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Sevgili Turuncu Okurları

Cemrelerin sırayla düştüğü günlerde bahar da kapı 
araladı bizlere. Kışın soğuğu, kar telaşı, yağmur trafiği 
derken soğuk da olsa güneşli günlere uyanmak 

hepimize çok iyi geldi. Bahar hastalıktan uyanmak, uzun 
süre evde kapalı kalıp dışarı çıkmak gibidir. Bahar, insana da 
yeryüzüne de nefes aldırır.

Biliyorsunuz, her yıl mart ayını Dünya Kadınlar Günü 
vurgusuyla yaşıyoruz. Kadınların birçok problem yaşadığı, 
ağır yükler altında ezildiği bir dünyada kadınlar gününü 
kutluyoruz. Kadınlara dair süslü kelimeler söyleyip, 
reklamlarda özgür kadın, kendi gibi olan kadın mesajı verip, 
kutlamalarla anıyoruz bu günü.

Hiçbir şey reklamlardaki gibi değil tabii. Küresel sistem 
dünya kadınlarına kendileri gibi olma şansı vermiyor. 
Kozmetiğe ve estetiğe her yıl harcanan para bunun en 
büyük göstergesi. Sosyal medyanın da hızlıca yayılmasıyla 
kadınlar kendi kişiliklerini bile koruyamıyor. Açıkçası ‘kocişler’ 
diye anılan sosyal medya hesaplarını, baştan sona pembeye 
çevrilmiş evleri gördükçe üzülüyor ve gelecek nesiller adına 
dertleniyorum.

Aslında bizler için Dünya Kadın Hakları Günü tek bir 
güne sığdırılmış kutlamalardan ve feminist söylemlerden 
ileri gidemiyor. Peygamber Efendimiz (sas) veda hutbesinde 
kadınları erkeklere, erkekleri kadınlara emanet etti. İslam ve 
Kuran bin 400 yıl öncesinden kadının toplumsal yaşamını 
koyduğu kurallarla yaşanılır hale getirdi. Bugün İslam’ı kadın 
düşmanı olarak göstermek isteyen zihniyet bir kez olsun 
veda hutbesini okusa, verilen mesajı anlamayı denese dünya 
çok başka bir yer olur diye düşünüyorum.

Bu sayıda dünyanın birçok ülkesinden kadınlarla 
söyleşiler yaptık. Kadınların gerçek hikayelerini dinledik. 
Perde arkasında görünmeyen hayatları. Dünyadan kadın 
hikayelerine ayna tuttuk.

Bu sayıda sayfalarımıza konuk olan kadınlara teşekkür 
ediyorum.

Üç aylar yaklaşıyor… Önümüz Regaip Kandili. Üç ayları 
beraberinde getiren Regaip Kandili’nin dünyaya barış, huzur 
ve bereket getirmesi duası ile…

Allah’a emanet olun. 

Zahide Ceylan
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İlk çağlarda gökyüzündeki aydır kadın. Yıldızlar da var-
dır. güneş çıkar. Ay Türkler ’de ata olur. Ata çocukların 
dilinde dede. Kadının kimliği kaybolur. 

16

Ana tanrıçayı geçince ileride sağda, günümüzden elli sene 
önce de zordu kadın olmak. Tarlada çapa, kenarda doğum 
yapıyor, bir Allah’ın kulu baby shower yapmıyor

12

SALİHA SAĞDIÇ: KADIN MI O DA NE?

Aile içi şiddet, taciz, ensest, cinayet!  
neler oluyor en güvenli sığınağımızda?  Bunca kötülük 
nereden türedi? Ahlak çöktü mü? Tüm bu olanlar 
toplumsal bir cinnet mi? 

günümüzde kadın, kadınlar tarafından yükselen feminist 
savunmacı reflekslerle erkeklerin maddi manevi, psikolojik 
sosyolojik her türlü hamasi söylemine bahane olmaktan 
öteye geçemeyen bir arafta bulunmaktadır. 

34
38

SEYRAN AKTAŞ: AİLE KURUMUNUN KAYBET-
TİKLERİ VE NASIL İYİLEŞECEĞİ ÜZERİNE

HÜSEYİN KARACA:
ERDEMLİ MÜSLÜMAN KADIN

HALİME TEZCAN TOSUN: 
CORDELIA AĞIDININ GRAMERİ

Türkiye siyasi tarihinde bugüne dek toplam 155 kadın 
milletvekili seçilmiş iken, belediye başkanlarında 
bu sayı, 85 ile sınırlı kalmıştır. 

40

GÜLAY KURT: TOPLUMSAL CİNSİYET, SİYASET 
VE YEREL SEÇİMLERDE KADININ ROLÜ

38
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NURAN SÖZEN: YIKILDIĞI YERDE,
DİRİLMESİNİ BİLMEYENLER ZEVALDEDİR

KAPAK:  DÜNYADAN KADIN YÜZLERİ

Şartları lehine çevirmeye çalışmayan, şartlara teslim 
olur. Şartlara teslim olan biter! Bakın bakalım, 
Peygamberler şartlara teslim olmuşlar mı?..

Afrİkalı İş kadınları sabahları topuklu ayakkabılarıyla
İş toplantısına giderken Amerikalı bir kadın şiddetin ve 
yalnızlığın içinde bocalayabiliyor. Yani tek bir kadın fo-
toğrafı, ülkelere göre sınıflandırılmış kadın hayatları yok.

32

34

Müslüman kadının örtüsü de onun mahremidir. 
Örtüsü içinde kadın yalnızca ten taşımaz can da 
taşır. Bu can rabbine kuldur. 

55

BÜŞRA ÇAKIR: MÜSLÜMAN 
KADINLAR...

Hep söylenegelen bu günümüzü borçlu olduğumuz 
atalarımızı ne kadar biliyor ve tanıyabiliyoruz? 44

ŞEYMA ÇAKIROĞLU YEŞİL: TARİHİ ŞUUR

Kadının evvela bir eş, anne, evlat olduğunu 
unutturacak yapımların asıl amacı nedir sizce? 
Yozlaştırılmak İstenen nesİl ve toplum için bir mozaik 
taşını daha kırmak mı? Sanırım öyle… 

46

SEDA ŞİŞMAN: EKRANDA 
KADININ ROLÜ

elbette bugün hayatımızı kolaylaştıran yüzlerce güzelliği 
de inkâr edemeyiz, etmeyiz. Her neyse çağın gereği, 
gelişmişlik adına ulaşmak gerekir biliriz. 

Sağlıklı beslenmek ve ideal bir kiloda olmak aslında sanıldığı 
kadar zor değil ihtiyacınız olan sadece ‘zaman’. Fazla kilolara bir 
anda mı ulaşıyoruz ki bir anda vermeyi bekleyelim?

58
70

GÜLFİDAN ÇALIŞKAN:
BİR İLAHİ BESTE

POPÜLER DİYETLER BİZE NE YAPIYOR?

Birkaç rengi bir arada kullanmak daha az risk 
taşıdığı düşünülse de aslında ton sür ton doğru 
uygulanmadığı takdirde iyi sonuçlar doğurmaz. 

Beklenen bahar geldi. güneş geldi, çiçekler geldi, 
cemreler sırasıyla düştü. Şimdi yenilenme, arınma vakti. 

Konya şehir merkezinde dünyanın her yanından ziyaretçiyi manevi 
huzuruna çeken, kapısı ve gönlü kim olursa olsun herkese açık olan 
Mevlana celaleddin-i rumi Hazretleri’nin türbesi bulunmaktadır.

