeteler 

süslüyor. Arap harfleriyle basılan 
metinleri bezeyen karikatürler ilham 
verici. Cumhuriyet Dönemi gazetele-
rinde ise reklamlar dikkatimi çekiyor. 
Bugüne kıyasla reklam metinleri 
amatörce ancak vaatler tanıdık. Yine 
oltanın ucunda kadınların kalıcı 
güzellik beklentileri var... 

Leğende çamaşır yıkayan 
önlüklü bir kadın çiziminin yanına 
adeta sihirli bir reklam spotu 
iliştirilmiş: “Asrımızın kadınları çabuk 
ihtiyarlamak istemiyor. Ev kadınlarını 
en çok yoran çamaşırdır.” Bu cümleye 
katılmayan kadın yoktur değil mi? 
Spotun altında ise ‘Tolon Merdaneli 
Çamaşır Makinası’ ile vaat edilen 
Hollywood filmlerinden fırlama 
bakımlı bir kadın çizimi… 

KISKANILAN BİR ÖZELLİK 
1950’lerden günümüze sosyolo-

jik bir tahlil imkânı veriyor bu tozlu 
gazete sayfaları… 

Zaman tünelinde gibiyim. 
Aklıma annemin babama sitem 
ettiği zamanlar geliyor: “Merdaneli 
makine mi kaldı bu zamanda! ‘Tolon 
Çamaşır Makinası’ bile gençlik ve 
dinçlik beklentisini karşılayamamış 
hızla gelişen teknoloji karşısında… 
Sahi her dönemde ihtiyarlık kâbus 
muydu? Yani hayatın insana sundu-
ğu evreler geleceği bilinen kıymetli 
bir konuk gibi ağırlanmaz mıydı? 
Milâttan önce 600’lerde Sappho, 
“Güzel olan iyidir” derken binlerce 
yıl sonra soruyorum hangi güzellik! 
Çünkü güzelliği simetri ve orantılarla 
açıklayanlar olsa da esasında güzellik 
değişmez bir kavram değil. Güzellik, 
içinde yaşanan kültür tarafından 
belirlenir, zamanla anlam ve biçim 
değiştirirdi. Bazı milletlerde sarışınlar, 

bazılarında esmerler, bazılarında 
ise siyahiler güzeldir. Bu yüzyılda 
egemen kültürün güzellik kodları 
maalesef kabul görüyor. Değişme-
yen tek şey ise güzelliğin her zaman 
en çok istenen, arzu edilen, kıskanı-
lan bir özellik olması…  

TEHLİKELİ 
Güzellik ve gençlik üzerine düşü-

nürken aklıma geçen aylarda tanıştı-
ğım bir grup kadın geldi. Bir kahvaltı 
davetinde karşılaştım onlarla… En 
küçüğü benden on yaş büyüktü. 
Boyumca çocukları olan bu hoş ka-
dınlar önce isimlerini söyleyip sonra 
“Aman abla mı kaldı bu zamanda 
ismimle hitap et” dediler sırayla… 

Kadim medeniyetimizde kültürel 
birikimlerimiz ablalık ve abilik sıfatları 
üzerinden taşınmıyor muydu? Sevgi 
ve saygının iki kardeş olduğu insan 
ilişkilerinde akran ‘mış’ gibi yapmak 
ne ifade ediyor. 

GÜZELLİK
ÜZERiNE...

Üzülerek ifade edeyim tabii ki gençlik 
özlemi! Annemin de ismiyle hitap ettiği 
hanımlara akranmış gibi adlarıyla seslen-
mek bana zor geldi. Biz karşımızdaki insanı 
idealleştiren bir toplumduk. Yani birbirimize 
bağımlıydık. Bu duygu durumu dengede 
tutulduğunda toplumumuzu kenetleyen 
muhteşem bir harç görevi görüyordu. 22 ay 
küçük olan kardeşimiz bile ismimizle hitap 
etmezken kendinden 20-25 yaş büyük tey-
zesine ismiyle hitap eden gençleri görüyo-
rum. Samimiyetle söylüyorum üzülüyorum 
çünkü burada büyük bir tehlike yatıyor. 

RAZI EDİLİYORUZ 
Artık kültürümüz değişime direnemiyor. 

İnsan ve toplum ilişkisi çok yönlü ve kar-
maşık bir süreç... Toplumsal bir varlık olarak 
insanla onu çevreleyen sosyal ilişkiler ağını 
kentleşme, medya, iletişim, çevre, toplum-
sal gruplar belirliyor. Kendini muhafazakâr 
ya da modern olarak tanımlayan her iki 
cenahta da son yıllarda genç kalmak bir 
amaç olmaya başladı. Ülkemiz dünyada en 
fazla estetik operasyon yapılan altıncı ülke. 
Eskiden aile ekonomisine katkı amacıyla 
yapılan altın günleri günümüzde estetik 
operasyonlar için yapılır oldu. Bankalar bile 
estetik kredisi veriyor. Kuşkusuz bu değişi-
min en büyük sorumlusu yaşadığımız çağın 
kültürel hegemonyası. Bize ait olmayan bir 
sosyal kültürün ve güzellik algısının daya-
tılması. Antonio Gramsci’nin dediği gibi bu 
kültürel hegemonik dayatmada cebir yok. 
Sinsice sistematik olarak farkına varmadan 
razı ediliyoruz. Edildik!

ESAS OLAN SAMİMİYETTİR 
Hayat su gibi akıp geçiyor. Ötelemeye 

çalıştığımız son eninde sonunda gelecek. 
Kadınlar olarak kendi gerçekliğimizle barış-
mamız gerekiyor. Abla olmak güzeldir. İçinde 
dünyadaki en değerli duyguları sevgi ve 
merhameti barındırır. Bilgece bir sorumluluk 
yükler insana… Üstelik abla olarak da dost ve 
arkadaş olmak mümkün… Çünkü esas olan 
samimiyettir. Son olarak bir hatırlatma bütünü 
oluşturan parçaların arasındaki güçlü uyum-
dur güzellik. Yani özetle insanın içinin de güzel 
olması gerekiyor. İçerideki manevi derinlik en 
pahalı operasyonlardan ve makyaj malze-
melerinden daha fazla tesir eder. Huzur verir. 
Onca acıya ‘gönüllü’ katlanırken artık moda 
endüstrisinin direttiği bu gerçekçi olmayan 
güzellik anlayışına dur diyelim. Allah’ın El-Halk 
sanatı olan doğal güzelliğimiz, dayatılan be-
den sınırlarından çok daha fazlasını içeriyor.

GONCA 
BABÜR
ÇAKIR
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Ramazan’da seher 
vakti İstanbul’a geldin 
mi evvela Eyüp’e 
gideceksin. Tepede 
mezarlığı göreceksin. 

Birbirinden değerli zatların 
mezarlarının önünden geçerken 
diline bir besleme üç İhlas bir Fatiha 
süreceksin. Tepenin eteklerine doğru 
bir dua rüzgârı eşlik edecek sana. 
Meleklerin İstanbul sırtlarından, 
Eyüp’ün orta yerine sana ışık 
tuttuğunu göreceksin. 

HER ADIMDA BİR Camii
“Hasbi Rabbi Cellallah, 
Ma fi Kalbi hayrullah,
Yuhyi Kalbi zikrullah, La ilahe illallah,
Nur-u Muhammed Sallallah, 
La ilahe İllallah” 

zikrini diline dolayıp; Haliç’i izleye 
izleye taş yollardan inince serin bir 
İnşirah inecek yüreğine. Kuş gibi 
kanatlanacaksın gökyüzüne doğru. 
Eyüp Sultan Camii’nin yamacına 
vardığında bereketin kapıları 
açılacak. Kuşların camiinin üzerinde 
vecd ile dönüşüne şahit olacaksın. 
Avludan geçip camiiye ayak bastın 
mı kubbeye doğru ezan sesinin 
yükseldiğini göreceksin. Sabah 
namazını eda edip düşeceksin yola. 
Süleymaniye’de bir nefes alacaksın. 
O güzelim geniş bahçede zikrine 
devam edeceksin. İstanbul’un 
havasını kendine nefes edeceksin. 

İstanbul dedimse her adımda bir 
camii… Her camii de bambaşka 
hisler! Hele Ramazan’a eriştin mi tüm 
hisler arşa çıkar. Bir de niyet ettin mi 
her namazı bir camii de eda etmeye 
yolun su olur akar. Süleymaniye’den 
inersin Yeni Camii’ye doğru… 
Bir abdest tazelersin. Duana dua 
kattın mı martılarla birlikte ver elini 
Üsküdar. Üsküdar ki deniz geçerek 
varırsın ama deryaları içine katarsın. 
Gökyüzü mavilerle eflatunlara 
çalmışken, bulutlar güneş ışıklarını 
yavaş yavaş kapatırken Mihrimah 
Sultan Camii karşılar seni; vakit 
ikindi vakti. İkindi ezanı yükselir. Kâh 
Mihrimah’dan kâh Valide Camii’den... 

VER ELİNİ BEYKOZ
Sırayla okurlar ezanı. Ezan sesleri 

birbirine karışır. Akşam olmadan 
martı sesleriyle bırakırsın Mihrimah 
Sultanı... Oradan Beylerbeyi’ne 
varırsın. Denize karşı camii olmaz 
mı hiç! Leb-i derya dedikleri, deniz 
kokusunu çekersin içine abdest 
alırken. Deniz ile gök bir çizgi. 
Çizgiyi ayırır renk cümbüşleri. Hava 
kararmaya başladı mı ezanı duyarsın. 
Sükûnetiyle gelir akşam vakti. 
Üç hurma bir yudum su içtin mi 

orucunu açarsın evvela. Namazını 
kılarsın tatlı bir yorgunluk gelir. 
Anadolu yakasına gelmişken Yuşa 
Tepesi’ne gidilmez mi? Düşersin 
yola… Deniz havası almadan olmaz. 
Şükrüne şükür katarsın dilinde 
besmele. Yolun uzun, duan makbul 
daha ne olsun. Varırsın Beykoz 
eteklerine. Sonra ver elini Yuşa 
Tepesi… İstanbul’un en güzel yüzü 
buraya dönüktür. Işıltılı deniz, Ay 
bakar geceye. Hafif serindir. O ferah 
havayı teneffüs ettin mi ruhuna ve 
bedenine alırsın şifayı. Vakit yatsı 
olur. Teravihi eda edersin. Duana 
dua katar sahura kadar beklersin. 
Ramazan’da niyet ettin mi her vakit 
bir camiiye varmaya yolun su olur 
akar, kalbin muhabbetten dolar 
taşar. 

BAYRAM HAVASI
Bayramı bayram etmek istiyorsan 

eğer Eminönü’nde karşılayacaksın 
bayramı… Bayram namazı sonrası 
cemaatle bayramlaşırsın. Selamlarsın 
İstanbul’u. Şimdi Mısır Çarşısı’nda 
kaybolma vaktidir.  Kahve kokularına 
karışmış şeker kokuları. Akide 
şekerleri, çifte kavrulmuş lokumlar… 

Köy baklavasına denk gelirsen 
bir yerde, tavşan kanı çayla tadımla, 
afiyet ola. 

Eski bayramlara kavuşamam diye 
üzülme İstanbul’da her daim bayram 
havası!

YAZAR DOSYAYAZAR
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YAZAR

Orucun zaferi olan, 
oruç tutanların 
da tutmayanların 
sosyolojik bir 
ahenk içinde 

ötekine saygı duymayı  
öğrendiği bir fırsatın adı olan 
bayramı yazmak istedi kâtib.
 “İnsanlar için bir hidayet 
rehberi, doğru yolun ve hak 
ile batılı birbirinden ayırmanın 
apaçık delilleri olarak Kur’an’ın 
kendisinde indirildiği,  
hidayete ulaştırmasına karşılık 
Allah’ı yüceltmek ve şükretmek 
içindir verilen Ramazan ayını… 
(Bakara, 2/185)

Mukaddimeyi eserden 
daha fazla sevdiğini gizlemedi. 
Eserden çok müessire, sonuçtan 

ziyade sebebe vurgu yapmayı 
seviyordu. Bayram sonuçtu, 
Ramazan sebep. Ramazan yoldu 
bayram menzil. Bayram sevinçti, 
Ramazan içinde sevinç ağacını 
saklayan hüzün çekirdeği.

RAMAZAN    
MÜSLÜMANLIĞI ÖZLENDİ

Edebiyatın, sanatın, 
felsefenin, sosyolojinin, 
mimarinin, musikinin anlattığı 
Ramazan’ı değil, mukaddesata 
saygının sembolü olan, 
ibadetlerle zenginleşen, 
mukabeleler, hatimler, teravihler, 
salat-u selamlarla varlığını 
hissettiren Ramazan’ı özledi 
kâtib. “Tövbe eden, ibadet eden, 
hamt eden, oruç tutan, rükû” 

ve secde eden, iyiliği emredip 
kötülükten alıkoyan, Allah’ın 
koyduğu sınırları hakkıyla koruyan 
müminlere müjde” (Tevbe 9/112) 
olan, “Cennet kapılarının açıldığı, 
cehennemin kapılarının kapandığı 
şeytanların zincire vurulduğu” 
(Müslim, Sıyam 2, (1079) amele 
dönüşen zamanı özledi.

“Önceki ümmetlere farz 
kılındığı gibi iman edenlere Allah’a 
karşı gelmekten sakınmak için farz 
kılınan oruç” ayı olan Ramazan’ı 
(Bakara 2/183) özledi.

“Ramazan girip çıktığı halde 
günahları affedilmemiş olan 
insana yazıklar olsun. Anne ve 
babasına veya bunlardan birine 
yetişip de onlar sayesinde cennete 
giremeyen kimseye de yazıklar 
olsun. Ben yanında zikredildiğim 
zaman bana salat okumayan 
kimseye de yazıklar olsun” (Tirmizi, 
Daavat, 110) tehdidini önemseyen 
bireylerin kılı kırk yaran 
titizlikle yaşadığı bir Ramazan 
Müslümanlığını özledi.

SILA-İ RAHİM TOPLUMUN 
VUSLATI 

Söze doymuş bir dünyanın 
sükûta, susmaya, bu susmaya bağlı 
gelen berrak bir sadeliğe olan 
ihtiyacı yazan kâtib haklı çıktı.

Ramazan’da kulaklarımız 
yine tekrarlanan sığ söylemlere 
mahkûm oldu. Dini tartışma adı 
altında şeâir-i islâmiyyenin en 
temel argümanlarında gedikler 
açıldı. Tefsir-Hadis anlatan bazı 
diller mabedin yolunu yine 
bulamadı.

Dini ve ahlaki değerlerin 
-velev ki çok samimi bir ortamda 
olsun- teravih namazlarının 
kılındığı esnada gerek televizyon 
ekranından gerekse cami dışında 
belli mekanlarda topluluğa 
aktarılmasının popüler bir kimlik 
taşımaktan öte bir değer inşa 
etmediği anlaşıldı.

Unutulmaması gereken husus; 
Ramazan’ın, kaybedilen ibadet 
konsantrasyonunun yeniden 
kazanılması fırsatı olduğudur. 
Zira Ramazan kendine uzaklaşan 

insanın, secdede seccadesine, 
mabette namazına, bayramda sıla-i 
rahim toplumsallığına vuslatıdır.

Bireysellik esastır Ramazan’da. 
Kişi kendi iç dünyasına 
kalabalıklar yoluyla ulaşmaya 
çalışır. Yalnızlığının sığ sularından 
cemaatle namaz sandalıyla 
kurtulur. Depresyona maruz kalmış 
bedende bir ruhun var olduğunu 
hatırlar.

Cesede ruh akordu verir kulluk 
kıvamına ermek için.

Hislerine mağlup olup ümitsiz 
olmak yerine, kendine hâkim 
olmanın, iradesini yönetmenin 
diplomasını alır. İftar, bu diplomaya 
girecek notların tek tek yazılması 
değil midir?