Bir ay gecikmeyle vizyona girdi. İlk yedi günde 1 milyon 
497 bin kişi tarafından izlenerek kendi rekorunu kırdı. 
Tam da sinema krizi mecliste çözüldü derken, yeni bir 
krizle yine gündeme geldi!

74
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82

Son yıllarda topluma yönelik olarak yaptığımız ‘dejenere 
oldu’ eleştirisinin bizlerin yetiştirdiği çocukların birer 
uzantısı olduğu unutulmamalıdır. 

28

NURAY BAŞTAN AYDIN: 
FARKINDA MIYIZ?

Prof. Dr. Zehra Sayers, bu çalışmalarıyla dünyanın önde 
gelen bilim kuruluşlarından ‘Amerika Bilimde İlerleme 
Derneği’ (AAAS) tarafından ilk kez bir Türk bilim insa-
nına verilen ‘Bilimde Diplomasi Ödülü’ne layık görüldü. 

31

LABORATUARDAN ORTADOĞU’DA
BARIŞA YOLCULUK

Sadece erkeklerin söz sahibi olduğu bu dünyada herkesin mut-
suz ve gergin olması çok normal çünkü insanlar farklı bakış 
açıları değil tek bir bakış açısı altında bir algıya itiliyorlar.

32

AHMET ERDOĞDU: KADINLAR 
MEMNUNİYETSİZ VARLIKLAR (!) MI?

ŞEYMA KAYNAK: DEKORASYONDA
TON SÜR TON

NURİYE ATASEVEN İLE ACIDAN TATLIYA

KONYA: NE OLURSAN OL YİNE GİT

SİNEMADA NELER OLUYOR?
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MISIR’DA DEĞİŞEN
BİR ŞEY YOK!

ÜZGÜNÜZ! KIZGINIZ! RAHATSIZIZ! 
Mısır’da geçtiğimiz ay dokuz gencin idamı, ülkedeki yargı sisteminin nasıl işlediğini bir kez daha gözler önüne serdi. 
‘Müslüman Kardeşler Teşkilâtı’ üyesi oldukları iddiasıyla tutuklanan dokuz kişi, haklarında hiçbir somut kanıt bulun-

mamasına rağmen idam edilmişti. İdam mahkumlarından Mahmud el Ahmedi’nin kendilerine elektrik verilerek işkence 
edildiğini açıkladığı video kaydı ise, adeta bütün sürecin özeti mahiyetindeydi. Ahmedi’nin, yargılamalar sırasında “Bize 
Mısır’a 20 sene yetecek elektrik verildi. Bana işkence eden polislerden biri şu anda salonda. İsterseniz, kendisini açıklaya-
bilirim. Ben de size bu kadar elektrik versem, Enver Sedat’ı öldürdüğünüzü bile itiraf ettirebilirim”dediği ortaya çıktı.

KIZI DA İTİRAZ ETTİ 
2015 yılında Başsavcı Hişam Bereket’e Kahire’de düzenlenen suikastın ardından tutuklanan dokuz kişi, Mısır basını 

tarafından ‘terörist’ olarak ilan edilmişti. Hişam Bereket’in kızı Merve Bereket de hüküm giyen kişilerin babasının öldürülm-
esinde rolü olmadığını belirterek idamların durdurulmasını talep etmişti. Mısır Temyiz Mahkemesi, 28 kişinin yargılandığı 
suikast davasında idama mahkum edilen kişilerden dokuzunun idam kararını kasım ayında onamıştı. Dava kapsamında 
15 kişi de 25’er yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), sanıkların sorgulama sırasında işkence altında itirafa zorlandıklarını belir-
terek Mısır’ı idamları derhal durdurmaya çağırdı.

CİDDİ KANITLAR SUNULMUyOR 
Mısır’daki pratik işleyişe göre, tutuklanan kişiler hakkında basın-yayın organları yoğun bir kampanya başlatıyor; 

ardından mahkemeler de hızlı bir şekilde idam veya müebbet hapis cezası veriyor.Tutuklananların, haklarını arayabilece-
kleri herhangi bir adlî merci de bulunmuyor. İnsan hakları örgütleri, Mısır’ı özellikle sorgu sırasında tutukluları, isnat edilen 
suçları kabul ve itiraf etmelerini sağlamak için ağır işkence yapmakla suçluyor.

Uluslararası çevreler ve Batılı ülkeler de Mısır devletinin yanında yer alıyor. Ortaya konan yargılama ve infaz pratiği 
hakkında ciddi bir eleştiri ve engelleme gelmemesi, Abdulfettah Sisi yönetiminin daha cesur kararlar almasına yol açıyor.

Mısır’da bu yılın başından beri 15 kişi idam edildi. Tutuklanan ve idam edilenlerden hiçbirinin suçu hakkında ciddi bir kanıt 
sunulmaması ve yargılama sürecine siyasetin müdahalesi, ülkedeki mahkemelerin işleyişi hakkında soru işaretlerini çoğaltıyor.

Onlar, Çanakkale’nin, savaşın herhangi bir 
cephesinin değil, tarihin en büyük medeniyet 

mücadelelerinden birinin adı olduğunu biliyorlardı.
Bunun için MehMet Akİf ersoy, Çanakkale’de savaşan 

kahramanları Bedr’in aslanlarıyla mukayese etmiş, 
mezar taşı olarak başlarına kabe’yi layık görmüştür.

Geçmişimizden aldığımız her dersin, geleceğimizi 
aydınlattığını unutmamalıyız.

Çanakkale bizim için, 104 yıl sonra da çok güçlü 
bir şekilde önümüzü aydınlatan derslerle doludur.

Bir kez daha ÇAnAkkAle ZAferİ’nin 
104. yıldönümünü kutluyor, bu zaferde payı olan tüm 
kahramanlarımızı, şehitlerimizi rahmetle anıyoruz
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Sevgili dostlar!
Biliyor musunuz?
Uslu uslu ve yazabildiğim 
kadarıyla yazayım diye 
düşünürken; biriktirdiğim 

makalelere gözüm uğradı ve 
çok değerli kardeşim, asrın en 
kıymetlilerinden –Rabbim o güzel 
ömrü ikiye katlasın inşallah- yavuz 
Bahadıroğlu’nun tarihe geçecek 
bir makalesini sizinle paylaşayım 
dedim…

Dikkatinize sunulan bu hayat 
– memat dersinden; nükteler 
Sultanı Nasrettin hocamızın şu eşsiz 
esprisiyle: Göle maya çalalım!

Hadi Buyurun! Bismillah 
Bismillahir – Rahmanir – Rahim!

ŞARTLAR VE UMUTLAR
Hayata zaman zaman kendiniz 

gibi değil de, mesela Hz. yusuf, Hz. 
yunus, Hz. İbrahim, Hz. Hacer, Hz. 
Musa, Hz. İsa ve nihayet Hz. Alişan 
Efendimiz gibi bakın…

Göreceksiniz ki, ortak noktaları 
şartlara teslim olmamaları 
sayesinde her  ‘yıkılış’ anını ‘diriliş’e 
dönüştürmeyi başarabilmelidir. ( 
Allah’ın yardımıyla tabii). 

Zaten yıkıldığı yerde dirilmesini 
bilmeyenler (fert, millet ya da 
devlet) yüzüstü sürünmeye 
mahkûmdur. 

Şartları lehine çevirmeye 
çalışmayan, şartlara teslim olur. 
Şartlara teslim olan biter! Bakın 
bakalım, Peygamberler şartlara 
teslim olmuşlar mı?..

Bizimkinden çok daha zor 
şartlara bile teslim olmadılar. Bu 
direnç sayesinde Hz. İbrahim 
Nemrud’u, Hz. yusuf yalnızlığı (onu 
çekemeyen kardeşleri tarafından 
kuyuya atılmıştı) ve karanlığı, (yedi 
yılı Mısır zindanlarında geçti) Hz. 
yunus imkansızlığı (balık tarafından 
yutulmuşluğunu hatırlayalım),  
Hz. Musa Firavun’u, Hz. İsa Roma 
despotlarını, Hz. Hacer çölü, Hz. 
Alişan Efendimiz ise Ebu Cehil’i ve 
elindeki dünyevi tüm imkanları 
yendiler. 

Hayata onlar gibi bakın…
Olumsuz şartları abartacağınıza 

imanınızı ve imkanınızı abartıp, 
olumsuzluklara aşmaya çalışın…

Şartlara teslim olacağınıza, 
direnmeyi deneyin! 

Bilin ki, direnme gücü kendi 
içinizdedir.

Hedefe kitlenir, emeğinizi ve 
yüreğinizi seferber eder, yılgınlığa 
düşmez de şartları zorlarsanız, 
beyniniz pozitif enerji üretimiyle sizi 
destekleyecektir. 

Allah da direncinizi ‘Kavli 
dua’ sayıp, sizi başarıyla 
mükafatlandıracaktır… 

Zor zamanlarda aynanın 
karşısına geçip ne kadar güçlü 
olduğunuzu telkin edin kendinize. 
Ayrıca diz çökün, aczinizi-farkınızı 
ifadeyle (Allah önünde) dua edin, 
Allah’ın yardımını dileyin.  En 
büyük kusurlarımızdan biri de ne 
biliyor musunuz, denemeyi fazla 
sevmiyoruz. Bir-iki teşebbüsten 

sonra bıkıyor, işin peşini bırakıyoruz. 
Halbuki Edison’un ampulü 999 
deneyden sonra yanmıştı (yirmi bin 
deney yaptığını söyleyenler de var).

Nasrettin Hoca örneğine ne 
dersiniz? Onun göle maya çalması 
komiklik yapma arzusundan değil, 
bize örnek oluşturma arzusundan 
kaynaklandı. Muhtemelen 
“Denemekten asla vazgeçmeyin, 
asla pes etmeyin, hatta en olmadık 
işleri bile deneyerek görün” demeye 
getirdi.

Olumlu teşebbüslerde ihlas, ısrar 
ve sabır gerekir. 

Kel akbaba örneğini de 
hatırlayın lütfen…

Kel akbabalar kemik iliği yemeyi 
çok severler. Fakat gaga yapıları 
kemiği kırıp içindeki iliğe ulaşacak 
güç ve şekilde değildir: Bununla 
birlikte, hiçbir kel akbaba , kendine 
kemik iliği ziyafeti çekmekten asla 
vazgeçmemiştir. 

Güçlükleri nasıl aşar, problemi 
nasıl çözer biliyor musunuz? İliğini 
yemek istediği kemiği gagasına 
alıp yükseklere uçar. Sert kayaların 
üzerine gelince gagasındaki kemiği 
bırakır. Kemik hızla düşüp kayalara 
çarpar.

Eğer kemik parçalanmışsa, kel 
akbaba, çok sevdiği ziyafete konar. 
Ama bazı kemikler çok serttir ve kel 
akbaba bu işlemi üç, hatta beş kez 
tekrarlaması gerektirmektedir…

Hiç çekinmeden, yüksünmeden, 
bıkmadan, pes etmeden, ‘Olmuyor 
abi’ demeden ve asla umudunu 
yitirmeden aynı işlemi tekrarlar.

Sonunda kemik parçalanır, kel 
akbaba çok sevdiği iliğe ulaşır, 
armağanını alır. 

Şartlardan yakınmak yerine 
yeterince çabalamayı göze almak 
lazım vesselam.

NURAN 
SÖZEN

YIKILDIĞI YERDE,
DİRİLMESİNİ BİLMEYENLER 

ZEVALDEDİR
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Ampulü bulan Thomas 
Edison ile yeşilçam artisti 
Ediz Hun’un aynı kişi 
olmadığını öğrendiğimde 
şaşırdığım kadar olmasa 

da benim için oldukça şaşırtıcıydı ‘Bir 
zamanlar kadınların erkeklerden daha 
önemli olduğu anaerkil toplumlar’ 
bilgisi… Kadının; doğurduğu için 
kutsal kabul edilmesi, soyun devamını 
sağladığının düşünülmesi, hatta 
‘Ana tanrıça’ denilerek heykellerinin 
yapılması vs. Sonra ne oldu da toplum, 
‘Bir oğlumuz olsun, soyumuzu devam 
ettirsin’ kıvamına geldi ilginç doğrusu! 
E hani kadının heykelini dikiyordunuz, 
doğuruyordu, soyu devam ettiriyordu?  
Soy dediğimiz şey bu ikisinden biri 
olmadan devam etmiyor işte, ikisi de 
aynı oranda gerekli, kadın ya da erkek… 

HAYATIMIZ HEP ZOR OLDU
Neyse konumuz biyoloji ya da soy 

devamı olmadığı için şu ‘ana tanrıça’ya 
geri dönmek istiyorum. Doğuruyor 

diye heykelinin yapıldığı günlerden 
bugüne, kadının hayatı hep zor olmuş. 
Kimi zaman erkek kişisi zorlaştırmış, kimi 
zaman başka bir kadın kişisi, kimi zaman 
topyekün bir toplum. Bazen ise bizatihi 
kadının kendisi…

Ana tanrıçayı geçince ileride sağda, 
günümüzden elli sene önce de zordu 
kadın olmak. Tarlada çapa, kenarda 
doğum yapıyor, bir Allah’ın kulu baby 
shower yapmıyor, bebesi doğdu 
diye kimseye ağzında bebek taşıyan 
leylek magneti dağıtmıyor, çocuğuna 
safari temalı ilk yaş doğum günü de 
hazırlamıyordu. 

Doğumdan önce balon patlatıp 
sürpriz cinsiyet öğrenme partisi 
hazırlayamadığı gibi, erkek doğurmadığı 
için türlü türlü eziyet görüyordu. 
Çeşmeden su taşıyor, derede çamaşır 
yıkıyor, Norveçli balıkçılardan da, onların 
bir numaralı tercihi olan kremden de 
haberdar olmadığı için elleri kaderi gibi 
çatlıyor, kuruyordu. 

SALİHA
SAĞDIÇ
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YAŞASA- BİR TÜRLÜ   
ÖLSE BİR TÜRLÜ

Günümüz kadını derede çamaşır 
yıkamak, çeşmeden su taşımak zorunda 
değil! Hangi deterjan markasının daha 
kaliteli olduğuna karar verebilirse bir tuşa 
basması yeterli. 

Teknolojiyle birlikte değişen dünya; 
kadının birçok yükünü, bir tuşa dokunma 
kolaylığına indirirken başka yükler 
yükledi sırtına. yeni dünyanın modern ve 
kusursuz kadınları olarak, hem güzel, hem 
akıllı, hem kariyer sahibi, aynı zamanda 
dekorasyon ve moda uzmanı, iyi bir aşçı 
ve gurme, üstelik de süper bir anne ve 
harika bir eş olmaya zorlanıyoruz adeta.