TARTACAK TERAZİ YOK 
Camiden yola çıkmayan 

camiye ulaşmayan her türlü fikri 
dini ıslahat hareketi kısırdır. Tarih 
bunun örnekleriyle doludur. 
Kıblesini cami dışında aryan 
entelektüellerin samimiyetini 
tartacak teraziye ihtiyaç yoktur. 
Zira bu kişilerin teraziye gelecek 
ağırlıkları bulunmamaktadır.

Şeâir-i islamiyyeye hürmet 
etmeyen kişi mürşit olamaz. 
Teravih namazı saatinde şeriatın 
en mahrem konularını horoz 
dövüşüyle canlı yayında tartışan 
kişiler topluma samimiyetlerini 
anlatamazlar. Zira ontolojik 
olarak varlık olarak çıkış noktaları 
yanlıştır. Teravih namazını hafife 
alan, teravih saatinde Kuran’ın 
mucizelerini haykıran âlimler, 
ne yazık ki irfansız amelsiz bir 
dindarlığın suç ortaklarıdır.

 AMELE MERDİVEN BİR İLİM 
 ‘Temiz olmak, tertemiz, pak, 

kusurdan arınmış’ manasındaki 
Kuddûs ismini her akşam 
namazından sonra okuyup 
dinleyen, sonra da sokakları 
pervasızca kirleten Müslüman 
kentlere acıdı kâtib.

Ramazan’da sokakların her 
geçen gün daha fazla kirlenmesine 
üzüldü.

Sürüler halinde kitle 

Müslümanlığını değil, bireysel 
düzeyde bilinç düzeyine ulaşmış 
kâmil Müslümanlığı özledi.

Aleni oruç yiyenlere kızmak, 
enerjisini ayıpları sayıp dökerek 
yıpratmak yerine kendi hususi 
takva binasını inşanın yollarını 
aradı. Nafile mi farz mı tasniflerine 
girmeden bütün programını teravih 
ve sabah mukabelesine göre dizayn 
etti.

Bast-ı zaman tayy-ı mekân 
dedikleri berekete oruçlu derslerde 
şahit oldu.

Teravih öncesi sonrası, sabah 
mukabelesinin ardında okuduğu, 
okuttuğu derslerdeki talebelerin 
samimiyetine bel bağladı. İbare 
okuyan dillerde kutsayan heyecana 
tanık oldu. Kuran’ı salt bir kültür 
olarak değil, amele merdiven bir 
ilim olarak telakki eden, bu uğurda 
ter döken, uykusuz kalan, rahlenin 
hakkını veren genç adamların 
dinamizmine hayran kaldı.

Bireyi kendi yalnızlığı içinde 
dünya ile entegre eden Kuran 
merkezli, cami merkezli, sünnet-i 
seniyye merkezli bir dirilişin rüyasını 
gördü. Ütopik fantezileri dava 
diye kalabalıklara yutturmanın 
zamanının geçtiğini, tek tek fert 
bağlamında bir ilmi irfani doğuşun 
alfabesini aradı.
Bunları yaparsa bayramı 
hakkedeceğini düşündü kâtib.



47Haziran  2019 / TURUnCU DERGİ 46 TURUnCU DERGİ / Haziran 2019

Ezgi ve ilahiler 90’lı yıllarda 
çok meşhurdu. Refah 
Partisi iktidara geldikten 
sonra adeta altın çağını 
yaşayan ezgilere, ülkedeki 

tüm dini kültürel birikimi baltalayan 
dünyevileşme arzusu, bu müzik 
türüne de darbeyi vurmuştu. Tabii 
28 Şubat Post-Modern Darbesi’nin 
etkisini de anmamak olmaz. 
28 Şubat ile baltalanan İmam 
Hatipliler ile birlikte bu müzik 
türü de sahneden çekilmişti. 28 
Şubat sonrası ise büyük çoğunluk 
dindar görünmekten kaçtığı için, 
sert, radikal, İslamcı algılanmamak 
için, muhafazakâr görünmek daha 
cazip geldiği için ezgileri bırakmıştı 
belki de. 2000’li yıllarda ezgiler 
açısından sönük yıllardı, marşlar 
ise hepten unutulmuştu. Belediye 
etkinliklerinde ikinci sınıf sanatçı 
muamelesi görüyordu sanatçılar. 

Ama bir yandan da eski eserler, eski 
dava bilinci özlenmeye başlanmıştı. 
Bir kesim kendisini kabul ettirmişti 
artık ‘Ben buradayım’ demişti. Son 
birkaç yıldır yeniden ezgi/ilahi sesleri 
canlandı. Pek çok yeni sanatçı katıldı 
aramıza. Bu isimlerden bir tanesi de 
Savaş Talha… Müziği çocuk yaşta 
başlayan Talha ile ezgileri ve hayat 
hikayesini konuştuk. 

ÇOCUK YAŞTA EZGİ 
SÖYLEMEYE BAŞLADI 

Bize biraz kendinizden 
bahseder misiniz? 

Ankara’da doğdum. 2011 yılında Fırat 
Üniversitesi İstatistik bölümünden 
mezun oldum. 2016 yılında uluslar-
arası ilişkiler alanında ikinci lisans 
derecesini aldım. Yüksek lisansımı 
Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi 
Enstitüsü (TODAİE) ‘nde tamamladım. 
Lise hayatımın başlarında, çocuk-
luğumdan beri sürdürdüğüm müzik 
hayatımı profesyonel olarak devam 
ettirmeye başladım. 

SANATÇI SAVAŞ TALHA:

RÖPORTAJ: BETÜL TAT



Birçok albüm çıkartarak hem 
yurtiçi hem de yurtdışında 
önemli konserler gerçekleştirdik. 
2011 yılında; yazıp, besteleyip 
seslendirdiğim Gül Ahmedim 
parçasıyla önemli bir çıkış yakaladık. 
Bu tarihten sonrada yerel ve ulusal 
birçok radyo ve TV kanallarında 
programlar gerçekleştirdik. 
Üniversite eğitimi boyunca müzik 
çalışmalarının yanı sıra çeşitli 
sivil toplum kuruluşlarında aktif 
görevlerde bulundum. Halen farklı 
ve kalıcı eserler ortaya çıkarmak için 
yeni albüm çalışmalarına ve konser 
faaliyetlerine devam ediyorum.

DAVAMIZ MÜZİKLE 
ANLATILMAYA ÇALIŞILIRDI

28 Şubat’tan önce 
hepimiz ilahi/ezgi 
dinlerdik. Bize ne oldu da 
ilahi ve ezgilerimizin sesi 
kısıldı? 

Samimi hislerin ilmek ilmek 
işlendiği eserlerdi o dönem ki 
ilahiler, ezgiler ve marşlar. Davamız 
müzikle anlatılmaya çalışılırdı. 
Kimin gücü neye yeterse misali. 
Yani amaçtan ziyade araçtı müzik 
bizim için, dava yolunda.  Başlangıç 
niyeti böyle halis olunca dinleyiciye 
geçerdi duygu. Söyleyen dava için 
söyler, dinleyen dava için dinlerdi.

28 Şubat özelde Türkiye 
Müslümanları için, genelde ise tüm 
ümmet için bir dönüm noktası 
aslında. Bu kara tarih, İslami düşünce 
ve yaşam tarzının, kimsenin 
yaşantısına müdahale etmeden, 
Müslümanların Müslümanca 
yaşamaya çalışma arzularının kırıldığı 
bir tarihtir. 28 Şubat, samimiyetle 
ve hukuk kuralları çerçevesinde 
verilen, kişisel hakları elde etme 
mücadelesinin sekteye uğradığı bir 
tarihtir. Bilginin nasıl tam tersi ifade 
edecek şekilde dejenere olduğunu, 

sizinle beraber saf tutan insanların, 
gücü görünce nasıl saf değiştirdiğini, 
rahmetli Necmettin Erbakan’ı 
boncuk boncuk terleten insanları 
gördüğümüz tarihtir 28 Şubat. 
Dolayısıyla tüm bu olaylar 
neticesinde siyaset evrildi, ticaret 
evrildi. 

Tabii ki kültür ve sanat da 
evrildi… 
2002’den sonra peyderpey bazı 

doğal haklarına kavuşan insanlar, 
rahatlığın vermiş olduğu rehavetle 
mücadele azmini yitirdiler. İnsanlar, 
fıtratları gereği elde edemediğini 
sürekli arzular ve bu uğurda 
mücadele ederler. Elde ettikten 
sonra da kıymetini bilmezler. 

Demem o ki; davamızın kıymetini 
bilemedik. Çünkü bizi ayakta 
tutan davamızdı. Sekülerleştik. 
Mücadele etmeyi ve hakkımızı 
arama konusunu hep başkalarının 
sorumluluğuna yükledik. 

Kendimi ifade 
ettiğim, sahne 

aldığım her mecrada 
ilgi görmek de 

beni motive ediyor 
haliyle. Her sanatçı 
eserini sergilemek 

istermiş. Sergilediği 
esere iltifat edilsin 

istermiş. 
Bizim ki de 

o hesap.      
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Bizse iktidarın nimetlerinden 
faydalanmaya koyulduk. Bir nevi 
bizi coşturan, motive eden, içimizde 
büyüttüğümüz dava çınarını diri 
tutan müzikler dinlememize gerek 
kalmadı! Haliyle talep olmayan şeyin 
arzı da kolay olmuyor. Fedakâr olan 
sanatçı abilerimiz vardı Allah’tan. Bu 
camianın ayakta kalmasına büyük 
katkıda bulundular.    

ELİMDEN GELENİ ORTAYA 
KOYMAK İSTİYORUM 
 Sanat camiasının durumu 
malum. Sanatınızı yapmak için 
ciddi bir mücadele vermeniz 
gerekiyor. Motivasyon 
kaynağınız nedir? 

Şu bir gerçek; işimizi layığıyla 
yapabilmek, birçok fedakârlık 
yapmaktan geçiyor. Sorunuzda 
değindiğiniz gibi bunun içinde 
hem maddi hem de manevi hayli 
mücadele vermemiz, birçok engeli 
aşmamız gerekiyor. Yaptığımız 
sanatın hitap ettiği kitle, diğer camia 
sanatçılarının kitlesi kadar geniş değil. 
Bir tarafta Yunus’a, Alvarlı Efe’ye, Hacı 
Bektaş-ı Veli’ye ömrünü verip, onların 
dizelerini seslendirenler. Diğer tarafta 
‘O sen olsan bari’ deyip milyonlara 
ahlaksızlık satanlar...

Bunca olumsuzluklara rağmen 
beni motive eden şeyin içimdekileri 
anlatma arzusu olduğunu 
düşünüyorum. Bu öyle bir his ki; er 
geç açığa çıkmak istiyor. 571’den beri 
süregelen manadan hissettiklerimi, 
kendi dizelerimle anlatmak istiyorum. 
Hak-batıl mücadelesinde elimden 
geleni ortaya koymak istiyorum 
acizane. 

Kendimi ifade ettiğim, sahne 
aldığım her mecrada ilgi görmek 
de beni motive ediyor haliyle. Her 
sanatçı eserini sergilemek istermiş. 
Sergilediği esere iltifat edilsin 
istermiş. Bizim ki de o hesap.      

ÇAĞA UYMAK GEREKİYOR 
İlahi/ezgi sektörünün 
geleceği nasıl sizce? 
Sektörün geleceği konusunda 

çok kafa yormadım açıkçası. 
Kafa yorduğum tek şey, yapmak 

istediğim projeler. Bu özgün projeler 
hayata geçtikçe ilgi duyacağından 
eminim. Ama şunu söyleyebilirim: 
Üretmek ve yeni şeyler söylemek 
derdinde olduğumuz müddetçe 
söyleyeceklerimizi dinleyenlerin 
olacağını biliyorum. Bizi dinleyen 
kardeşlerimiz var oldukça da 
üretmeye gayret göstereceğiz. 

Burada bir de öz eleştiri yapmak 
gerekir. Türkiye eski Türkiye değil. 
Haliyle 30 yıl öncesinin diliyle bir 
şeyler söylerseniz tabii ki yeni nesil 
sizi anlamakta zorlanır. Sektörün 
durumu biraz da çağa ayak 
uyduramamaktan kaynaklanıyor. 
Kutlu davayı, çağın diliyle anlatmak 
gerekir. Yeni metotlarla sergilemek 
gerekir. Biz projelerimizde bunu göz 
ardı etmemeye çalışıyoruz. 

Son albümünüz çıktı. 
Kalbinizle seslendirdiğiniz 
eser hangisi?

Belki biraz iddialı olacak ama, beni ta 
yüreğimden vurmayan hiçbir eseri 
okumadım albümümde. Çünkü 
hepsi benden. Yeni albümümüz 
Hengame’nin ilk video klibi Güzel 
Yüzlüm parçasına çekildi. Kalbimle 
seslendirdiklerimin ilk sergileneni 
Güzel Yüzlüm. Bizi bizden alan Güzel 
Yüzlü’yü anlatıyor… 

SANALA RÜCU ETTİ 

Dijital medyanın ilahi/
ezgilere etkisi nasıl oldu?
Dönüşen dünyayla birlikte medya 

araçları da dönüştü. Yayım ve dağıtım 
faaliyetleri de fiziksel olmaktan 
ziyade sanala rücu etti. Bunu ilk 
defa Gül Ahmedim eserini bir radyo 
programında okuduktan sonra 
kendimi Youtube’da milyonlarca kez 
dinlenmiş olduğumda fark ettim. 
Bu arada Hengâme albümümde 
yeniden okudum Gül Ahmedim’i.

Anladım ki bilgiye erişim hızlandı. 
İnsanlar istedikleri zaman, cep 
telefonlarından sevdikleri müzikleri 
açıp dinler oldu. Dinleyiciler 
neredeyse biz de o mecrada 
olmaya çalıyoruz. Şimdi dinleyiciler 
yüzde 99’u dijital platformlardan 
müzik dinliyor, biz de haliyle dijital 
platformlara odaklı çalışıyoruz.

BABAMSIZ İLK RAMAZAN 
BAYRAMI’NI ASLA UNUTMAM

Bayram yaklaşıyor 
unutamadığınız bir bayram 
anınız var mı? 

2007 yılında babam ciddi bir 
hastalığa yakalandı. Babam kendi bile 
bilmedi ilk zamanlarda hastalığını, 
aileden bir tek ben biliyordum. O 
zaman döküldü dilimden;

Yapayalnız gecelerde
Anlamaz ki beni kimse 
Olacak sensin tek çare 
Dertlerime Gül Ahmedim…

Kısa süre sonra vefat etti 
babacım. Babamsız ilk bayram 
sabahı; annemin kahvaltı sofrasını 
dört kişilik hazırlaması gerekirken, 
babamın olmadığını unutup beş 
kişilik hazırladığını fark ettik ve çok 
duygulu anlar yaşadık hepimiz. Asla 
unutamayacağım bir bayramdır 2008 
Ramazan Bayramı.

Bu keyifli söyleşi için 
teşekkür ederiz.

Bana bu güzel dergide yer ayırdığınız 
için asıl ben teşekkür ederim. Turuncu 
ailesinin ve tüm okuyanlarınızın 
Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum.
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K
endimiz gibi birilerini 
bulma gayretimiz hayat-
ta herkes için geçerli bir 
durum.
Peki seninle aynı olduğu-
nu düşündüğün kişi, tam 

anlamıyla senin gibi mi?
Sana yakın fakat senin aynı for-

mun değil diyebiliriz. Bazı hususlarda 
ortak olduğunuz; fikir, düşünce ve 
duygu bütünlüğünde ortak noktaları-
nızın olduğu insanlar var hayatta...