Ortaçağ Avrupa’sında ‘Kadının 
ruhu var mı, şeytan mı, insan mı?’ 
diye tartışılıyordu. Çin toplumunda 
‘Duyguları tarafından yönetilen akılsız 
bir varlık’ olduğu düşünülen kadın; Hint 
toplumunda, kocası ölünce, kocasıyla 
beraber canlı canlı yakılıyordu. İngiltere’de 
erkeklerin eşlerini satabilme hakkı vardı. 
Budizm’in kurucusu Buda’nın başlangıçta 
kadınları dine kabul etmediği söyleniyor. 
‘Aklı var mı ki, dini olsun’ diyordu herhalde. 
Cahiliye Arapları kız çocuklarnı diri diri 
gömüyordu vs… yaşasan bir türlü, ölsen 
bir türlü.

FARKEDİLMEYEN YÜZBİNLER 
Aradan yüzyıllar geçti… Ana 

tanrıçalığı değilse de birçok insani 
hakkını elde etti kadın. Kocası öldü 
diye yaşamasına gerek olmadığına 
karar verilen, aynı anda doğduğu erkek 
bebek pahalı kumaşlara sarılırken sırf 
kız çocuğu diye çaput parçalarına 
sarılan, mal gibi alınıp satılan kadından; 
‘Ne akılsızı, ne münasebet!’ denilen, 
istediği mesleği yapan, tek taşını kendi 
alan, çocuğun da kariyerin de en iyisini 
yapan kadın bölümüne geçtik çok şükür! 
Geçtik geçmesine de; ekip biçmeyi yani 
bugünkü adıyla tarımı keşfettiği için 
‘Aman da başımızın tacı, toprak anamız’ 
denilip toplumda saygın olan kadına, 
‘Tarım da neymiş!’ diyerek hayvancılıkla 
kart gösterenler bugün başka kartlarla 
sahnede maalesef. 

Kocası ölünce; ‘Kocası öldü bunun 
yaşamasına ne gerek var’ diyerek adamla 
beraber öldürülmüyor belki ama bizzat 

o adamlar tarafından öldürülüyor!  
‘Ruhu var mı, yok mu; insan mı, 
şeytan mı?’ diye tartışmıyor filozoflar 
ama bir insan olduğu bir ruhu 
olduğu görünmeyen, farkedilmeyen 
yüzbinlercesi var hala. 

HİÇBİR ŞEYDEN GERİ 
KALMAMALI 

Bir tarafta hala çamaşırını kendi 
yıkayan, çamaşır makinesi dahil 
henüz bir tuşa basmışlığı olmayan 
kadınlar; diğer tarafta tüm bu dijital 
dünya içinde giderek mutsuzlaşan 
kadınlar.  Modern kadının sırtına 
her geçen gün yeni yükler biniyor. 
Çocuk ve kariyeri aynı anda yapmak 
bile demode oldu. ‘Kariyeri yaptım, 
çocuk da tamam!’ diyemiyor. O 
çocuk mümkünse her alanda en 
iyi olmalı, spor yapmalı, enstrüman 
çalmalı, en iyi okulları kazanmalı, 
tüm kutlamaları, partileri eksiksiz 
yapılmalı. Dünyaya gözlerini karnaval 
havasında açmalı ki, sevinçten ‘Bu 
anam ne yapıyor?’ diye düşünecek 

fırsatı olmasın.  En iyisinden 
kariyer, en havalısından düğün, en 
romantiğinden eş, en akıllısından 
çocuk yapsan bile yetmiyor! En 
sağlıklı yaşam modası başladıysa 
onu da takip etmek zorunda 
modern dünya kadını. En bilinçli 
anne olmalı, çocuğuna en organik 
hayatı sunmalı. Hiçbir şeyden geri 
kalmamalı, her şeyin en iyisini en 
kusursuzunu yapmalı.

DERT BİTMİYOR 

Kadının bir derdi bitiyor, diğeri 
başlıyor anlayacağınız… Doğuruyor 
ve soyun devamını sağlıyor diye el 
üstünde tutulan kadından, kocasıyla 
beraber diri diri yakılan kadına; daha 
eline krem sürmemiş, hayatı önce 
babasının sonra kocasının iki dudağı 
arasında olan kadından, ülkeler 
yöneten kadına; şeytandır, cadıdır 
diye düşünülen kadından, icatlar, 
keşifler, büyük işler yapan kadına; 
dünyanın bir ucunda tek bir fotoğrafı 
hatta bir adı bile olmayan kadından, 

dijital dünyada kusursuz olmaya 
çalışan kadına; köy kadınından, 
beyaz yakalasına tüm kadınların, 
kız kardeşlerimin kadınlar günün 
kutlarım. Böyle bir günden haberi 
dahi olmayan ‘Kadınlar günü mü? O 
da ne?’ diyenlerin de…
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YAZAR YAZAR

Bir tarafta hala 
çamaşırını kendi 

yıkayan, 
çamaşır makinesi 

dahil henüz bir tuşa 
basmışlığı olmayan 

kadınlar; diğer tarafta 
tüm bu dijital dünya 

içinde giderek 
mutsuzlaşan kadınlar.
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Ata çocukların dilinde 
dede. Kadının kimliği kaybolur. 
Amazonlarda ortaya çıkar. Savaşçıdır. 
Tekrar içine kapanana kadar. Annelik 
ağır basar evine döner. Alınır satılır, 
bunlar hep vâkidir.  Nüfus cüzdanı, 
Nüfus Müdürlüğünden çıkar. Evli 
olur, bekâr olur. Cini, şeytanı bol olur.

KADIN 
Cadı avına çıkar bazıları. Kaderin 

tecellisi midir, bilmem. Boks maçları 
başlar. Sondan başa rauntlar. Katolik 
kiliseler kadınlara bir yıldırma 
politikası uygular. Cahiliyedir. Kız 
çocukları üşür, toprak onları ısıtır. 
İslam gelir. Mahrum kalmıştır, garip 
gelmiştir. Mürekkep yazar. Sahabe 
dinler. Hala yazan çizen var. Dümdüz 
havada, tüm yazılar uçar. Geriye 
kalan, yine gariplik.

KADIN
Pilav yapar. Çorba ona aittir. 

Onlara ahçı denmez! Aşçı da 
denmez. Kocakarı vardır, ama ona 
da kadın denmez. Kırmızıda durulur. 
Temizlik ve düzen ondan sorulur. 
yardımcı vardır, parayla tutulur. 
Para bankada tutulur. Hanımların 
köpekleri gezdirilir. yeniden yıkım,  
yeniden yıkım, yeniden yıkım, 
evler baştan yaratılır. Vücutlarda, 
yağlar çöpe atılır. Tam olarak sancı 
çekiyorum ve bilinçli bulaşıyorum. 
Velhasıl moda olur. Şiir çok yanlış 
yerden nakarat bulur. Gardırop 
için yeni evler tutulur. Aldanır, 
aldatır. Gazino assolistinden hallice 
düğünlere gidilir. Durum gittikçe 
ağırlaşır. Konforun başı derttedir.

KADIN
New york’ta 129 yanan işçi
KADIN
Cephede ölür, Filistin’de taş olur.
KADIN
Instagram’da leş
Ben Eyvallah derim.

KADIN
Güçlü kararlı olmayan işlerini 

yapamayanların işlerini yapan. Tüm 
gün çalışan. Eve gelen. Çalışan, 
çalışan... Tarlada fabrikada okulda 
hastanede vesaire vesaire…

KADIN
İbadetlerin yemişi. Çekilen 

çilenin perdesi. Umutsuzluk 
direnişinin zarı. Problem. Kavanoz 
kapağı açamaz. Altından buzdağını 
eritir. Masalın mucidi. Çölün kendisi. 
Şifa bahçesi, küfürlerin öznesi. 
Emanet. yaşamayı kutsayan İpek. 
Tutkusuyla benimsenen. Kıldan ince 
yol. Zehirlidir. yalancıdır. Çiçekler 
arasında uçuşan arıdır. Çiçektir. 
Dikendir. Gülümser, kahkaha 
atar. Ağlar, ağlar, ağlar... Sinirlenir, 
öfkelenir, öfkelenir, öfkelenir... Mistik 
matematiktir...

KADIN
Kurbandır. Kurban eder. Kaşı 

yarılır, kalbi dağlanır. Kırık vardır, 
alçı olur. Eski vardır atılır. Acı 
vardır satılır. İşin bu kısmı karışık. 
Kuma istemiyor... Su içiyorum, 
nefes alıyorum, doğrusu çok 
bozuluyorum.

Cordelia 
samimiyetinden 
dolayı eza çeker. 
Susarak isyan eder. 
Ölümüyle çok şey 
öğretir babasına...

“Talepkâr  
gözlere ve sözlere 
sahip olmamaktır 
zenginliğim.” Tarihe 
not düşülür.

“Ama oyundu 
bu sonu  utançla 
biter.”

KADIN
İfşa eder, cennet diler. 

Mahkûmdur, kâbustur. Hülyadır, 
sevdadır, seraptır. Bir ulu kişi. Evinin 
sultanı, hizmetçisi.  Hizmetçi, evinde 
sığıntı. Dünyada sığıntı. Kraliçe, bir eli 
sıcak sudan, soğuk suya değmeyen... 
yeteneksiz zengin, yetenekli fakir. 
Ezilen hemcinsini kendi de ezen. Bir 
de parti parti hak arayan. Mantıklı bir 
gerekçe arıyorum. Bulamıyorum.

Kurtuluş tek başına olamaz. 
Ve annelik O’nun buluşu sana ait 

değil... Seninle beraber gelendi.
İNSAN ( mağdur da, malum da, 

katil de, maktul de)
Kulluğunu, aczini bilir. Pişman 

olacağı işlerden çekinir. Huzur’u 
tehlikeden, zararı faydadan ayırt 
ettirir. Hakikati arar. Hakikatin 
cinsiyeti yoktur. Kemâlat hem eril 
hem dişildir. Bu sebeptir ki hayat 
hem onu arar, hem bunu.  

İnsanlık gününüz kutlu olsun. 

19Mart  2019 / Turuncu Dergİ 

CORDELIA 
AĞIDININ
GRAMERİ

İnsAnA dAİr
PANDORA’NIN KUTUSU
Güneş, dünyanın etrafında 
döner. Dünya taze, berrak 
ve güzeldir. Kız Kulesi yoktur 

henüz. Ama gün batımı şahanedir. 
Akşam olur ve yine sabah. 

Mevsimler gelir geçer. Tanrılar, 
çiçekler, süslü elbiseler. Kutu 

açılır. Bütün kötülük dışa 
savrulur. Pişmanlık, lakin iş 
işten geçmiştir. Şer önce 
adımlayarak sonra koşarak 
arzın içlerine işlemeye 
başladı. 

ÂDEM’İN GÖLGESİ HAVVA
Şeytan, yılan olur. Havva varlığını 

Âdem’e borçludur. Mevsimler değişir. 
Üşüttü, savurdu, ısıttı, yaktı...  Havva 
bir baştan çıkarma. Lucifer’ın temsilcisi 
olur. Birbirini bulur, aile olur. yemek 
yenir ve savaş başlar. Kabil’i katil 
eden düşmanlık… Biri ölür. Toprağa 
gömülür. 

KAPILAR AÇILIR
İlk çağlarda gökyüzündeki aydır 

kadın. yıldızlar da vardır. Güneş çıkar. 
Ay Türkler ’de ata olur. 



KAPAK KAPAK
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D
ünya kadınlarını yalnızca 
bize anlatıldığı kadar 
biliyoruz. Önümüze sık sık 
konulan bir fotoğraf var. 
Bu fotoğrafta Batılı kadın-
lar şık arabalara biniyor, 
ev işlerinde hizmetçi-
lerinden yardım alıyor. 

Hayattaki dertleri çevrenin kirlenmesi, 
ekosistemin bozulması. Doğulu ka-
dınlar ise ritüeller ve törenler eşliğinde 
yaşıyor. Renkli kumaşlar, dikkat çeken 
bilezikler, ağır baharat kokuları… Afrika 
hep acı, hep yoksulluk zaten. Tenekede 
evlerde oturan ve bir damla su için 
sırtlarında çocuklarıyla kilometrelerce 
yürüyen kadınlar.
Oysa dünya bu fotoğrafın dışında…
Afrikalı iş kadınları sabahları topuklu 
ayakkabılarıyla iş toplantısına giderken 
Amerikalı bir kadın şiddetin ve yalnızlı-
ğın içinde bocalayabiliyor. yani tek bir 
kadın fotoğrafı, ülkelere göre sınıflan-
dırılmış kadın hayatları yok. Peki, bize 
neden gerçeği yansıtmayan hayatları 
anlatıyorlar? Cevabı çok basit! Kafaların-
daki ideal kadın üzerinden toplumları 
yeniden tasarlamak için.

NELER YAŞIYORLAR
Kamuoyunda bir şeyi bin kez söylersen 
herkes inanır düşüncesiyle hareket 
ediyorlar. Bu yüzden de ideal Batılı 
kadının sarı saçlarından ayakları için 
kullandığı kreme kadar santim santim 

güzelliği tasarlıyorlar. Çocukları Barbie 
bebekle oynayanlar bilir. Barbie’nin evi, 
arabası, köpeği, hafta sonu tatili, balosu 
hiç bitmez. Barbie bir masal kadar uzak 
da değildir. Hemen şuralarda bir yerde 
öyle bir hayat yaşanıyor izlenimiz veri-
yor. Sonraki iş onun nerede olduğunu 
aramakta... 
Medya ve çeşitli bilgi kodlamalarıyla 
hepimize yapılan şey de o aslında. Bir-
çok hayatı gösteriyorlar. Gösterilenlerin 
içinden en ideal olanı da Batılı kadının 
hayatı. Fakat arka planını çoğumuz 
bilmiyoruz. ‘Bu kadınlar ne yaşıyor?, 
Şiddet oralarda nasıl?, İslam’dan uzak 
hayatlarda toplumsal kabuller nasıl 
ilerliyor?’ Hiç birisini bilmiyoruz.