‘İyi anlaşıyorum, benim gibi 
düşünüyor, duygu düşüncelerimiz ve 
fikirlerimiz yakın’ diye söyleriz hayatta. 
Fakat tıpatıp aynı olduğumuz kişi yok 
diyebiliriz. Parmak izinin bile herkeste 
farklı olduğu düşünüldüğünde insan 

ne kadar bu yönlerden yakın da olsa 
duygu düşünce ve davranış boyutun-
da, bir yerlerde anlaşmazlık, pürüz, 
farklılık ve değişkenlik çıkabiliyor. 

BİRİCİK OLDUĞUNU   
FARK ETMEK 

Yaratan bizleri farklı farklı yarat-
mıştır. Her insan farklı donanımlar ve 
güzelliklerle yaratılmıştır…

Hatta tek yumurta ikizlerinin bile 
parmak izlerinin farklı olduğunu 
görmekteyiz... 
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İlahiyatçı/
Araştırmacı

BEYZANUR
YILMAZ

HUZUR VE MUTLULUK     KENDiNDE VE
                      YARATICI’YI      BiLMENDE

Bu kadar muhteşem olan diğer 
canlılardan farklı olarak ahseni takvim 
olarak yaratılan insan, kendini tanı-
malı, bilmeli ki hayatı anlamlandırsın, 
varoluş gayesi ve amacını bilsin ve 
Yaratıcısını bilip O ‘nun kudret ve 
mükemmeliyetini anlasın.

Bunu anlasın ki hayat kişi için 
anlamlı hale gelsin ve dünya değerli, 
huzur ve mutluluğun olduğu bir 
mecra olsun... 

Kendinin farklı, değerli ve biricik 
olduğunu bilerek Yaratıcı ‘ sına 

dayanıp bunun için O’na teşekkür 
edip, şükretsin... Kişi bu bilince, 
şuura ve farkındalığa erince kendiyle 
barışık, kendini bilen ve tanıyan 
kendi içerisinde mutlu ve huzurlu 
bir kişi olur. Tıpkı aynada sadece 
kendini ve yüzünü gördüğü gibi 
kimseyi kendi gibi görmez, kişilerle 
anlayış ve iletişimini sağlayan, 
yakın ve benzer yönlerini görerek, 
kişilerin biricik olduğunun farkına 
varır. Bundan sonra huzur, mutluluk, 
anlam ve birçok değer hayatında 

yer alır. Psikolojik ve fizyolojik sağlığı 
olumlu yönde etkilenir. Kendini 
bilen kişi de Yaratıcısını bilir ve 
O’nun mükemmelliğini görerek O’na 
dayanarak şükreder ve O ‘na teşekkür 
eder. Böylece huzur ve mutluluk 
hayatında kaçınılmaz olur.

Kutsi hadiste şöyle demektedir;

“Kendini bilen Rabbini bilir.”
Kendini bilme yolunda  

ilerleyerek Rabbini bilme şerefine 
ulaşmanız ümidi ile... 



RÖPORTAJ: ZEHRANUR CEYLAN DEMİR

   SU KUYUSU
iYiLiK OLUP TAŞTI

‘Susuzluk’ denilince hemen 
hemen herkesin aklına ilk 
olarak maalesef Afrika kıtası 
geliyor. Başta kuraklık olmak 
üzere maddi imkânsızlık 

ve terör nedeniyle milyonlarca Afrikalı 
insan güvenli ve temiz olmayan suları 
içmek zorunda kalıyor. Yetersiz beslen-
meye kirli ve kötü şartlarda edinilen 
suların da tüketilmesi eklenince başta 
çocuklar olmak üzere her gün yüzlerce 
insan susuzluk ve hastalıklar nede-
niyle hayatını kaybediyor. Afrika’da ‘su’ 
nedeniyle yaşanan insanlık dramının 
minimize edilmesi için Türkiye’den pek 
çok kurum ve şahıs oralara gidiyor ve 
su kuyuları açtırıyor. Bu isimlerden bir 
tanesi de girişimci Hazal Aydın Gença-
lioğlu… Kendisiyle buluştuk; Afrika’da 
su kuyusu açtırma projesini ve özel 
hayatını konuştuk. 

FENOMEN MİYİM BİLMİYORUM 
Bize biraz kendinizden bahseder 
misiniz? 
Ben Hazal Aydın Gençalioğlu. 1992 

yılında İstanbul’da doğdum ve burada 
büyüdüm. İstanbul Arel Üniversitesi 
Lojistik Bölümü mezunuyum. 

Kendinizi ‘Sosyal medya fenome-
ni’ olarak tanımlıyor musunuz? 
Sosyal medya fenomeni birçok kişi-

ye deniliyor. Herkes fenomen artık! Ben 
fenomen miyim bilmiyorum ama bir 
kitlem var ve ailem gibiler. Yaşadığım, 
yediğim, gittiğim yani her duygumu 
paylaştığım ve merak edip, sevinen, 
üzülen insanların olduğu samimi, sıcak 
bir platformdayım.

ÇOK BÜYÜK HAYAT DERSİYDİ 
Afrika’ya su kuyusu açmak için 
gittiniz ve bu projeniz çok ses 
getirdi. Orada gördükleriniz 
hayatınızda nasıl bir karşılık 
buldu? 
 Bambaşka bir dünya sanki biz aynı 

yeryüzünde yaşamıyormuşuz gibi! 
Türkiye’ye döndüğümde bir ay ken-
dime gelememiştim. Çok büyük bir 
hayat dersiydi. İsrafı zaten seven bir 
insan değildim ama daha da bilinçlen-
dim diyebilirim. Evimde ya da gittiğim 
mekanlarda hiçbir şeyi çöpe atmam, 
attırmam. Paket yapar eve götürürüm. 
Evdeyse bir şekilde değerlendiririm. 

Hele ki su... Asla boşa harcamam 
asla! Eşim de çok hassastır bu konuda. 
Oradaki insanların suya olan hasretini 
bir görseniz! Hiçbir şey göründüğü gibi 
değil Afrika’da. Suya hasret, aç, o kadar 
çok insan var ki… Ümmet olarak gü-
cümüz yettiğince yardım etmeliyiz. Bu 
vebali nasıl ödeyeceğiz bilmiyorum. 

Yardım faaliyetlerinize devam 
edecek misiniz? 
Ben borç bildim kendime, görev bil-

dim ve ömrüm, gücüm yettikçe oradaki 
kardeşlerimiz için mücadele edeceğim 
Allah’ın izni ile.

DUALARIMIN KARŞILIĞI 
Evlilik, başka bir ülkede yuva 
kurmak... Hayatınızın görünme-
yen kısmındaki Hazal nasıl biri? 
İnternetten görünen kısım, Hazal’ın 

hayatının yarısı bile değil! Öyle garip, 
öyle ilginç bir hayat hikayem var ki… 
Derler ya anlatsam roman olur. Anlat-
maya kalksam yarısında “Yok artık” iyice 
abartıyor dersiniz! Beni büyüten zaten 
hep yaşadıklarım oldu bir gün vakit 
bulursam uzunca anlatmak isterim.

Evlilik... Güzel, çok güzel! Eşim 
benim dualarımın karşılığı gibi. Öyle 
anlayışlı, öyle iyi niyetli ki. Yollarımız 
Afrika’da kesişti. Onların da Almanya’da 
Afrika yardım dernekleri var. Eşim 
benim yoldaşım. O benim ailem. Allah 
başımdan eksik etmesin.

SAKİN BİR HAYAT İSTİYORUM 
Geleceğe baktığınızda ne görü-
yorsunuz? Sizi hangi projelerle 
tanıyacağız? 
Çok güzel projelerimiz, sürprizle-

rimiz var. Kendi markam olsun, başka 
markalarla iş birliklerimiz olsun, yurt 
dışı iş birliklerimiz olsun. Yakın zaman 
projelerimiz çok.  Aslına bakarsanız 
esasen gelecek dediğimiz kavramda, 
geleceğe baktığımda yani hiç değilse 
şahsen daha sakin bir yaşam istiyorum. 
Zira fazlasıyla yoruldum, çok yıpran-
dım omuzlarımda çok yükler taşıdım, 
rahatsızlıklar geçirdim, ölümler, travma-
lar yaşadım... Zorluklar beni gerçekten 
yordu ve gelecekteki istediğim sakin bir 
yaşam, evim, çocuklarım, mutfağım.

Bu keyifli söyleşi için   
teşekkür ederiz.

Ne demek… Asıl ben teşekkür ederim. 

gİRİşİMCİ HAZAL AYDıN gENçALİOğLU:
RÖPORTAJRÖPORTAJ

Hiçbir şey 
göründüğü gibi 
değil Afrika’da. 

Suya hasret, aç, 
o kadar çok insan 

var ki… Ümmet 
olarak gücümüz 

yettiğince yardım 
etmeliyiz. Bu vebali 

nasıl ödeyeceğiz 
bilmiyorum.
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RÖPORTAJ

RÖPORTAJ: gAYE YARDıMCı

R
omanlar… Aile ve daya-
nışmayı her şeyin önünde 
tutan, sanat ruhlu yapıları, 
neşe ve sevinçlerini her 
koşulda koruyup herkesle 
paylaşmalarıyla bilinen, 
Türk milletinin zengin 
ve köklü kültürünün en 

renkli motifini oluşturuyor. Romanlar 
27’nci dönemde Türkiye Millet Mecli-
si’nde iki vekille temsil ediliyor. 
Irkçılığın, ayrımcılığın ve tahammül-
süzlüğün işaretlerini her yerde gör-
düğümüz, yaşadığımız günümüzde 
Romanlara karşı da aynı durumun ge-
çerli olduğunu üzülerek izliyoruz. Ama 
içimizden bazıları bu ayrımcılığı izlemi-
yor! Kamuoyunda tüm bu toplulukla-
rın yaşamın her alanında karşı karşıya 
kaldıkları baskı, ayrımcılık ve önyargılar 
konusunda farkındalık yaratmak is-
teyen ve ayrımcılığa karşı mücadele 
eden Sosyolog Cemal Bekle Haziran 
2018’den bu yana Türkiye Büyük Millet 
Meclisi çatısı altında İzmir Milletvekili 
olarak çalışmalarına devam ediyor. AK 
Parti’nin ilk Roman Milletvekili olan 
Cemal Bekle ile Turuncu Dergisi oku-
yucuları için buluştuk.   

DÜNYANIN HER YERİNDELER 
Haklarında sürekli konuşulan, 
doğru-yanlış bilinenler dışında 
en yetkili ağızdan duymak ister-
sek, Romanlar kimdir? 

Çok teşekkür ederim. Öncelikle 
tarihimizden başlayalım derim. Hin-
distan’ın Pencap-Sind nehri havzası 
boyunca Pakistan ve Afganistan’ın da 
içinde bulunduğu bölgelerden, İran ve 
Anadolu üzerinden dünyaya yayılmış 
Hint-Avrupa kökenli halkın adıdır. Ro-
manlar, iki kola ayrılarak yeryüzüne da-
ğılmışlardır. Birinci kolun, İran ve Suriye 
topraklarını aşarak Mısır’a yerleştikleri 
daha sonra da buradan kopan bazı 
kolların deniz yoluyla İspanya ve Porte-
kiz’e gittikleri kabul edilmektedir. İkinci 
kolun ise Hazar Denizi’nin kuzeyinden 
Karadeniz’in kuzeyini takip ederek, 
Balkanlar’a oradan da Avrupa’ya gel-
dikleri kabul edilir. Bu göç dalgasının 
dışında Türkler ile birlikte Anadolu 
coğrafyasına ve buradan hareketle 
de Trakya ve Balkanlar’a yerleşen Ro-
manlar da mevcut. 500 yıldan fazla bir 
süre bu bölgenin kültürel ve tarihsel 
gelişimine damgasını vuran Osmanlı 
İmparatorluğu’nun Romanları bu 
şekilde Rumeli’ye yerleştirmesinden 
dolayı Türkiye, Trakya ve Balkanlar, Ro-
manların Hindistan’dan sonra vatanları 
olarak kabul edilmektedir. Yakın tari-
himize baktığımızda ise; Romanların, 
Fatih Sultan Mehmet’in fermanıyla 
İstanbul’da güvence altına alındıklarını, 
ayrıca Sultan İkinci Selim’in yayınladığı 
fermanla da vergiden muaf olduğunu 
ve hiç kimsenin onlara ilişmemesini 
emrettiğini unutamayız. 

 TBMM’de Roman 
vatandaşların 

temsİlcİsİ olan
 Cemal Bekle:

“Türkİye Cumhuriyetİ 
kurulduğundan 

bugüne İlk kez bİr 
Başbakanın ‘Roman’ 

dedİğİnİ Recep Tayyİp 
Erdoğan’ın ağzından 

duyduk. Değİşİm 
o günden İtİbaren 

başladı” dİyor

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ CEMAL BEKLE:

   BiZE KARŞI AYRIMCILIğA 

‘DUR’ DiYEN
ERDOğAN OLDU

DOSYARÖPORTAJ



deki insan gerçeğini bir gün olsun 
merak eden hiç olmadı. Bir Roman 
çocuğunun sınıfta neden yalnız 
bırakıldığına, Roman mahallesinde 
yaşayan bir gence neden iş verilme-
diğine, Romanlar için bazı yasalarda 
neden ayrımcılık yapıldığını, Roman 
mahallelerinin neden potansiyel 
suçlu görüldüğünü ne yazık ki soran 
olmadı. Ama bugün Türkiye Cumhu-
riyeti Cumhurbaşkanı, Romanların 
sorunlarını görüşmek ve çözüm 
bulmak amacıyla hep bizlerle bir 
arada oldu, dünyaya örnek bir eylem 
planıyla 2016 yılından bu yana beş 
bakanlığımızın ortak çalışmasıyla yol 
aldık ve almaya devam ediyoruz.  Bu 
yükü taşımak için bundan daha iyi 
bir destek olabilir mi? 

ÇAY İÇMEYE   
MAHALLELERİMİZE BEKLERİZ 

Neler yapıldı bugüne kadar?
‘Bu yoksulluğu, eğitimsizliği bitireceğiz 
diye yola çıktık’ öncelikle. Devlet kad-
rolarında ‘Roman vatandaşlarına yer 

yok’ diyen ilkel zihniyeti ayaklar altına 
aldık, alıyoruz. Milli birlik ve kardeşlik 
projelerimizden ‘Roman Strateji Eylem 
Planı’ bu ülkenin ekonomisini huzu-
runu, istikrarını pekiştirecek devlet 
projelerinden biridir. Bu proje, elbette 
ki ülkemizde dezavantajlı gruplar sıra-
lamasında en önlerde yer alan Roman 
vatandaşlarımızın çözüm bekleyen 
sorunlarına yönelik hazırlandı.  Bu 
amaçla Roman vatandaşlarımızın baş-
ta insan hakları alanında olmak üzere 
gündelik hayatlarını sıkıntıya sokan 
pek çok konudaki sorunlarını anlamak 
ve çözüm yolları bulmak amacıyla 
belli bir müzakere ve müşavere bilinci 
etrafında bir araya gelindi. Ayrıca Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan-
lığımızın öncülüğünde 2019-2021 II. 
Aşama Eylem Planı ile hali hazırda ça-
lışmalarımıza devam ediyoruz.