İŞİMİZ ZOR 
Dünyanın her yerinde güneş doğuyor 
ve hangi şartlar altında olursa olsun 
her evde kadınlar büyük sorumluluklar 
yaşıyor. Afrikalı annelerin evlerinin 
ve hayatlarının asgari ihtiyaçlarını 
karşılamak için verdiği emeği Avrupalı 
bir kadın trafik, iş ve çocuklar arasın-
da bölünerek veriyor ya da Asyalı bir 
kadın toplumsal sorunların çözümüne 
katkı sağlamak için çalışıyor.
Kısacası kadınlar için ülkelere göre 
ayrılmış denklemler yok. yalnızca 

hayatı omuzlarında taşıyan kadınlar 
var ve hayatın altın tepside sunulduğu 
kadınlar. Adına ister ‘kader’ deyin, ister 
‘ilahi adalet’ 21’nci yüzyılda uzak yakın 
her coğrafyadaki kadının işi zor. yükü 
ağır.  Bu kadar farklı fotoğrafın, rengin, 
duruşun, hayatın olduğu 21’nci 
yüzyılda dünyadan kadın yüzleri bize 
ne anlatır? Mülteci bir kadının hikaye-
siyle kendi topraklarında kök salmış 
kadının hikayesi birbirini tutar mı? 
Pentagon’da insansız hava araçlarını 
kullanarak kilometrelerce uzaktaki 
ülkeleri bombalayan sonra da akli 
dengesini kaybeden  kadın pilotları 
ve mülteci kadınları düşününce kimin 
yükü diğerinden ağır? Kimin hayatı 
kayboldu, kiminki nerede başladı? İşte 
bu sorunun cevabını ararken başladı 
her şey. 

HİKAYELERİNİ DİNLEDİK
Baharın eşiğinde, 8 Mart’ın evvelinde 
dünyadan kadın yüzleri dedik. Kadınla-
ra hikayelerini sorduk. Bariyerleri aşar-
ken nelere tutunduklarını… Düşünce 
kalkmanın zorluğunu… Dünyanın 
diğer kadınlarına dair duygu ve düşün-
celerini. Farklı ülkelerden kadınlar bu 
sorunun cevabını uzun uzun anlattı. 
Bazılarında dinlerken gülümsedik, bazı-
larının kırgınlıklarını içimizde hissettik. 
Dünyadan kadın yüzlerine ayna tuttuk. 
Size ve içinizdeki tüm kadınlara ışık 
tutsun diye. 

KADIN YÜZLERİ
DÜNYADAN

AfrİkAlı İş kAdınlArı sAbAhlArı topuklu AyAkkAbılArıylA
İş toplAntısınA gİderken AmerİkAlı bİr kAdın şİddetİn ve 

yAlnızlığın İçİnde bocAlAyAbİlİyor. yAnı tek bİr kAdın fotoğrAfı, 
ülkelere göre sınıflAndırılmış kAdın hAyAtlArı yok. 

FATMA KARAMAN SÜSLÜ
fatmaskaraman@gmail.com
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B
enim adım Pav-
lina Vancurova. 
Neredeyse kırk 
yaşındayım. İktisat 
doktoram var. Çek 
Cumhuriyeti’nin gü-
zel başkenti Prag’da 
yaşıyorum. 2011 yı-

lında bir kız arkadaşımla beraber ken-
di işimizi kurduk. Firmalara ekonomik 
danışmanlık hizmeti veriyoruz. 
KENDİNİZLE GURUR DUYUN
Kadın olmayı çok seviyorum! Çünkü 
güç şeyleri bile bir şekilde aşabiliyo-
ruz. Bir kadın olarak erkeklerin sahip 
olduğu ayrıcalıkları hiçbir zaman 
çantada keklik görmedim. Bu durum 
sadece günlük işleri yaparken erkek-
lerden çok daha fazla zorlanmamızla 
alakalı değil, aynı zamanda kadınla-
rın fiziksel ve mental gücüyle alakalı. 
Kadınlar bir şeyin kendiliğinden mü-
kemmel olmasını beklemiyor, bunun 
için efor sarfetmeye hazırlar. Daha 
fazla çalışmamız gerekiyorsa bu sizi 
daha güçlü kılar. Kadınlar erkeklerle 
karşılaştırıldığında fiziksel olarak 
daha zayıf. Fakat kadınların ruhları 
çok daha kuvvetli. Örneğin başka-
larının bakış açısına daha duyarlı-
yız. Diğer insanların sahip olduğu 
düşünce ve inançları önemsiyoruz. 

Bazen bu çok zor oluyor. Bu ger-
çekten minnettar olduğum bir şey. 
Dünyadaki diğer kadınlara bir şey 
söylemek istiyorum! Lütfen sadece 
kendiniz olun ve kadın olduğunuz 
için gurur duyun! 
UZUN BİR YOLUMUZ VAR
Feminist bakış açılarının Çek Cum-
huriyeti’nde çok az yeri var. Genel 
olarak, insanlar önemli kadınlara 
saygı gösterir. Örneğin; bilim adamı, 
eğitimci, sporcu, sanatçı veya iş kadı-
nı.  Kadınların toplumdaki konumu-
na daha yakından bakacak olursak, 
Çek kadınlarının hem siyasi hem de 
iş yaşamında önemli bir rol oyna-
madığını söyleyebiliriz. Kesin olarak 
hala gelir eşitsizliği var. Tabii politika 
ya da iş dünyasında başarılı kadın-
ların olmadığı anlamına gelmiyor, 
varlar ve sayıları oldukça fazla. Hatta 
bazı erkekler çalışmayı bırakıp evin 
sorumluluğunu üstleniyor, kadınlar 
da çalışıyor. İstihdamdaki toplum-
sal cinsiyet eşitliği hakkında politik 
konuşmalar duyuyoruz. Gerçekte 
ise Çek Cumhuriyeti’nde AB mev-
zuatının tatmin edici bir düzeyde 
uygulanmasına rağmen, kadınlar ve 
erkekler arasındaki eşitlik hala çok 
uzak. Ülkemin hala çok uzun bir yolu 
olduğunu söyleyebilirim. 

GERÇEK KONUMU 
KANITLANDI 

Dünya Kadınlar Günü bize 
kadınlığımızı kutlama şansı veriyor. 
Ülkemde ise bu önemli gün, 
maalesef uluslararası diğer resmi 
tatil günlerinin gölgesinde kalıyor. 
Kırk yıl süren Komünist yönetim 
için bu büyük bir olaydı. İşyerinde 
olağanüstü sonuçlar elde eden ve 
parti çizgisini kazanan kadınlara 
devlet tarafından ödüller verildi, iş 
yerinde hediyeler alınır ve her yerde 
kutlamalar yapılırdı. Bu durum o 
zamanlar toplumdaki kadınların 
gerçek konumunu kanıtlıyordu. B

en Hira Rashidi. 
ABD’de yaşayan 
Pakistan asıllı, 
Amerikalı bir 
Müslüman bir 
kadınım. 27 
yaşındayım. 2013 
yılında Rutgers 

Üniversitesi’nden mezun oldum. 
Şu anda Brooklyn, New york’ta 
varlık yönetimi işlemleri üzerine 
JP Morgan’da çalışıyorum. İşimi 
seviyorum, çalışırken zevk aldığım 
bir kariyere sahip olduğum için 
kendimi çok şanslı hissediyorum. 

EVLİLİK BASKISI 
yaş aldıkça, Pakistanlıların kültürel 
zihniyeti olan evlilik gündemi 
beni baskı altına almaya başladı. 
Genel olarak konuşursak, etnik 
kökenlerden kadınların tümü 
genç yaşta evlenmenin baskılarını 
yaşamlarının bir noktasında yaşarlar. 

Kültürel düşünceye göre, kadınların 
yaşamlarında sahip oldukları ve 
yapabildiklerinin dışında evlilik 
cüzdanı olmadan hiçbir zaman 
yeterli olamayacakları üzerinedir. 
Belki bir gün annem ve ben 
mutluluğun, bir evlilik yapmadan 
önce insanın kendi içinde olduğu 
konusunda hemfikir olabiliriz. 

KARİYER YAPABİLDİĞİM İÇİN 
MUTLUYUM 
Amerika’da kadınların eşit fırsatlara 
sahip olmaları ve aile hayatlarının 

dışında bir kariyer yapabilmeleri 
mümkün olduğu için çok 
mutluyum. Kadınlar; ekonomiye, 
topluma ve evlerine katkıda 
bulunabilirler. 

ABD Kongresi’ne, ikisi Müslüman 
117 kadın seçildi. Amerika Birleşik 
Devletleri’ndeki kadınlar ve 
Müslüman kadınlar için kanun 
reformlarına yardımcı olmayı 
amaçlamaktadırlar. Bunlar, her 
yerdeki genç kadınları olumlu  
yönde etkileyebileceğini  
umduğum rol modellerim.

KAPAK

Pavlina Vancurova

Hira Rashidi

Çek Cumhuriyeti

Pakistan

KAPAK
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DOSYA

M
erhaba ben Maria 
Migleidy Cortez. 
52 yaşındayım. 
2016 yılına kadar 
güzel ülkem 
Venezuela’nın 

başkenti Caracas’ta yaşıyordum. 
Hepinizin bildiği o kokrkunç 
ekonomik kriz yüzünden ülkemden 
taşınmak zorunda kaldım. Artık 
Londra’da yaşıyoruz. Evliyim, ikisi 
kız biri erkek üç çocuk sahibiyim. 
Üniversitede muhasebe okudum. 
Ülkemde de bu alanda çalışıyordum 
fakat Londra’ya taşınınca işimi 
yapamaz oldum. Şu an evden 
hamurişleri yapıp satıyorum. 
KENDİMİ ÇOK ÖZEL HİSSEDİyORUM
Çok zor olmasına rağmen kadın 
olmayı çok seviyorum. Zorlukları nedir 
derseniz bütün bir evin sorumluluğu, 
çocuk doğurmak, onları en iyi şekilde 
yetiştirmek, ihtiyaçlarını karşılayabil-
mek gerçekten çok zor. Dolayısıyla 
kadınlar, çok güçlü bir kurum tüm 
dünya karşınızda olsa bile bir şekilde 
tüm zorlukların üstesinden gelebili-
yorsunuz. Kadın olmak ruhumun bir 
parçası… Ruhumda böyle bir parça 
taşıdığım için kendimi çok özel hisse-
diyorum.
Aslında kadın 
olarak dünyaya 
gelmek başlı 
başına zor bir 
durum. Bugün en 
gelişmiş ülkelerde 
bile kadınlar 
tacize, tecavüze 
uğruyor, fiziksel ya 
da psikolojik şiddete maruz kalıyor 
bunları sadece dünyaya kadın olarak 
geldiği için yaşıyor! Düşünsenize 
sizin elinizde bile olmayan bir 
durum yüzünden başkaları 
hayatınızı zorlaştırıyor. Diğer tarafta 
dünyanınen kutsal varlığı olarak 
atfediliyor. Çünkü içinde bir hayat 
büyütüyor ve dünyanın devamını 
sağlıyor. Tüm bu ikilem duygularının 
arasında kadınların çok sağlıklı 
kaldığını düşünmüyorum. 

ONLAR İÇİN HER GECE  
DUA EDİYORUM 
Belki bütün kadınlara değil ama 
Venezuela’daki kadınlar için birkaç 
şey söylemek istiyorum: Biliyorsunuz 
ülkemde uzun zamandır işler 
yolunda gitmiyor. Ekonomik kriz, 
ambargolar hayatlarımızı mahvetti. 
Pek çoğumuz ülkemizi terk ettik, 

kalanlar ise açlık ve 
yoksullukla mücadele 
ediyor. En temel kadın 
ihtiyaçları olan ped, 
sabun gibi şeylere 
bile ulaşamıyorlar. 
Piyasada böyle şeyleri 
bulsak bile almak için 
paramız yetmiyordu. 

Çocuklar ve bebekler yetersiz 
beslenmeden dolayı gelişemiyor. 
Bu korkunç süreçden en çok 
kadınlar etkileniyor haliyle. Evladına 
yiyecek bir şey bulmamak, oyuncak 
alamamak anlatılmaz bir durum. 
Ama tüm bunların yanında güzel 
ülkemin o çok güzel kadınları hala 
umutvar, hala gözlerinin içi gülüyor. 
Ülkemiz çok uzun süre belki ayağa 
kalkamayacak ama kadınlarımızı 
ayağa kalkmış hatta hiç düşmediğini 

B
enim adım Meriem 
Jaaouar ve 29 
yaşındayım. Faslıyım. 
Şu an Ankara’da 
yaşıyorum. Hukuk 
ve İngiliz dili ve 

edebiyatı üzerine lisans diplomam 
var. Mülteciler ve Sığınmacılarla 
yardımlaşma Dayanışma ve 
Destekleme Derneği’nde (MSyD-
ASRA) vaka yönetimi asistanı olarak 
çalışıyorum. ASRA, temelde insani 
krizden, çatışmalardan, insan hakları 
ihlallerinden ve doğal afetlerden 
etkilenen bireylerin ve toplulukların 
temel ihtiyaçlarını karşılamayı ve 
yaşam koşullarını iyileştirmeyi 
hedefleyen bir sivil toplum ve insani 
yardım kuruluşudur. ASRA olarak 
üç farklı ülkenin 21 bölgesinde 
çalışıyoruz. Türkiye’de sürekli ihtiyacı 
olan mültecilere yardım ediyorum. 
İşimi çok seviyorum.

CİNSEL NESNE OLARAK 
SUNULUYOR 
Kadın olmak dünyadaki en iyi 
şey diyebilirim. Kadın olmak 
harika, çünkü aynı zamanda 
beni güçlendiren bir şey. Fakat 

beni rahatsız eden şeyler de var. 
Kadınların medya bazı erkekler ve 
bazı gerçekler tarafından cinsel bir 
nesne olarak sunulması, şok edici 
ve zor. Bazıları kadınların çok zeki 
olmadığına, bazıları da materyalist 
olduğuna inanıyor. Bu kategorinin 
hala olması bile çok komik. Çünkü 
mültecilerle çalışıyorum, toplumdaki 
anlayış eksikliğinden dolayı özellikle 
şu anda mülteci bir kadın olmanın 
zor olduğunu söyleyebilirim. 

BESLEMEK, KUCAKLAMAK 
BİR AYRICALIK 
Tüm dünyada kadınları kutlamak her 
zaman iyidir. Bir kadın olmanın verdiği 
gücü, bazen de sosyal kısıtlamalar ve 
kısıtlamalar nedeniyle azalma eğili-
minde olan gücü hatırlamak önemli 
bir şey. 8 Mart, tüm toplumlarda yeni 
normlar oluşturma ve inşa etme ve 
kadınlara yönelik olumsuz uygula-
maları pozitif olanlara değiştirme 
fırsatıdır. En önemlisi kadın hakları ve 
dünyadaki tüm kadınlar eşit olmalı. 
Kadın olmak, kucaklamak, onurlan-
dırmak ve beslemek bir ayrıcalıktır. 
Kutlamak için daha önemli bir şey 
göremiyorum!