Tüm olumsuzluklara rağmen 
Roman vatandaşların eğlenceli 
videoları sosyal medyada, 
kamuoyunda çok ilgi 
görüyor…

Tarih içinde talihsiz bir şekilde 
varlıktan yokluğa savrulan Roman 
kardeşlerimizin yaşadıkları tüm acı 
ve sıkıntılara rağmen bugün hale 
metaneti elden bırakmamış olmaları, 
her türlü takdirin üzerindedir. Ana-
dolu’muzda var oldukları ilk günden 
beri kavga, çatışma, huzursuzluk 
yerine barış, dostluk, kardeşlik ve bir-
liği esas almış olmaları üzerinde de 
ciddiyetle durulması gerekmektedir. 
Elbette yapımız gereği çok eğlenceli, 
hayata bağlı insanlarız. Ama kapı 
gıcırtısına oynayan insanlar da deği-
liz. Ülkemizde, topraklarımızda hep 
birlikte barış, huzur içinde yaşamak 
hayalimiz. Birleşmiş Milletler ’in bir 
anketinde okumuştum, “Sınıfınızda 
kaç mülteci var” sorusuna çocuklar: 
“Hiç yok biz hepimiz çocuğuz” diye 
cevap vermişlerdi. Bu çocukların 
masumiyeti sarsın hepimizi, bu duy-
gularla Turuncu Dergisi okuyucuları-
na sevgilerimi sunuyorum. Yolunuz 
düşerse Roman mahallerimizde bir 
çay içmeye bekliyorum. 
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Osmanlı coğrafyasında, Ro-
manların zanaatlerinden istifade 
edildiğini ve askerlikte de üstün 
hizmet gösterdiklerini, İkinci Dünya 
Savaşı sırasında bir milyon Romanın 
soykırıma tabi tutulduğu, Avrupa’da 
soykırıma uğrayan Romanların ise 
kaçarak ülkemize sığındıkları bir di-
ğer gerçektir.  

BİZİM İÇİN MİLAT 
Ülkemizde Romanlarla ilgili 
farkındalık tam olarak ne za-
man başladı?

Türkiye Cumhuriyeti kurulduğun-
dan bugüne, ilk kez bir Başbakanın 
‘Roman’ dediğini Recep Tayyip 
Erdoğan’ın ağzından duyduk. De-
ğişim o günden itibaren başladı! 
Binlerce yıldır Anadolu topraklarında 
diller, inançlar, renkler ve farklı etnik 
gruplarla bir arada barış ve hoşgörü 
içinde yaşıyoruz. Biz insanı yalnızca 
insan olduğu için seven, yalnızca 
insan olduğu için hürmet gösteren, 
‘Tanrı misafiridir’ diyerek evinin kapı-
sını ardına kadar açan bir kültürden 
geliyoruz. Roman vatandaşlar yıl-
larca kökenlerinden dolayı dışlandı, 
ötekileştirildi. Hangi çocuk, hangi 
bebek, hangi Roman anne baba-
sından kendisine miras kalmış etnik 
kökeninden dolayı, dilinden dolayı 
dışlanabilir?  Bu insanlığa, vicdana 
sığmaz!  Buna ‘Dur’ diyen, dönemin 
Başbakanı Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan olmuştur. Biz 
Romanlar olarak bu dönüşümü Tür-
kiye’de milat kabul ederiz. 

HEP AYRIMCILIK GÖRDÜK
Birbirinden değişik adetleriniz 
ve kültürel çeşitliliğiniz, sizi bu 
konuda farklılaştırıyor. Haya-
tın biraz sevimli, biraz soğuk 
yüzü… Ötekileştirilmek, deza-
vantajlı grubun içinde adlan-
dırılmak, bu negatif durumu 
nasıl pozitife çeviriyorsunuz? 

Çok güzel bir noktaya değindiniz! 
Yükümüz çok ağır. Romanların 
çektikleri tüm sıkıntılara, dışlanmış-
lıklarına rağmen devletin uzattığı 
ele Türkiye’nin her yerinden koşup 
geldiklerini ve hepsinde sevgi, kar-
deşlik, samimiyet, millet sevgisi, ay 
yıldızlı bayrak sevgisi, vatan sevgisi 
görürsünüz. Çingene toplumunun 
(Rom, Dom ve Lom) kültürünü tanıt-
makla sınırlı olmayan, aynı zamanda, 
tüm bu toplulukların yaşamın her 
alanında karşı karşıya kaldıkları baskı, 
ayrımcılık ve önyargılar konusunda 
farkındalık yaratmak ve ayrımcılığa 
karşı bir araya gelmenin önemine 
de vurgu yapar. Bizlere karşı ön yargı 
oluşturmak yerine, elimizden her 
şeyin alınmış olması ve bu yüzden 
yersiz yurtsuz kalmış olmamız anla-
şılacağı yerde rivayetlere dayalı bir 
toplumsal hafıza barındırıyor ve bu 
hafızayla yaşıyoruz. İnsanlık olarak 
efsanevi hikâyeleri ve mistik olayları 
seviyoruz. Ön yargının, ayrımcılığın, 
dışlanmanın bu insanlarda ne denli 
büyük yaralar açtığını hepimiz yaşa-
yarak gördük. Kimse bugüne kadar 
Romanların halini hatırını sormadı. 
Yaşadıkları çadırları, barakalar için-

İtalya’da Romanların ‘Hizme-
tine sunulan’ kamp yerleri, 
insan hakları standartlarıyla 
uzaktan ve yakından alakalı 
bile değil. Bu kamplar genel-

likle çöplüklerin yanında bulunu-
yor, her türlü hastalığa davetiye 
çıkartıyor. İtalya’daki Romanların 
durumu ERRC (European Roma 
Rights Center / Avrupa Roman 
Hakları Merkezi tarafından bir 
apertheid rejimi (Ayrılıkçı) olarak 
değerlendiriliyor.
Avusturya’da her ne kadar 
Romanları azınlık olarak 
resmen tanınıyor olsa da 
tahammülsüzlük ve ayrımcılık 
son bulmuş değil. 4 Şubat 
1995 günü Erwin Horvath, Karl 
Horvath, Peter Sarközi ve Josef 
Simon adlı dört Avusturya 
vatandaşı, sadece Roman etnik 
kökenlerinden ötürü hunharca 
katledildi. O günden bu yana 
Romanların durumu iyileşmiş 
değil ve ırkçılık giderek büyüyor.

SERBEST DOLAŞIM HAKLARI YOK 
Aynı ırkçılık ve ayrımcılık Çek Cum-
huriyeti, Polonya, Macaristan, Slo-
vakya veya Romanya’da da kendini 
gösteriyor. Özellikle Kosova’daki 
Romanların durumu hiç parlak 
değil. 1999’da bölgeye NATO 
birliklerinin gelmesinden sonra 
Romanların durumu iyice kötü-
leşti. Bölgede yaşayan 150.000 
Roman’ın neredeyse tümü cina-
yetlerin, tecavüzlerin, işkencelerin 
ve ırkçı takibatın ardından kaçmak 
zorunda kaldı. Romanların evleri 
yakıldı ve bir daha inşa edilmedi.
Avrupa Birliği’nin 2004 ve 2007 
yılında genişlemesiyle birlikte 
milyonlarca Roman, AB vatandaşı 
oldu. Ancak her AB vatandaşının 
hakkı olan serbest dolaşım, Ro-
manlar için işletilmiyor. 2010 ya-
zında Fransa’da, İtalya’da ve İskan-
dinav ülkelerinde yaşayan binlerce 
Roman zorla sınır dışı edilerek Ro-
manya ve Bulgaristan’a gönderildi. 
Bu ülkelerde de Romanlara yönelik 
ırkçı nefret giderek yükseliyor.

DÜNYADA ROMANLAR 
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TELEVİZYONUN 
ALTIN DEVRİ BİTİYOR, 
RADYOLARIN
AHI MI TUTTU?

SALİHA
SAĞDIÇ
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S
on yıllarda 
geleneksel 
medyanın yerini, 
sosyal medya; ana 
akım televizyon 
kanallarının yerini 
ise dijital izleme 
platformları aldı. 

Bana kalırsa -ki bana kalmıyor 
veriler de böyle gösteriyor- 
yakın bir gelecekte ana 
akım televizyon kanalları 
ve geleneksel medya tarih 
olacak. Kitapların kokusunu 
sevenlere kötü haber vermek 

istemezdim ama sanki onların 
da suyu ısınıyor gibi. Kitap, 
dergi, gazete ne varsa dijitale 
taşınacak. 

Artık kaset satışı diye bir 
şey kalmadı, dijital dinleme 
ve tıklama rakamları belirliyor 
şarkıcıların değerini. En meş-
hur dizi oyuncuları TV kanalla-
rı yerine dijital platformlarda 
oynamaya başladı. 

Herhalde bir süre sonra 
evlere reyting ölçme aleti 
de koyulmaz. Dijital izlenme 
oranları reytinglerin yerini alır.
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RAHATLIĞIN DİBİNE 
VURUYORLAR 

Ülkemizde ve dünyada yakın ge-
lecekte, televizyon kanallarının yerini 
video paylaşım platformlarının alacağı 
düşünülüyor ve bu sebeple ünlü 
oyuncular, sunucular, gösteri dünya-
sının yıldızları, bir bir bu platformlarda 
kendi kanallarını açıyor.

Bu platformlarda RTÜK gibi bir 
denetim organı bulunmadığı için; 
çocukların ve gençlerin ruhsal ve 
psikolojik gelişimini olumsuz yönde 
etkileyip etkilemeyeceğine kendimiz 
karar vermek zorundayız.

Çünkü senelerdir televizyon 
programlarında kendilerini kısıtlanmış 
hisseden insanlar, bu platformlarda 
rahatlığın dibine vurmuş durumdalar 
tabir-i caizse. 

Çünkü biz biliriz ki televizyon 
programlarında sunucunun ya da ko-
nukların ağızlarından çıkan olumsuz 
şeyler, kariyerlerini bile etkileyecek 
derecede olay olur. Bu yüzden tele-
vizyon programlarında herkes; be-
yefendi, hanımefendi, düzgün, kibar, 
insancıl bir imaj çizmeye çalışır, hepsi 
adeta bir iyi niyet elçisi gibi davranır 
dolayısıyla da çoğunlukla samimiyet-
siz programlar ortaya çıkar. Bir televiz-

yon programında küfür edemezsiniz, 
sağlığa zararlı maddelerden özendirici 
şekilde bahsedemezsiniz. Fakat tele-
vizyonda sansüre ihtiyaç duyulan her 
şeyi, bu video paylaşım ortamlarında 
rahatlıkla kullanabilirsiniz. 

SANSÜRSÜZ HER ŞEY 
EKRANDA 

Televizyonun en önemli kitle ileti-
şim aracı olduğu 90’lı yılların meşhur 
sunucularından Güner Ümit’in Turnike 
adlı yarışma programında yaptığı bir 
gaf sebebiyle kariyeri bitmişti. Bugün 
herhalde gelinen noktada, “Allah’ım 
neydi günahım” diyordur. 

Çünkü artık televizyon program-
larında en şirin hallerini gördüğümüz 
ünlüleri, internet kanallarındaki soh-
bet programlarında küfür ederken, 
hatta içki içerken bile görebiliriz. Hem 
de buzlama, sansür vs hiçbir şey ol-
madan!  

İnternet üzerinden yayın yapan 
bu kanalların; yayınlayanlar ve izleyen-
ler için oluşturduğu bu şeffaflık, sınır 
tanımazlık ve özgürlük gelecekte ne 
gibi sorunlar doğurur bilemiyorum. 

Son günlerde bu platformlarda 
oldukça popüler olan şeylerden biri 
de toplumda bir kesimi temsil ettiği 

düşünülen kişilere sorulamayacak so-
ruların sorulduğu sohbet programları. 

Bir ateist, bir feminist, bir eşcinsel, 
bir tesettürlü, bir Suriyeli, bir madde 
bağımlısı, bir mahkûm gibi konuk-
larla tamamen sansürsüz konuşulan 
programları sanırım televizyonlarda 
görmemiz henüz mümkün değil. 

TELEVİZYONDA KİBAR 
İNSANLAR

Programına bir satanist alıp, “Bize 
biraz anlatır mısın, nasıl karar verdin?” 
diye sorular soracak bir baba yiğit 
yoktur sanıyorum. 

Programa içki şişesiyle gelip, ağzı-
na geldiği gibi küfürlü konuşabilecek 
konuk da bulunmaz muhtemelen. 
Bunlar bulunsa bile RTÜK yanlarına 
bırakır mı, siz karar verin.

Klasik televizyon kanalı mantı-
ğının, seyircisinden anında dönüş 
alamıyor oluşu ve haber, dizi, reklam 
üçgeninden kurtulamaması sebebiyle 
miadını doldurduğunu artık genç se-
yirciyi kaybettiğini düşünüyorum. 

Dolayısıyla da uzunca bir süredir 
herhangi bir ana akım televizyon ka-
nalını yayınlandığı saatte izlemiyorum. 
Reklamsız iki saat kırk beş dakikalık 
bir diziyi, internet üzerinden oynatma 

hızını arttırarak ve gereksiz bulduğum 
yerleri atlayarak, üstelik de kendim 
için uygun olan saate izlemeyi tercih 
ediyorum. Yirmi birinci yüzyılda, in-
sanları aynı saatte toplayıp dizi izlet-
mek mi kaldı ya hu?

MODASI GEÇMEZ 

Bundan yüz yıl sonra belki de dizi-
leri üç boyutlu izler, içine girer, senar-
yoya müdahale bile ederiz kim bilir? 
Olmaz demeyin; Belgin Doruk ile Ay-
han Işık, mezarından kalkıp gelseydi 
bugünkü dizi ve film sektörünün gel-
diği noktaya ağızları açık bakarlardı. 

Ne yani televizyon tamamen 
bitiyor mu derseniz, ona da ‘Evet’ di-
yemem.

Televizyonun çıkmasıyla radyo-
nun bile tamamen bitmediğini dü-
şünürsek; televizyon da hiçbir zaman 
tamamen bitmeyecektir. Sadık izleyi-
cisi ve reklam verenlerin hala internet 
yerine televizyon kanallarını daha çok 
tercih etmesi sebebiyle, televizyon bir 
süre daha tahtını internete kaptırma-
yacak gibi görünüyor. 

Buradan Belgin Doruk ve Ayhan 
Işık’a şaka şaka! Yeni nesil internet 
izleyicilerine ve sadık televizyon izleyi-
cisine selamlar...

Bir ateist, bir 
feminist, bir 
eşcinsel, bir 
tesettürlü, bir 
Suriyeli, bir 
madde bağımlısı, 
bir mahkûm 
gibi konuklarla 
tamamen sansürsüz 
konuşulan 
programları sanırım 
televizyonlarda 
görmemiz henüz 
mümkün değil. 

Belgin Doruk 
ile Ayhan Işık, 

mezarından 
kalkıp gelseydi 

bugünkü dizi ve film 
sektörünün geldiği 

noktaya ağızları açık 
bakarlardı. 

Ne yani televizyon 
tamamen bitiyor 

mu derseniz, ona da 
‘Evet’ diyemem.
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KADIN VE TARİH

AYDINLI
ŞERİFE’NİN

YUNANLILAR İLE

MÜCADELESİ

Kuva-i Milliye’nin en dikkat çekici 
taraflarından biri, birçok kadının 
kahramanlık hikayesini taşıma-
sıdır. Vatanı savunmak, düşman 
işgalinden kurtarmak için silahla-

nan kadınlar kaderini omuzlarında taşıdıkları 
Anadolu’yu savunmuş, adeta destan yazmıştır.

Şerife Ali Kübra Aydın, Çiftçik köyündendir. 
Düşmanın Aydın’da olduğu yıllarda nişanlı-
dır. Bir gün rüyasında Çete Ayşe’yi görür ve 
onunla beraber savaşa katılmak istediğini ba-
basına söyler: “Ülkem düşman işgalindeyken 
ben nasıl evlenip çocuk sahibi olurum? Vakit 
düşmanı vatanımızdan kovma vakti. Eğer sağ 
kalıp dönersem evlenirim, anne olurum” der. 

Bu sözler üzerine babası savaşa katılmasına 
müsaade eder. Çete Ayşe ve Yörük Ali Efe ile 
düşmana karşı savaşır. Savaş bitince kendisine 
maaş bağlamak isterler. Ancak Kübra Efe “Va-
tanı kurtarmanın karşılığı olmaz!” diyerek maaş 
teklifini reddeder.

Tarih bu kıymetli kadınları ve kahramanlık-
larını unutmayacak. Duamız ve teşekkürümüz 
vatanı için mücadele eden, taşı taş üstüne 
koyan, geleceği inşa etmek için çalışan tüm 
geçmişlerimize. 

AYŞE ÇAVUŞ, ÇİFTLİKLİ KÜBRA, 
EMİR ERİ AYŞE

KADIN VE TARİH



ABDÜLHAMİD’İN
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YAZAR

Osmanlı İmparatorluğu’nun 
son yıllarına damgasını 
vuran II. Abdülhamid’in 
sanata ve zanaata olan 
ilgisi ve uygulamaları 

Osmanlı kültür hazinesine büyük katkılar 
sağlamış olup, döneminde yapmış olduğu 
eserlerin çoğu hala ayaktadır. Bir kesimin 
maalesef ‘istibdat’ dediği dönemde çağı 
yakalama arzusu ve yenilikleri destekleyen 
tutumuyla birlikte tüm sanat dallarında 
büyük gelişmeler yaşanmıştır. Mesela çok 
az kimsenin bildiği devletin idare mer-
kezi olan Yıldız Sarayı’nın içerisine tiyatro 
sahnesi kurdurtmuş ve çeşitli oyunlar 
sahnelenmiştir. Marangoz atölyesi yap-
tırması, resim sanatını geliştirmesi, Klasik 
Batı Müziği’ne de büyük ilgi duyup müzik 
salonu yaptırması Yıldız Sarayı’nı adeta bir 
sanat galerisine döndürmüştür. 

FOTOĞRAFÇILIK ONUN 
ZAMANINDA ZİRVEDEYDİ 

II. Abdülhamit’in bir başka desteklediği 
alan ise fotoğrafçılık sanatıdır. Fotoğrafla o 
dönem tanışan Osmanlı Sarayı, dünyanın 
en büyük fotoğraf koleksiyonlarının yer 
aldığı bir merkez haline gelir. Bu büyük 
koleksiyon Osmanlı toprakları başta olmak 
üzere neredeyse tüm dünyayı kapsayacak 
bir içeriğe sahiptir. 

yÜKSEK MİMAR - öğRETİM GöREvLİSİ

gulaykurt@turuncudergi.com

GÜLAY 
KURT



MEKTEBİ, MEKTEB-İ SANAYİ, 
MÜHENDİSHANE-İ BERRİ 
HUMAYUN

Mühendishane-i Berri Huma-
yun,1877-78 Osmanlı-Rus savaşın-
dan sonra, Türk olmayan milletlerin 
Osmanlı İmparatorluğundan 
ayrılması üzerine, II. Abdülhamid 
Türklerin yetişmesine bilhassa 
önem vererek çeşitli yüksek okullar 
açtırdı. Bu arada Hendese-i Mülkiye 
Mektebini kurarken, bu sivil mü-
hendislik okulunun askerî idareye 
bağlanmasını sağladı ve okulun 
kuruluşunda devletin her türlü 
fedakârlık yaparak ülkeye gerekli 
sivil teknik elemanın yetişmesini 
sağlamaya çalıştı. Bugünkü İstanbul 
Teknik Üniversitesi’nin temelleri de 
bu dönemde atılmıştı.

Hendese-i Mülkiye Mektebi için 
Halıcıoğlu’nda yaptırılan ve 1884’te 
hizmete alınan bina, günümüzde 
Boğaziçi Köprüsü’nden geçen 
İstanbul Çevre Yolu üzerindeki 
Haliç köprüsünün alt tarafında, 
Fatih Sultan Mehmet Vakfı 
Üniversitesi’nin Haliç Yerleşkesi 
içindedir.
SİRKECİ GARI

Sirkeci Garı, İstanbul’un 
Avrupa’ya açılan kapısı Sirkeci 
Gar’ının temeli 11 Şubat 1888 günü 
büyük bir törenle atıldı. 03 Kasım 
1890’da hizmete açılan görkemli 
gar binasının mimarı Alman mimar 
ve mühendis A.Jasmund’dur. 
Berlin Üniversitesi mezunu 
olan Jasmund şark mimarisi 
konusunda incelemeler yapmak 
üzere İstanbul’a gelmiş, Sultan 
II.Abdülhamit’in güvenini kazanarak 
sarayın danışman mimarı olmuştur.
HALKALI ZİRAAT MEKTEBİ

Halkalı Ziraat Mektebi, bugün 
“İstanbul Sabahattin Zaim 
Üniversitesi” olarak hizmet vermeye 
devam ediyor.
ŞİŞLİ ETFAL HASTANESİ

İstanbul’umuzun en tanınmış 
hastanelerinden biri Şişli Etfal 
Hastanesi’dir. II. Abdülhamit çok 
sevdiği kızı Hatice Sultan hastadır. 
Hekimbaşı çağrılır ve Dr. İbrahim 
Bey Sultan’ın bir günlük bir ömrü 
kaldığını söyler. Hatice Sultan 

halk arasında ‘Kuşpalazı’ bilimsel 
adıyla difteri denen solunum yolu 
hastalığından gün içinde hayatını 
kaybeder. Acılı Padişah kızı adına 
hayrat yaptırmak istemektedir. 
O zamanlar cami, çeşme, aşevi 
yaptırmak âdettendir. Fakat 
Padişah II. Abdülhamit Hatice 
Sultan adına bir çocuk hastanesi 
yaptırmanın camiden daha büyük 
sevap getireceğini inanmıştır. O 
zamana kadar Osmanlı Devleti’nde 
çocuklar için bir hastane yoktur. 
Padişah hayrat olsun diye bu 
hastaneyi yaptırmıştır. Ayrıca ilk 
kalorifer sistemi bu hastanede 
uygulanmıştır.

Sayılmayacak kadar çok olan 
eserlerden bazılarını anlatmaya 
çalıştığım ve bu yazıya sığmayacak 
derecede bir imar, kültür ve 
ekonomik hareketlenmeyi sağlayan 
II. Abdülhamid unutulmayacaktır. 

Kaynaklar: https://www.
fikriyat.com/galeri/tarih/sultan-
abdulhamidin-eserleri/5, Ulusal Tez 
Merkezi, Esenler Belediyesi Sergi 
Kataloğu 2018
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Tarihçilerin önemli bir kısmı, 
II. Abdülhamid’in taşradan veya 
merkeze uzak vilayetlerden 
gönderilmesini istediği fotoğraflar 
sayesinde toprakların durumunu, 
ahalinin vaziyetini takip ettiği 
ve politikalarını da bunlara göre 
belirlediği söyleniyor.  

Bugün dahi İstanbul’un 
eski fotoğraflarının çoğunu, bu 
koleksiyon sayesinde tespit ederek, 
yapıların eski halini saptama, 
restitüsyon projelerini hazırlama 
(Orijinal halini mimari olarak 
çizme) imkanına sahip oluyoruz.  
Özellikle Vakıflar Bölge Müdürlüğü, 
Encümen Arşivi gibi kurumlarda bu 
fotoğraflar özenle saklanmaktadır. 
Zira İstanbul’un tarihi mekânlarına 
ait restorasyon projelerinde belge 
bulmak için bu koleksiyon büyük 
bir kaynaktır. 33 yıl tahtta kalmış 
olan II. Abdülhamit yapı ve kurumlar 
açısından da birçok ilke imza atmıştır. 

EĞİTİME ÖZEL İLGİ 
II. Abdülhamid, ülkenin imarıyla 

eğitim ve öğretim müesseselerinin 
tüm vatan sathında yayılabilmesini 
sağlayabilmek için çalışmıştır. 
İmparatorluğun çeşitli yerlerine 
rüştiye (Orta okul), idadiler (Liseler) 
açtırıp, Darülfünun (Üniversite) tesis 
ettirmiştir. Ülke genelinde vakıf 
kütüphanelerini içerikleriyle tespit 
eden özel kataloglar yaptırmış, 
böylece öğrencilere geniş kolaylıklar 
sağlanmıştır. II. Abdülhamid’in tüm 
vatana hizmetleri çok olsa da burada 
sadece İstanbul’da yapılan kurumları 
anlatmaya çalışacağım.

YÜKSEK ÖĞRETİM 
KURUMLARI

Mühendislik, mimarlık, 
alanlarında ilk sayılan okullar bu 
dönemde yapılmıştır.

Mekteb-i Mülkiye (Siyasal Bilgiler 
Fakültesi)

Mekteb-i Hukuk (Hukuk Fakültesi) 
Darülfünun (Fen ve Edebiyat 

Fakültelerinden oluşan Üniversite)  
Sanayi-i Nefise Mektebi (Güzel 

Sanatlar Akademisi)   
Hendese-i Mülkiye (Mühendislik 

Fakültesi)   

Maliye Mektebi, Ticaret Mektebi 
Halkalı Ziraat Mekteb-i Alisi 

(Ziraat Fakültesi bugünkü İstanbul 
Sabahattin Zaim Üniversitesi) 

Maden Arama Mektebi,  
66 adet Rum Mektebi, 45 adet 

Ermeni Mektebi, 34 adet Musevi 
Mektebi, 9 Katolik Mektebi, 11 adet 
Protestan Mektebi

TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ 
KURUMLARI 

II. Abdülhamid, modernleşmeye 
son derece önem verdi ve bu 
bağlamda birçok eseri Osmanlı 
halkının hizmetine sundu. İşte o 
eserlerden bazıları...
MÜZE-İ HÜMAYUN

 Müze-i Hümayun (Devlet 
Müzesi) Arkeoloji Müzesi Türkiye’nin 
ilk müzesi olma özelliği taşımaktadır.

DARÜLACEZE
 Darülaceze, yaşlılar ve 

kimsesizler için bakımevi, çeşitli 
milletlerden ve dinlerden gelen 
sakinler için ayrıca ibadethanler dahi 
tesis edilmiştir.
SANAYİ NEFİSE MEKTEBİ

Sanayi Nefise Mektebi Bugünkü” 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Akademisi” MSGSÜ.
MEKTEB-İ FÜNUN-İ HARBİYE

Mekteb-i Fünun-i Harbiye 
bugünkü “Kuleli Askerî Lisesi”dir. 
Kuleler, daha sonra 1969 yılında 
kuleler inşa edilir. 
MEKTEB-İ SULTANİ

Mekteb-i Sultani, bugünkü 
“Galatasaray Lisesi”dir, kapısındaki 
kitabede hala tuğra bulunur.   
MEKTEB-İ TIBBİYE,                               

Mekteb-i Tıbbiye, bugün 
“Sağlık Bilimleri Üniversitesi” olan 
yapı yaklaşık 80.000 metrekarelik 
bir arsaya inşa edilmiştir. Tıp 
eğitimi vermek üzere Sultan II. 
Abdülhamid Han tarafından 
yaptırılan ilk tıp okuludur. Yapımına 
1894’te başlanmış ve 1903 yılında 
tamamlanmıştır. Binanın açılışı ise 
Sultan II. Abdülhamid’in doğum 
günü olan 6 Kasım 1903 Cuma günü 
gerçekleştirilmiştir.

MEKTEB-İ FÜNUN-İ HARBİYE, 
HENDESE-İ MÜLKİYE 
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Sayılmayacak kadar 
çok olan eserlerden 
bazılarını anlatmaya 

çalıştığım ve bu 
yazıya sığmayacak 
derecede bir imar, 

kültür ve ekonomik 
hareketlenmeyi 

sağlayan II. 
Abdülhamid 

unutulmayacaktır. 

Ülke genelinde vakıf 
kütüphanelerini 
içerikleriyle tespit 
eden özel kataloglar 
yaptırmış, böylece 
öğrencilere geniş 
kolaylıklar sağlanmıştır. 
II. Abdülhamid’in 
tüm vatana 
hizmetleri çok olsa 
da burada sadece 
İstanbul’da yapılan 
kurumları anlatmaya 
çalışacağım.

YAZARYAZAR

DARÜLACEZE

MEKTEB-İ SULTANİ
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norveÇlİ 
BalikÇilarin 

ağini Ören kaDin:

EMEL AKSOY GÜNDEMİR
E

mel Aksoy Gündemir… 
Erkek egemen bir sektörde 
girişimci. Norveçli balıkçıların 
ağını öğen kadın. Balıkçıların 
dünyasını doğduğu andan 

itibaren bilen, deniz kenarındaki 
hayatını başarıya yansıtan bir iş 
kadını. 

‘ERKEK İŞİ’ DEDİLER   
ALDIRMADI

Aslında bu işe çok küçük yaşta 
başladı Emel Hanım… Annesi, ağ 
örerdi ev bütçesine yardım için. 
Emel Hanım da işi ondan öğrendi. 
Ağcılık, erkek işi filan dediler. Hiç 
üstüne alınmadı. İyi bir şey yaptı, 
denize attı. Norveçli balıkçıların 
çektiği ağlar bile bugün kendi im-
alatı. Babası avcılık yoluyla balıkçılık 
yapan biriydi. Balık ağıyla doğduğu 
günden beri tanışıklığı var. Fakat şu 
anda yaptığı su ürünleri yetiştiriciliği 
sektörüne girmesi ortaokul dönem-
lerinde başladı. Teyzesinin eşinin 

balık yetiştiriciliği çiftliği kurmasıyla 
onlardan ve diğer çiftliklerden ağ 
dikim talepleri geldi. Annesiyle 
birlikte evde bir dikiş makinesi ile ağ 
dikmeye başladı. Araştırmacı ve ge-
leceği öngören yapısı, bu işi yapark-
en öne çıktı.  Etrafında her zaman 
bu işler amatörce yapılırdı. Lise son 
sınıftayken su ürünleri sektörünün 
geleceğin işlerinden biri olduğunu 
araştırmalarının sonucunda tespit 
etti ve bu sektörde hizmet veren fir-
manın da Türkiye’de bulunmadığını 
fark etti. Araştırmacı ve geleceği 
öngörebilen yapısı, bu işi yapmamı 
sağlayan en önemli özelliği oldu.

NORVEÇLİ ORTAK 
Kuruluş aşamasında, bu işin Tür-

kiye’de örneği olmadığı için yurtdışı 
araştırmaları ve deneme – yanılma 
yöntemiyle çalışmaları çok zor 
geçmişti. Ürünlerin tedariki, finans 
kısmının sağlanması, daha sonrasın-
da malzemelerin doğru kullanımı 

ve malzemelerin doğru dikilmesi 
konularında çok zorlandı. Büyüme 
aşamasında teknik bilgiden çok 
finansal boyut zorlayıcı oldu.

Kullandığı malzemelerin çoğu 
yurtdışından geliyordu. Bu yüzden 
yurtdışı firmalarıyla tanışıklığı ve 
ticareti arttı. Uzun yıllar ticaret 
yaptığı Norveçli Egersund firması 
da bu vesile ile ortaklık teklif etti. İki 
yıllık bir süreç sonrasında firmalar 
ortak oldu. Yurtdışı ortaklı bir firma 
olmak çok profesyonel olmalarını 
sağladı.

FİKİRLERİN DEĞİŞTİĞİNİ 
GÖRMEK 

‘Özellikle işim konusunda ken-
dime çok daha fazla güvendiğimi 
söyleyebilirim. Aslında benim için 
en önemli olan bu işe başladığımda 
bunu bir kadının yapamayacağını 
düşünen insanların fikirlerinin 
değiştiğini görmekti.’ diyor Emel 
Hanım başarı hikayesini anlatırken.
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A
h bu şairler de olmasa kim 
anlatabilir bunca derdi?
Kim anlaşılabildiği hissini 
bir nebze olsun yakala-
yabilir ki? Onların bu zarif 

terennümleri olmadan kim bir yaraya 
sızlatmadan merhem dokundura-
bilir ki? Gerçi bu çağın derdi de pek 
anlatılabilir cinsten değil ya. Neylersin, 
lakin hiç olmazsa ağladığında sesini 
duyabileceğimiz, en azından gözyaşla-
rına dokunabileceğimiz şair duyguları 
lazım yüreğimize. Bugünün dünyasın-
da her ne kadar şarkılar eskisi kadar 
güzel olmasa ve kelimeler eskisinden 
daha fazla kifayetsiz kalsa da… 

Orhan Veli’nin epeyce yaklaştığı 
fakat anlatamadığı o yere varıp varma-
dığından emin olamasak da… Kızınca 
cehennem, sevince cennet kesilen 
hassas yürekler lazım dünyamıza. Evet, 
hani dünyayı anneler, şairler ve öğret-
menler yönetseydi, kimseler sızlan-
mazdı derler ya doğrudur zannımca.   

COŞKUYLA KARŞILIK  
VEREMEDİ

Gelelim zarif şairimizin umutsuz 
mısralarına. Birlikte yola çıktığımız 
mısraları yolda bırakmayalım. Her ne 
kadar geçen sayımızda karşıladıysak da 
baharı coşkuyla, o sanki aynı coşkuyla 
karşılık vermedi ruhumuza. Bu yıl ga-
liba küstürdük nisanı, hepimiz gördük 
nasıl da soğuk davrandı… 

İçimizi ısıtan güneşini bizimle pay-
laşmadı. ‘Mart’ın sonu bahar’ diyenlere 
inatla mı geciktirdi gelişini bilinmez. 
Hani haksız da sayılmazdı sanırım. 
İnsanın bile ağız dolusu gülümseye-
mediği bir çağda nisandan sıcaklık 
beklemek hataydı belki de. Rüzgârın 
bir öfkesi vardı ve yağmur dünyanın 
kirlendiğinin farkındaydı belli ki. Neye 
yoracağımı bilemediğim kısaca. 

MEÇHUL HİKAYELER 
Önce sebep dünyadaki savaşlar 

olabilir diye düşündüm. Şehirlerin 
üzerine yağan bombalar, harabeye 

dönen, yanan yıkılan yuvalar. Tüm 
geçmişini, geleceğini, varlığını ve 
yokluğunu kederle geride bırakıp göç 
yollarına düşen ömürler. Sonu meçhul 
hikâyeler. Umutla açıp dünyaya göz-
lerini, anasının kucağına doyamadan 
hiç bilmediği, tanımadığı bir ülkenin 
soğuk sularından sahile düşen küçük 
bedenler. Başına yağan bombaların 
koçanlarına çiçekler ekerek umut 
devşiren neneler. Elektriksiz, narkozsuz, 
ilaçsız, duvarsız hatta doktorsuz kalan 
hastaneler. Çileye gölgelenen çadırlar 
içinde titreyen, göz çukurlarına kâh 
kar, kâh kan dolan bebeler. Aşhane 
kapılarında sıra bekleyen çocuklar, yaş-
lılar, gelinler ve evlatlarının yüreğinde 
yanan ateşi gözyaşlarıyla dindirmeye 
çalışan perişan analar…

‘Belki de tüm dünyaya hâkim olan 
adaletsizliklere gücenmiştir’ diye dü-
şündüm sonra… 

Bir yanda açlıktan kırılanlar diğer 
yanda yedikçe doyamayanlar…

Merhum düşünürün tespiti gibi: 
“Dün komşumuz açlıktan öldü, bugün 
cenazesinde kurban kestiler!” Bir yanda 
Afrika’da evladına yedireceği, bir kâse 
lapa için kilometrelerce yol arşınla-
yanlar, diğer yanda akşam yemeğini 
farklı bir ülkede yiyebilmek için uçak 
kaldıranlar… 

Çamurun içinden içebileceği suyu, 
suyun içinden çamuru ayıklayama-
yanlar bir yanda ve diğer yanda süt 
banyosunu beğenmeyenler. Yine bir 
yerlerde demeye hacet yok! Ortado-
ğu’da insanlığı kavuran alevler içinde 
çöpte bulduğu (bulabilirse) kuru, küflü 
ekmeği evladına yedirirken gözyaş-
larına boğulan babalar ve hemen 
az bir sınır ötesinde havyarını ne ile 
marina edeceğini düşünen ehli kubur 
beyzadeler. Doğu Türkistan’da her 
türlü zulüm ve işkenceye reva görülen 
kadınlar, çocuklar ve kürsülerde kadın 
haklarını çocuk haklarını savunduğunu 
iddia eden zevzekler.

SOLAN TEBESSÜMLER 
Sonra acaba baharı küstüren ve 

erteleyen sebep insan vasfının kaldıra-
mayacağı derece berbat bir hayasızlı-
ğın nişanesi olan küçücük bedenlere 
uzanan ahlaksız hevesler mi ki diye 
düşündüm. Keskin bir nazarın soldu-
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YAPRAK DÖKER
BİR YANIMIZ,
BİR YANIMIZ 
BAHAR 
BAHÇE...

ZARİF YAZILAR

İçim ağrıyor,
Mutlu değilim
Bahar bir türlü gelmiyor…    
Cahit Zarifoğlu
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rabileceği korkusuyla gül yaprağı 
kadar narin ve hassas yavrusuna 
dokunmaya, koklamaya kıyamayan 
bir anne babanın feryadıdır. Yav-
rusunun solmuş, hırpalanmış taze 
yapraklarını onarmaya, okşamaya 
uzanırken gözlerinde gördüğü 
derin korkun un felaketidir belki 
sebep. Küçücük bir kız çocuğunun 
bağıramadığı için parçalanan iç 
organlarının utancıyla gelmiyordur 
belki de. Artık utancımızdan bizim 
de gülümseyerek bakamadığımız o 
güzelim masum çocuklarının solan 
tebessümlerine inatla. Hani gelme 
bahar bunca masum yavrunun 
hatırına gelme. Artık biz de hiç-
bir çocuğa şeker uzatamıyoruz, 
salıncağını sallayamıyoruz yanlış 
anlaşılırız korkusuyla. Hani boş ka-
lan salıncaklar soğukta kalsın bırak 
parklara sapıklar dadanamasın gel-
me diyeceğim geliyor haykırarak.

KOCA DÜNYAMIZA   
SIĞDIRAMADIĞIMIZ

Sonra Allah’ın dilsiz mazlum 
kulları düşüyor aklıma. Bir kap su, 
bir kâse artık yemekten gayrısına 
tamah etmeyen.  Şu koca dünya-
mıza sığdıramadığımız. Tabii ya 
diyorum budur sebebi. Gazeteler-
den haberlerden duyduğumuz, 
duyduğumuza pişman olduğumuz, 
insanlığımızdan utanıp sıkıldığımız 
haberler geliyor. Hayvanın hayvana 
etmediğini rızkı kadarından fazla-
sına göz dikmediğini düşününce 
bir de daha bir kanıyor içim. Kedim 
geliyor aklıma. Başına dokunan bir 
şefkat elinden ötesini beklemeyen. 
Yedirdiğimden şikâyet etmeyen 
buna rağmen nankör diye anılan 
masum kedim sırf sadistçe bir zevk 
uğruna kulakları kesilmiş, kuyruğu 
koparılmış tüm masum canlıların 
vasfında. 

Ne istediniz diyorum küçük bir 
köpeğin uzuvlarını kesmek hangi 
dinin, hangi vicdanın yasasına 
uygundu. Bir canlıyı bir ağaca 
bağlayıp yavaş yavaş ölmesi için 
terk edip bırakıp giden bir zihniye-
tin yaşadığı dünyada yaşamak, aynı 
havayı solumak, baharı beklemek… 
Hangi hevesle?

NEDEN GECİKTİ BAHAR 
Allah biliyor ya ben bilemedim 

neden gecikti bahar? Alt tarafı birkaç 
çiçek koklayıp, bir ağaç gölgesine 
yaslanacaktık. Bir kedi geçecekti 
yanımızdan ürkmeden başını okşa-
yacaktık. Sonra topu düşecekti önü-
müze sarı saçlı bir kız çocuğunun 
korkmadan, titremeden yaklaşacaktı 
yanımıza. Yanağından bir makas 
alacak, adını soracaktık. Annesi 
gülümseyerek el kaldıracaktı öteden 
samimi duygularla selamlaşacaktık. 
Sonra köşedeki simitçi çocuktan 
birkaç simit alacaktık. Birazını yiyecek 
birazını çocuklarla paylaşıp kalanı 
da martılara atacaktık. Yaratılan her 
varlığa, hoş bir nazarla bakacaktık 
hani? Nasıl bir zamana rastladık böy-
le? Yazık ki zalimlerin, iblislerin kol 
gezdiği, vicdansızların, sapkınların 
hayasızlıkta zirve yaptığı bir dünyaya 
rastladı ömrümüz. Hayyam’ın yüzler-
ce yıl evvelki halindeyiz:
Bahçemizin halinden, 
baharımı kıyasla. 
Zambaklar verem olmuş,
kırmızı güller yasta.   

UMARIM TÜM İNSANLIĞA
Yine de bekliyoruz baharı. 

Rahman’a giden yolun dünyadan 
geçtiğini bilerek. Tüm çiçekleri 
koparsanız da baharın gelişine engel 
olamazsınız diyerek… Gözlerimizi 
yıkadık, kelimeleri yıkadık, ancak vic-
danlar kaldı su geçirmeyen. Büyüdü 
içimizdeki yangın. Onu da İbrahim’in 
karıncasına bıraktık. Gül bahçesine 
döner mi bilmem. İbrahim misali 
dost olmadıkça, asra hükmeden put-
ları kırmadıkça. Yine de bekliyoruz 
seni ey bahar. Bütün şairlerin diliyle 
ve gönlüyle sesleniyoruz… Doğ ey 
güneş erit taştan adamı ve kurut 
taşları diken elleri… Gel ey bahar, 
huzurla, umutla gel…
Belki siz Turuncu’nun ‘Zarif ’ köşesin-
de gezinirken gelmiştir bahar kim 
bilir? Allah var… Allah yar... 
Baharı sermiştir yollarınıza, gönülleri-
nize inşallah… 
Umarım tüm insanlığa… 
Tüm mazlumlara… 
 “Dikenden gül bitiren kışı da bahar 
haline döndürür. Selviyi hür bir halde 
yücelten kederi de sevinç haline 
sokabilir.”      Mevlana

Aylık Kadın ve Yaşam Dergisi

Her ay güncel konularda en yetkili isimlerle yaptığımız röportajlar, 
alanında uzman yazarlarımızın ele aldığı dosya konularının yanı sıra kitap,

film, mutfak kültürü sayfalarımızla evlerinize konuk oluyoruz.

e-mail: info@turuncudergi.com

www.turuncudergi.com

facebook.com/turuncukadindergisi

twitter.com/turuncudergisi

instagram.com/turuncudergisi

Bizi Sosyal Medyada 
Takip Etmeyi Unutmayın!

Yine de bekliyoruz 
baharı. Rahman’a 
giden yolun dünyadan 
geçtiğini bilerek. Tüm 
çiçekleri koparsanız da 
baharın gelişine engel 
olamazsınız diyerek… 
Gözlerimizi yıkadık, 
kelimeleri yıkadık, 
ancak vicdanlar kaldı 
su geçirmeyen. Büyüdü 
içimizdeki yangın. 
Onu da İbrahim’in 
karıncasına bıraktık. 
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H atırladıkça ‘Ne 
günlerdi’ dedi-
ğimiz, hafızalara 
kazınan prog-
ram ve dizileri 

hatırlayalım istedim. Günümüzle 
kıyasladığımızda belki teknolojik 
olarak demode kalsa da yine de o 
dönemlerin anılarıyla bütünleşen 
ve her evin olmazsa olmazlarını 
bir düşünelim.

GENÇLİK DİZİSİ
İlk olarak; 7’den 77’ye-Barış 

Manço’nun sunduğu çocuk prog-
ramı. Dönemin belki de yapılmış 
en güzel eğlence programı.

Tatlı Kaçıklar. Biri spor foto 
muhabiri, diğeri spor yazarı. Bir-
birlerinden ayrılmaz iki arkadaşın 
hikayelerini anlatan dizi.

Çılgın Bediş: Çocukluklarını 
90’lı yıllarda geçirmiş gençlerin 
büyük hayranlıkla izlediği gençlik 
dizisi.

Ayrılsak da Beraberiz: Sürekli 
birbirleriyle didişen eski kaynana-
ların, girişimciliğin ve köşe dön-
me trendinin ekol ismi Feridun 
Bitir’in, zengin koca sevdasıyla 
yanıp tutuşan Serpil’in, sahne 
dünyasına kapak atmaya çalışan 
meraklı kapıcı İdris’in, eski İs-
tanbul’u özleyen yönetici Yesari 
Bey’in, küçük dünyaların büyük 
sorunlarıyla didişen çaycı Hüseyin 
ve karısı gündelikçi Emine’nin 
renkli dünyaları çok keyifli bir dille 
anlatılır.

UNUTULMAZ SUSAM  
SOKAĞI

Çarli: Talat’a, Amerika`da 
vefat eden amcası tarafından 
emanet edilen maymun 

Çarli`nin Türkiye`deki hikayesini 
anlatıyordu.

Ruhsar: Mazhar ve 
evliliklerinden kısa süre sonra 
ölen ve hayalet olarak geri gelen 
Ruhsar’ın komik hikayesi konu 
ediliyordu. 

Susam Sokağı: TRT’de 
yayınlanan bir çocuk programıdır. 
Çocukların zihinsel gelişimi 
için faydalı olduğu psikologlar 
tarafından defalarca söylenmişti.

Evdeki Yabancı: Ailesi başka 
bir şehirde yaşayan Aslı, en yakın 
arkadaşıyla paylaştığı evde yalnız 
kalınca kirayı ödeyemez. Uzun 
süredir çıktığı zengin ve yakışıklı iş 
adamıyla nişanlanmak üzereyken 
bu gencin evli olduğunu 
öğrenmesi de her şeyi berbat 
eder.

“BEN SADETTİN TEKSOY”
Süper Baba: Türk dizi tarihinde 

unutulmazlar arasında yer alan 
Süper Baba, üç çocuklu boşanmış 
bir baba olan Fikret Aksu’nun 
çocuklarıyla olan ilişkileri ve 
aşkları anlatıyor.

Teksoy Görevde: Saadettin 
Teksoy’un, gizemli ya da 
korkutucu olayları gün yüzüne 
çıkardığı televizyon programı.

Televole: En ünlü magazin 
programı olmasının yanı sıra 
hepimizin hafızasına şu cümleyi 
kazımıştır: “Maraba Televole, 
hahahaha.”

BİR DEMET TİYATRO
Pazar ların vazgeçilmez sinema 
kuşağı, Parliament Sinema Kulübü.

Bir Demet Tiyatro: Tiyatroyu 
evimize getiren, birbirinden 
müthiş karakterleriyle 90’ların 

vazgeçilmez programı.
Tsubasa: Çocukluğumuzun 

unutulmaz çizgi film karakteri.
İnce İnce Yasemince: 90’ların 
vazgeçilmez durum komedisi 
programı.

Alf: Melmac gezegeninden gelen 
Alf’in dünyadaki yaşamı üzerine 
kurulu popüler komedi dizisi.

A Takımı: İşlemedikleri bir suç 
yüzünden hapse atılan A Takımı 
üyeleri, daha sonra hapisten 
kaçarak hayatlarına paralı asker 
olarak devam eder.

MÜKEMMEL    
KAYGISIZ AİLESİ

Mahallenin Muhtarları: Temel 
ile Fadime’nin aşkı temelinde 
ilerleyen aile dizisi.
Böyle mi Olacaktı: Bir grup 
arkadaşın çektiği acılar anlatılır.

Kaygısızlar: Üç karısı ve 
36 çocuğu olan Memnun 
Kaygusuz`un İstanbul`da olan 
geçim sıkıntısını anlatan absürt 
komedi tarzındaki aile dizisi.

Üvey Baba: Kemalettin 
Tuğcu’nun romanından uyarlama 
olan dizi Lamia’ya üvey babası 
tarafından yapılan eziyet 
ekseninde ilerleyen dizi.

Yalan Rüzgârı: Amerikan 
yapımı bir pembe dizidir.
Gibi birçok program ve dizi her 
gün evlerimize konuk oluyorlardı. 
Şimdi güzel anılarla hatırladığımız 
bu programların yerine daha farklı 
bazen daha korumalı bazen de 
daha korumasız içerikler üretildi-
ğine şahit oluyoruz. Bu noktada 
kıyas kabul etmeyen detaylarda 
cabası.  İşin özünde geçmişe gü-
zel bir seyahat ettik...

90’larDa 

ne
İzlerDİk

DOSYA
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 Ramazan Bayramı’nı 

en sağlıklı 
şekilde geçirmek için

tavsiyeler
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BERRİN ESRA 
KARAMAN Ramazan ayı içerisindeki 

uzun süreli açlıklar, 
iftarda mide hacmini 
genişleten o geleneksel 
zengin sofralar, hareket 

yetersizliği, değişen uyku düzeniyle 
metabolizmanızda yavaşlama 
gerçekleşmiş olabilir. Bayram 
döneminde “Bir ay boyunca 
aç kalmışım, şimdi dilediğimi 
yerim” veya “Kaybettiğim enerjiyi 
alayım, bayram sonrası toparlarım” 
gibi düşünceler aklınızdan 
geçiyorsa; vücut ağırlığında ani 
artışlar ve buna ek olarak çeşitli 
mide rahatsızlıkları, hazımsızlık 
sorunları, bağırsak problemleriyle 
karşılaşmak kaçınılmaz hale 
gelir! Bu durumu önlemek için 
önereceğim tavsiyelerle nice sağlık 
dolu bayramlara ne dersiniz? 
Kendimizi düzenleme ve arıtma 
fırsatı bulduğumuz Ramazan ayının 
ardından yemek tüketiminde 
aşırıya kaçmanın bilinç kaybı, 
yüksek kan glikoz seviyesi ve 
insülin salgılanmasına yol açacağını 
hatırlatarak Ramazan’dan sonraki 
süreçte de öğünlerin dengeli olması 
gerektiğini vurgulamakta yarar var!

 BAYRAM KAHVALTISI
Kızartmalar, tatlılar, börekler 

eşliğinde saatlerce süren bir kahvaltı 
ve ardından geri çevrilemeyen 
ikramlar…

Bir ay boyunca kendini uzun süre 
açlığa alıştırmış sindirim sisteminiz 
için oldukça sıkıntı yaratacaktır!

Türk insanı olarak ikramlara 

‘Hayır’ diyemeyişimizi göz önünde 
bulunduracak olursak, kahvaltıda 
bal/reçelden kaçınmanızı ve bayram 
sabahı aileyle yapılacak o güzel 
muhabbet dolu kahvaltıların hafif, 
doğal, sağlıklı ve yeterli olmasına 
özen göstermenizi tavsiye ederim. 
İlk günden sindirim sisteminizi 
yormamak adına haşlanmış yumurta 
veya sebzeli yağsız omlet, tam tahıllı 
ekmek, zeytin, peynir, salatalık, 
domates, yeşillik tüketerek güne bir 
adım önde başlayabilirsiniz. 

Sonrasında teyzenizin 
dolmasından küçük bir tane, 
anneannenizin böreğinden bir 
küçük dilim, annenizin sütlacından 
bir küçük kâse ve komşunuzun 
baklavasından bir dilim yiyerek hem 
kendinizi bayram keyfinden mahrum 
bırakmamış, hem de sevdiklerinizin 
ikramlarını geri çevirerek onları 
kırmamış olursunuz.

MİDEYİ RAHATLATMAK  
İÇİN AYRAN

Zengin kalsiyum, iyi kalitede 
protein, çok daha düşük 
laktoz içeriğiyle şişkinlik ve gaz 
problemlerinin azalmasına yardımcı, 
sindirim sistemini harekete 
geçirecek vitamin ve minerallere 
sahip fermente süt ürünü ayran; 
aynı zamanda mide asidini nötralize 
eder ve içermiş olduğu laktik asit 
sayesinde asidin mide dokusuna 
zarar vermesini önleyerek, mide 
ekşimesini giderir ve mideyi 
rahatlatır. Bayram sofralarınızın baş 
tacı asitli içecekler değil ayran olsun!

Türk insanı olarak ikramlara 
‘Hayır’ diyemeyişimizi 

göz önünde bulunduracak 
olursak, kahvaltıda bal/
reçelden kaçınmanızı ve 

bayram sabahı aileyle 
yapılacak o güzel muhabbet 

dolu kahvaltıların hafif, 
doğal, sağlıklı ve yeterli 

olmasına özen göstermenizi 
tavsiye ederim. 



Nerede o eski bayram-
lar diyen büyüklerinizi 
ziyaret ederken kısa 
mesafede araç kullan-
mak yerine yürümeyi, 
asansörle inmek yerine 
merdivenleri kullanmayı 
ve tüm aile bir araday-
sanız sağlık için hoş 
sohbetli adımlarla 
akşam yürüyüşlerine 
yer vermeyi ihmal et-
meyerek bayramınıza 
hareket sağlığınıza 
sağlık katabilirsiniz.
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EN MASUM BAYRAM  
TATLILARI

Ramazan Bayramı’nı şeker 
bayramına çevirip limiti aşmamanız 
gerektiğini hatırlatarak sağlık ve 
vücut ağırlığı yönetimi açısından 
dengeleme yoluna gitmenizi tavsiye 
ederim. Yediğiniz tatlının hangi 
besinlere karşılık geldiğini bilerek 
onu beslenme programından 
eksilttiğinizde dengeleyebilmeniz 
mümkün;
1 dilim baklava = 1 dilim ekmek, 
2 porsiyon meyve ve 
2 tatlı kaşığı yağ
2 top dondurma = 1 porsiyon meyve 
ve 1 su bardağı süt
2 orta boy lokum = 1,5 porsiyon 
taze meyve

Boş kalori olarak değerlendirilen 
miktar olarak küçük ancak kalori 
olarak yüksek olan; her ziyarette 
ikram edilen çikolata, şeker, tatlılar… 

Bu gıdalar sadece günlük alınan 
enerjiyi arttırarak bayram sonrası 
tartıda kilo artışına neden olabilir. 
Bayram süresince mümkün olduğu 
kadar bu önerilerime dikkat ederek 
bir porsiyon tatlı tercih edip ve 
izleyen öğünde de sebze ağırlıklı 
beslenmeye özen gösterirseniz 
kontrolü elde tutmanız daha kolay 
olacaktır.

PEKİ YA EV SAHİBİ  
SİZSENİZ?

Şekerli, unlu tatlılara alternatif 
vitamin, mineralden zengin 
olan ve posa içeriği yüksek olan 
kuru meyveler, ceviz, fındık gibi 

kuruyemişler, kuru meyveli toplar, 
sütlü tatlılar ikram edebilir veya 
erimiş bitter çikolataya batırılmış 
meyvelerin üzerine ezilmiş fındık 
ilave edip ardından dondurarak şık 
bir sunum gerçekleştirebilirsiniz.

Yağlı et yemekleri, kızartmalar 
hamur işleri yerine tam tahıllara 
yer açılmış sofralar, bayramın 
klasiklerinden pirinç yerine bulgurla 
yapılmış dolmalar ve tam tahıllı 
unla yapılmış börekler, sote/fırın/
haşlama/ızgara yöntemiyle yapılmış 
hafif yemekler, sebzeli aperatifler 
ve meyveli tatlı ikramlarıyla takdir 
toplayacağınız kesin.

UNUTMADAN!
Bayram nedeniyle, çay, kahve, 

meşrubat gibi normal günden 
fazla tüketilen sıvıların yanında, 
günde 2-2,5 litre su tüketimiyle 
dengelemek gerektiğini 
hatırlamak da faydalı olacaktır. 
Aralarda imkânınız oldukça iki 
kupayı geçmeyecek şekilde yeşil 
çay gibi metabolizmaya destek 
bitki çaylarıyla iştah kontrolü de 
sağlayabilirsiniz. Su atımına sebep 
olacak kafein miktarına da dikkat 
etmek gerekir. Aksi takdirde çarpıntı, 
kalp ritim bozuklukları, mide 
problemlerine sebep olabilmektedir

Nerede o eski bayramlar diyen 
büyüklerinizi ziyaret ederken kısa 
mesafede araç kullanmak yerine 
yürümeyi, asansörle inmek yerine 
merdivenleri kullanmayı ve tüm 
aile bir aradaysanız sağlık için 
hoş sohbetli adımlarla akşam 
yürüyüşlerine yer vermeyi ihmal 
etmeyerek bayramınıza hareket 
sağlığınıza sağlık katabilirsiniz.

Uyku kalitesinin de iştah 
yönetimi ve hormonların dengesiyle 
doğrudan ilişkisi olduğunu 
hatırlatarak, gece melatonin 
hormonundan yararlanmak için 
23.00-05.00 saatleri arasında uykuda 
olmaya ve besin tüketmemeye özen 
göstermenizi tavsiye ederim. 

Sevgiyle, sevdiklerinizle, sağlık 
ve huzur dolu nice güzel bayramlar 
geçirmenizi diliyorum.

SAĞLIK

Güzelliğin bir sonraki 
aşaması: 3D maske!

GooGle AsİstAn kuAför
rAndevusu AlAbİlecek

bebek bezi ıslaklığını takip eden butterfly!

TEKNOLOJİ

Kozmetik devi Neutrogena yakın zamanda 
yaptığı bir duyuruyla teknolojiyle ne kadar 
iç içe olduğunu gözler önüne serdi. Şirket, 
ilerleyen zamanda müşterilerin yüzüne 
özel basılacak 3D yüz maskelerini satmaya 
başlayacağını açıkladı. 3D maske modelleri 
her cilde farklı iyileştirmeler yapabilmenin 
yolunu açıyor. Şirket MaskiD isimli mobil 
uygulama üzerinden müşterilerinin cilt 
analizini yapacak. Sonrasında kişinin yüz 
özelliklerine göre bir şekil çıkaracak. Cildin 
ihtiyacı olan bölgelere ağırlık verilecek.

Google I/O 2019 etkinliğinde Asistan ile ilgili 
yeniliklerini paylaştı. Artık Asistan kullanıcısı için 
kuaför randevusu alabilecek aynı zamanda akşam 
yemeği için rezervasyon yapabilecek. Kişisel asistan 
gibi çalışacak olan Google Asistan artık daha 
yetenekli diyebiliriz.

İnternet bağımlılığının
en fazla olduğu ülkeler!
Dünyada internet bağımlılığının en 
fazla olduğu ülkeler sıralandı. Yapılan 
araştırmalar sonucunda 15 ülke 
ortaya çıktı. Listede Türkiye’nin yer 
almaması ise oldukça dikkat çekti. 
WalueWalk verilerinden ve medya 
yansımalarından derlenen bilgilere 
göre, internet bağımlısı olan ülkeler-
in başında Amerika Birleşik Devletleri 
yer alıyor. Sıralamada ABD ‘yi; Brezi-
lya, Makao ve Rusya gibi ülkeler takip 
ediyor. Bireylerin yüzde 72,9’unun 
internet kullanıcısı olduğu ülkemiz 
ise ilk 15 arasında yer almıyor.
İnternetle ilgili medyaya yansıyan 
haberler içeriklerine göre analiz 
edildiğinde, internetin en çok so-
syal medya mecraları ve yılbaşında 
kalkan adil kullanım kotası haberleri-
yle konuşulduğu tespit edildi.

Teknoloji ebeveynlerin hayatını da daha kolay bir 
hale getiriyor. Özellikle bebek sahibi olan aileler, 
bebek monitörü ya da nefes takibi yapan cihazlarla 
kendilerine daha fazla dinlenme alanı yaratabiliyor-
lar. Xtrava bu konfora konfor katmaya geliyor. Be-
bek bezinin ıslaklığını kontrol eden cihaz, ebeveyni 
bu konuda erkenden uyarıyor.

Robot elleR
yapRak saRacak!
Robotlara hassas nesnelerin 
nasıl yakalanacağını öğret-
mek için günümüzde birçok 
çalışma yapılıyor. MIT araştır-
macılarının bununla ilgili bir 
çözümü var.
Yeni nesil robotlar için parçacık 
simülasyon sistemi gelişti-
riliyor. Bu sistem öğrenme 
temelli olarak çalışıyor. Küçük 
parçalara dokunmanın nasıl bir 
şey olduğunu öğrenen robot, 
ilerleyen aşamada bunun için 
bir davranış geliştiriyor. Bunun 
temelde insanların sezgisel 
algılarıyla benzer olduğunu 

söyleyebiliriz. Yayınlanan bir 
video söz konusu sistemi ve 
robotların ilerde kazanacakları 
yetenekleri gözler önüne serdi. 
İki parmaklı robot RiceGrip, 
derinlik kamerası ve nesne 
tanıma sistemini kullanıyor. 
Robotun bir sonraki aşaması 
önündeki nesneyle ince işçilik 
yapmak olabilir. Peki, bunun 
günlük hayatta karşılığı ne 
diyebilirsiniz? İlerleyen yıllarda 
hassas nesneleri tanımlayan 
ve nasıl davranması gerektiğini 
öğrenen robot eller, yaprak sa-
racak yeteneklere sahip olacak.



ERHAN 
İDİZ
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SEYAHAT

U
çağımız iftar vakti 
Pakistan’a havalanırken 
içimde farklı bir 
dünyanın kapısını 
aralayacak olmanın 
heyecanı vardı. 
Okyanuslara, çöllere 

nehirlere ve dağlara açılan bir 
dünya…

Uçağımız indiğinde henüz gün 
doğmamıştı. Dışarı adım attığım 
esnada nemin kıyafetlerime 
yapıştığını hissettim. Burası 
Umman Denizi kıyısındaki Karaçi 
şehriydi. Güneşin doğmasını 
beklemeden Sind eyaletine bağlı 
Tharparker’a doğru yola çıktık. 
Hindistan sınırındaki bu çöl şehrine 
yaklaştıkça nem oranı azalıyor, 
hava sıcaklığı artıyordu. Şehre adım 
attığımızda termometre 42 dereceyi 
gösteriyordu. Kalabileceğimiz yer 
olmadığı için bir hastaneye yerleştik. 
Birkaç saatlik dinlenmenin ardından 
çölün bağrına doğru ilerlemeye   
devam ettik.
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İLGİNÇ GELENEK:   
TENEKEDEN DEFTERLER

Dünyanın en kalabalık ülkelerinden 
biri olan Pakistan’ın kırsal kesimlerinde 
eğitim ciddi bir sorun. Yüzde yirmisi yok-
sulluk sınırının altında yaşayan ülke hal-
kı, eğitimdeki sorunları kendilerine has 
yöntemlerle çözüyor. Bu yöntemlerden 
en eskisi ise taşla tenekelere yazmak. 
Ziyaret ettiğimiz okuldaki öğrenciler de 
defter bulmakta güçlük çektikleri için 
kireç taşına benzer bir taşla tenekeden 
levhalara yazarak okuma öğreniyordu. 
Doldurdukları tenekeleri işleri bitince 
elleriyle silen öğrenciler böylece defter, 
silgi, kalem ve kalem tıraş gibi malzeme-
lere ihtiyaç duymuyordu.

İKİ KARDEŞ ÜLKE
Tharparkar’da geçirdiğimiz iki 

günün ardından Pencap eyaletine 
geçtik. Türkiye’den geldiğimizi öğre-
nen hemen herkes bizimle yakından 
ilgileniyor ve ülkemize olan sevgi-
sinden bahsediyordu. Ülkede ciddi 
bir Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye 
sevgisi vardı. Kurtuluş Savaşı yıllarında 
ülkemize yardımlar gönderen Pakistan 
ile kardeşlik bağımızın olduğunu bili-
yordum fakat bizi bu kadar sevdikle-

rini tahmin edememiştim! Türkiye de 
son yıllarda Pakistan’a hastane, okul ve 
daha birçok çalışma yapmıştı. Böylece 
geçmişten gelen bağ daha da güç-
lenmişti. Bundan dolayı gittiğimiz her 
yerde 2023 vizyonuna dair sorularla 
karşılıyorduk. 

TÜRKLERİN ESKİ YURDU
Bilindiği gibi Pakistan’ın da içinde 

bulunduğu Hindistan toprakları uzun 
yıllar Türklerin egemenliği altında 
kaldı. Bu dönemlerde Anadolu gibi 
Pakistan toprakları da Türk göçlerinin 
akınlarına maruz kaldı. Uzun yıllar 
Türklerin egemen olduğu Pakistan 
toprakları önce Sihlerin sonra İngiliz-
lerin eline geçince birçok Türk aşireti 
Keşmir’in dağlarına sığındı. Ülkede 
Türk, Osmani, Selcuki, Timuri gibi soy 
adlarla sahip birçok aile var. Zamanla 
dilleri, renkleri değişse de hiçbiri kim-
liğini ve uzaktaki akrabalarını unutma-
dı. Şimdi kendi aralarında dernekler, 
vakıflar kuran Türkler köy köy gezerek 
Türkleri kayıt altına alıyor.  Pakistan’da 
geçirdiğim 13 günün ardından geriye 
bakınca gördüğüm en önemli şey, 
umudunu ülkemize bağlayan  
milyonlarca insandı. 
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Fatma, 9 yaşında. Afrika ve 
Asya’daki milyonlarca akranı 
gibi onun kaderi de su taşımak. 
Şimdiye kadar ailesi için taşıdığı 
suyu evlenince eşi ve çocukları 
için taşıyacak. Omzuna aldığı testi 
de onunla büyüyecek ve zamanla 
dev bir bidona dönüşecek. 
Oyunlar oynamak istese de onun 
kaderi su taşımak. İçmek, yemek, 
yıkanmak ve geri kalan her şey 
için bir testi su. Her yıl yağışlara 
göre gittiği mesafe de değişecek 
ve bazen beş bazen on kilometre 
yürümek zorunda kalacak. Yalın 
ayak bastığı kumlar ayaklarını 
yaksa da bu onun kaderi. Tuzlu, 
kirli bir su için saatlerce yürümek 
ve sonra tüm gücüyle kuyudan su 
çekmek. 30’lu yaşlara geldiğinde 
onun için hayat bitmiş olacak ve 
daha nice Fatmalar böylece yitip 
gidecek.

Dünyanın geri kalanında 
hayat böyle. Batı merkezli dünya 
bize farklı şeyler gösteriyor: Lüks, 
moda ve sonsuz bir eğlence. 
Nereye bakmalıyız? 

Çocukların ellerindeki 
bidonları balona çevirebilir miyiz?
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Tencerede yağı 
eritelim. Un 
ilave edip biraz 

kavuralım. Nişastayı sütle 
açalım ve tencereye ilave 
edelim. Sütün kalanını 
da karıştırarak tencereye 
ilave edelim, pürüzsüz bir 
kıvam alınca şeker ilave 
edelim. Kaynayıp koyu 
bir kıvam alana kadar 
karıştıralım. Fırın tepsisini 
Hindistan ceviziyle 

kapatalım. Kremamızı 
Hindistan cevizinin 
üzerine dökelim, tepside 
düzgünce yayalım. 
Dolapta katılaşmasını 
bekleyelim. Başka bir 
kapta sütü ve kremşantiyi 
çırpalım. Soğuyan 
kremanın üzerine sürelimi 
kareler kesip her kareye 
ceviz koyup rulo şeklinde 
saralım. Dilimleyerek servis 
yapalım. 

MALZEMELER: 
 1 litre süt 200 gram tereyağı 1 su bardağı un

1 su bardağı toz şeker 1 yemek kaşığı buğday nişastası
Kaymak veya kremşanti Çekilmiş ceviz içi 

Hindistan cevizi Antep fıstığı

Bisküvileri mutfak robotundan geçirerek un haline 
getirelim. Tereyağı, kakao, pudra şekeri, 4-5 yemek 
kaşığı süt ilave ederek çok katı olmayan bir karışım 

hazırlayalım. Ele yapışmadan şekil alacak hale gelene ka-
dar mutfak robotunu çalıştıralım. Son olarak nutella, ceviz 
içi ve kalan sütü ekleyip biraz daha yoğuralım. Buzdola-
bında biraz sertleşmesi için bekleyelim. Buzdolabından 
çıkınca şekil verip Hindistan cevizine bulayalım. 

Tüm malzemeyi karıştırıp yumuşak bir hamur yoğu-
run. Ceviz büyüklüğünde parçalar alıp uzun şeritler 
yapın. Şeritler yaklaşık 10-12 cm uzunluğunda ola-

cak. İki ucunu dolayıp şekil verin. Tepsiye dizin. Yuvarlak 
şekil verip kandil simidi de yapabilirsiniz. Üzerine yumur-
ta sarısı ve çörekotu sürüp, önceden 180 derece ısıtılmış 
fırında üzeri kızarana kadar pişirin. 

MALZEMELER:  
1,5 paket pötibör bisküvi, 2 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı kakao, 3 yemek kaşığı pudra şekeri

7-8 yemek kaşığı süt, Yarım paket vanilya
1 yemek kaşığı nutella, İnce dövülmüş ceviz içi

Bulamak için: Hindistan cevizi

MALZEMELER:  
250 gram tereyağı 1 yemek kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı çörekotu 1 yemek kaşığı kavrulmuş 
susam, 1 tatlı kaşığı tuz 1 tatlı kaşığı mahlep

1 yemek kaşığı sirke 2 adet yumurtanın beyazı
1 çay bardağı sıvı yağ Aldığı kadar un

KAKAOLU TOPLAR

MUTFAK KÜLTÜRÜ

n ataseven69@gmail com

NURİYE
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B
ayram geliyor… Evler temizleni-
yor, hazırlıklar yapılıyor. Bayram 
geliyor. Oruç kalbimizin pasını 
sildi, manevi yüklerimiz azaldı ve 
Allah bizleri bayrama kavuşmakla 

mükâfatlandırdı. Hayatı ve hikmeti, ayrılığı 
ve kavuşmayı, ölümü ve doğumu en güzel 

bayramlar anlatır. Bayramı bayram yapan 
çocuklarla, büyüklerle oturulmuş kalabalık bir 
sofradır. Ramazan Bayramı yaklaşırken sofrala-
rınıza tat katacak tarifler paylaşıyorum sizlerle. 
Şimdiden bayramınız mübarek olsun. Bayram 
sofranız bereketli, neşeli, kalabalık olsun. Nice 
güzel bayramlarınız olsun. Afiyet, şifa olsun.

    Bayram
sofraları



DOĞRU 
TARAFSIZ

GÜVENİLİR
HIZLI HABERİN 

TEK ADRESİ...

KİTAP

anaDOlu’nun 
Sırları 

BABA, SAVAŞ 
NE DEMEK? 

uluFer

1915 
Çanakkale 
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Modern dünyaya miras kalan pek çok icat, keşif ve ye-
niliğin ilki, Anadolu topraklarında kurulmuş irili ufaklı 
medeniyetlerde ortaya çıkmıştır. Bu kitap, Anado-
lu’nun sırlarla dolu kadim tarihini keşfetme serüvenine 
çıkmak isteyenlerin, bilgi karmaşasına boğulmadan, 
doyurucu üstelik keyifli ve anlaşılabilir bilgiler edinme-
lerini sağlamak amacıyla yazılmıştır. Okurken, üzerinde 
yaşadığımız Anadolu topraklarının dünyanın en kadim 
ve en zengin yeri olduğunu görecek, bu topraklar 
hakkında ne kadar az şey bildiğinizi fark edeceksiniz.

 “Sanki her şeyin sorumlusu bizdik. Yüzlerce yılın 
hesabını iki kişiden soruyorlardı. Biz bir araya gelirsek 
hesap daha da kabaracaktı. Korunaklı dünyalarında 
haklı kalmaları bizim bir araya gelmememize bağlıydı. 
Biz mutlu olursak, onlar mutsuz olacaktı.”
İçine sığmadığı bir yaşama hapsolmuş Mehmet Ali, bir 
gün elbet sevdiği kadına, Ulufer’e kavuşacak, şiirlerini 
dergilerde yayınlatacak ve bu toprakları terk etme kud-
retini kendinde bulacaktır. Gitmek ve kalmak arasında 
dolanan Mehmet Ali, babasının ölümünün ardından, 
zaten acemisi olduğu bu hayata biraz daha uzaktan 
bakmaktadır. İstasyondan başka diyarlara kalkan tren-
ler onun için belki de bir kurtuluş kapısıdır.

Çanakkale Savaşı, gerçekleştiği coğrafyanın   
göreceli olarak küçüklüğüne rağmen gerek   
saldırgan kuvvetler gerekse savunma durumundaki 
Osmanlı devletinin o günün şartlarına göre özel 
durumu sebebiyle, dünya savaş tarihinde müstesna 
bir yere sahiptir. Bu savaş, dünyanın muhtelif 
yerlerinden gelen gazeteciler tarafından yerinde takip 
edilmiştir. H. W. Nevinson, savaşı İngiltere adına takip 
eden üç gazeteciden biridir. 

Barışa koşmak için savaşın yıkıcılığını görmek 
gerekebilir. Aşkın Güngör, Baba, Savaş Ne Demek? 
adlı kitabında bunu başarmaya çalışıyor. Babasının 
gözlerinde hem sevgi denen kanatlı kediyi hem de 
savaş denen çok dişli yaratığı gören küçük bir kızın 
masumiyetine tanık olmak için...
İnsansız dünyada can bulan eşyaların hayatı sorgu-
lamasını gözlemek için... Sadece ağaçlarla gölgele-
rinin değil, güvercinlerin ve doğanın kendisinin de 
barışa duyduğu özlemi izlemek için... Eski zamanlar-
dan bugüne barışın mesajını getiren bir yapay zekâ-
nın yakarışlarını dinlemek için... Barışı tüm dünyada 
mümkün kılmak için... Savaşı tanıyın.
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SOLDAN SAĞA yılan 19- Çatalmuk-Ayakkabı 
çekeceği-Karadeniz kıyısında 
Gürcistan’a açılan kapımız 
20- Bazı organların salgılarında 
bulunup kimyasal değişikliklere 
etki eden madde-Alto 
YUKARIDAN AŞAĞIYA
1- Peltek Vaiz,  Güzellik Uykusu, 
Üç Köpük, Giderken Söylenmiştir 
kitaplarının şairi-Arap alfabesinin 
ilk harfi 2- Kutlu,  Cennetlik-
Geleneksel Çin Kültürü Ve 
Tıbbının Temel Kavramlarından 
Biri-Yemin-Laha 3- Bir kimsenin 
egemenliğini tanıma-Kurtuluş-
İranlıların kutsal saydıkları bir 
bitki-Bir tür taze,  yumuşak ve 
tuzsuz beyaz peynir 4- Karışık 
Renk,  Çok Renkli-Belli amaçlarla 
kurulmuş konutlar topluluğu-
Atletizmde En Uzun Koşu 
Dalı,  Mesafe Koşusu-tulyum 
elementinin kimyasal simgesi 
5- Fetheden,  Zafer Kazanan-
Hile,  Dalavere-Radyasyon ölçü 
birimi 6- Değersiz-Çok Büyük-
Tutsak-Grönland’ın Plaka İşareti 
7- Akdeniz Kökenli,  Yeşil 
Yapraklı,  Koyu Mor Çiçekli,  
Çalıya Benzer Kokulu Bir Bitki-
İvedilik 8- Bakla-Bir Tembih 
Sözü-Halk Dilinde Babanın 
Kız Kardeşi,  Hala-Utanma 
duygusu 9- Minarenin Ezan 
Okunan Yeri-Meyve yaprağında 
yumurtacıkların bağlı olduğu 
bölüm-İmtihan 10- Bir binek 
hayvanı-Kısaca kilometre-
Radyum simgesi-Kerki-Boru 
sesi 11- Saygınlık-Asgari geçim 
indirimi- Kısaca kilometre 
12- Berilyum simgesi-Erke-
Oklangeç- Dünyanın En 
Geniş Krateri  13-  Can ve mal 
güvenliği hakkında düşmana 
verilen söz- Nazım Hikmet’in 
soyadı- Kanca,  kopça- Kaide 
14- Kısaca milattan sonra- Platin,  
elementinin simgesi-Utanma 
duygusu- Saadet,  mutluluk- 
Radyum simgesi 15-  Birbirinin 
içine girip karışmış,  girişik,  
karmaşık- Yaprakları akasya 
yaprağına benzeyen bir süs 
bitkisi- Gaziantep’in Bir İlçesi

1- Sur borusunu üflemekle görevli 
büyük bir melek-Bir şeyden 
kalan kötü iz 2- Baryum simgesi-
Yumuşaklık,  incelik-Amca 
3- İslam mimarlığında kara 
ve deniz sınırlarının önemli 
noktalarında yer alan korunaklı 
yapı-yok karşıtı-Kuran’da bir sure 
4- Gelecek zaman,  istikbal-
Pamukkale örneğinde olduğu gibi,  
kimi kaynak sularının yığdığı kalker 
tortu 5- Baston-Dizi,  sıra-Andık-
Trabzon’un bir ilçesi 6- Hukuksal 
Bir Sorun Ya Da Uyuşmazlıkla İlgili 
Olarak Hukuk Bilginlerinin Ya Da 
Yargı Organlarının Vardıkları Görüş 
Ve Yargılar-En büyük 7- Bir nota-
Sanma,  sanı-Huysuzluğu ve titizliği 
ile can sıkan  8- İsteklerinden Vaz 
Geçip Başkasının İşine Yarayacak 
Şekilde Kullanma-Rojin’in ünsüzleri 
9- Büyük,  yetişkin,  yaşlı-Hz  
Muhammed’in Çevresinde 

Toplanan Müslümanların Tümü-
Atasözlerine dayanan didaktik 
Çin şiiri 10- Cemal Süreyya’nın şiir 
kitabı SICAK-Amirler- Otomatik 
para çekme makinesi 
11- Yeniçerilerin kayıtlı oldukları 
kütük defteri-Yahudi tapınağı 
12- Kahinlik-Borç verme 
13- Şor Türkçesi’nde ev-Bir Acı 
Otun Suyu-Lauium ırmağının perisi 
14- Dışişleri-Mazur görme veya 
görülme 15- Mavimtırak esmer 
renkte katı bir element-Bahar 
mevsim’in de oturulan bahçeli 
ev-İddia-Tahıl tozu 16- Bir çeşit 
kumaş-İdadi-Pahal, ahıs 17- Şor 
Türkçesi’nde ev-Kitap getirmemiş 
peygamber-Menşe,  Soy-Vasat, 
orta 18- Parlak,  saydam kırmızı 
renkte değerli bir taş-Ciltlenecek 
Bir Kitabın Başına Ve Sonuna 
Yerleştirilen Beyaz Ya Da Renkli 
Kağıda Verilen Ad-Eski dilde 

Sizi bulutların ötesine çıkaran benzersiz Business Class deneyimimizin sırrı,
yaptığımız her işin kalbinde dünyaca ünlü misafirperverliğimizin bulunmasında saklı.
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