KAPAK KAPAK

Venezuela
Maria Migleidy Cortez Meriem Jaaouar Fas

görmek gurur verici. Venezuelalı ve 
dünyanın bambaşka yerindeki acı 
çeken, tecavüze uğrayan, şiddet 
gören, çocuklarından ayrı kalan 
kadınlar için her gece dua ediyorum. 
Onlara Tanrı’dan kolaylıklar 
diliyorum, bu dünyanın adaletli 
olmadığını bilmelerini istiyorum. 

RÖPORTAJ: ESRA TÜYLÜOĞLU

GELENEK VE KURALLAR 
ZORLUYOR 
Benim ülkemde kadın olmak çok 
zor. Çünkü hala bazı kadınlara 
uygulanan olumsuz gelenek ve 
kurallar var. Ancak yasalarımız 
kadınları hayatın her alanında 
koruyor. Çünkü
dinimiz nedeniyle İslam kadını 
ve özellikle de anneye karşı çok 
saygıdeğer. 
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B
en Franka Soeria. 
Şu anda Jakarta-
Endonezya’da 
yaşıyorum ama 
İstanbul’da da evim 
var.

Jakarta Ulusal Üniversitesi İngiliz 
Edebiyatı mezunuyum. İnsanlar 
beni ‘moda uzmanı’ olarak çağırıyor. 
Beş yaşımdan beri bir şeyler üretiyo-
rum. Üniversiteyi bitirdikten sonra 
Endonezya’nın en büyük yayınevin-
de çalıştım. Çocuk dergileri hazır-
ladım, daha sonra kadın dergisine 
moda editörlüğü yaptım. Orada pek 
çok tasarımcının 
moda danışmanı 
oldum, arkadaşla-
rımla birlikte büyük 
moda etkinliği 
yaptım ve Endonez-
ya modasının ana 
tanıtımcısının bir 
parçası oldum. 2013 yılında Türki-
ye’ye taşındım. Ala Hijab adında bir 
markayla başlangıç yaptım. Pek çok 
isimle tanıştım ve etkinlikler düzen-
ledik. Şimdi Jakarta’da Markamarie.
com adlı siteyi yönetiyorum ve 
devletle birikle projeler üretiyoruz. 
Anlayacağınız tabağımda pek çok 
proje var. 

KADIN OLMAK AYRICALIKTIR 
Benim için kadın olmak güçlü 
olmak demektir. Birden fazla yönü 
olan insanlarız. Kariyer kadınıyız, 
anneyiz, eşiz, birisinin kızıyız, müşte-
riyiz. Pek çok yönümüzün olduğunu 
söylerken bunu kastediyorum. 
İnsanlar tüm bu sorumlulukların 
yanında her zaman iyi görünmemizi 
istiyor. Ev hanımları burada ayırı-
yorum çünkü onların bütün evi ve 
aileyi idare edebilme yeteneği beni 
her defasında şaşkınlığa uğratıyor! 
Çevremde sürekli kadınların çok 
meşgul olduğunu duyuyorum ama 
yine de her şeye vakit ayırıp başarılı 
bir şekilde işlerin altından kalkabili-

yorlar. Tüm bunların yanında kadın 
olmak bence bir ayrıcalık, bundan 
dolayı gurur duyuyorum.  Fakat 
kadınların yaşadıkları zorukları da 
gözardı etmiyorum. Öncelikle ka-
dınların pek çok görevleri olmasının 
kadın olmanın en zor yanı diyebi-
lirim. Geçmişte, üzerimde ‘Güzel 
görünmek baskısı’ hissediyordum. 
Aslında nasıl göründüğümü çok 
fazla umursamayan bir kadınım; 
artık rahat hissettiğim şeyler giyiyo-
rum, böylece kim olduğuma, nası 
gözüktüğüme değil, işime odaklanı-
yorum. Çalışmayı, bir şeyler üret-

meyi çok seviyorum. 
Kendime hep ‘İnsanlar 
benden hoşlanacaksa 
bu benim aklım olma-
lı, görüntüm yüzün-
den değil’ diyorum. 
İnsanların benimle 
konuştuğunda bu 

mesajı aldıklarını düşünüyorum. 

İYİ BİRİ OLUN
yakında 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü’nü kutlayacağız. Kadınlara 
bir mesajım var: Kadınlar, biz bu 
işte beraberiz! Senin mücadelen 
var, benim mücadelem var. Bunu 
yapabiliriz!   Kadınlar birbirlerini 
daha fazla güçlendirmeli. İşbirliği 
her şeydir. Bir de iyi insanlar 

K
adın olmak bambaşka 
bir duygu yoğunluğu 
getirir insanın üzerine, 
tabii bir sürü de so-
rumluluk ve yük. Kadın 
olmak demek, daha 

çok irdelemek, derindekini görmek, 
içinde yeni bir hayat barın-
dırmak, devamlı değişmek 
ve yenilenmek, hayatı 
sahiplenmek demek... Ağır 
başlı oturaklı sadık dürüst 
gururlu güçlü azimli ve 
daha  fazlası. Her şeyden 
önemlisi, geleceği yetiştiren, şekil ve-
ren varlıktır kadın. Tevekkül. Rabbime 
olan sonsuz güven beni her daim, en 
zor anlarımda bile ayakta tutan.

Zaman zaman tükendiğimi hisse-
diyorum. Öyle zamanlarda tevekkül 
harici, gücümü yalnızlıktan alıyorum. 
Enerjimi tüketecek insanlardan kaç-
mışımdır hep. Bence bu, kadının 
karakteri, yetiştiriliş tarzı, yaşadığı 
toplum, aile yapısı, maddi durumu 

ve medeni haline göre değişir. Ken-
dimden yola çıkarak cevap verecek 
olursam eğer, her yıkılışımda daha 
güçlü kalktım ayağa. Kalkmamak gibi 
seçeneğim olmadı hiç bir zaman. 
Kurban rolü oynamayı hiç sevmedim. 
Çaresizlik hissi hep öfkelendirmiştir 

beni. Böyle zamanlarda 
gücümü öfkemden aldı-
ğım doğrudur. yerimde 
saymayı, geçmişte yaşa-
mayı, geleceği düşünerek 
kaygılanmayı, kin güt-
meyi, intikam almayı hiç 

sevemem. 

PES ETMEYİN 
Çözüm odaklı, anı değerlendirme-

yi, yaşananları kabullenerek yaşamayı 
tercih ederim. Suçsuzsam bile özür 
diler önüme bakarım. Bu soruya ce-
vap vermek benim için oldukça zor. 
İnsanların dışarıdan gördüğü başarıyı 
ben göremiyorum kendimde. yaptı-
ğım hataları unutmuyorum ve tekrar 

yapmamaya çalışıyorum. Çevremdeki 
insanlara karşı ne kadar anlayışıysam, 
kendime karşı o kadar acımasızım. 
Kendime karşı yapılan haksızlıklara 
susabiliyorken, bir başkasına yapılan 
haksızlığa asla göz yumamıyorum. 

Bunları yazarken fark ettim ki, 
kendi başarı hikâyeme baktığımda 
mücadele görüyorum. Pes etmeyin. 
Kendinize inanın. Doğru bildiğiniz 
için, kimseye haksızlık etmeden, kim-
seyi ezmeden, inançlarınızdan ödün 
vermeden mücadele edin, derim. Zor 
olan ama doğru olan bu bence.

KAPAK

Z
anzibar’dan merhaba! 
Benim adım Hüsna. 50 
yaşındayım. Zanzibar 
Adası’nın Jambiani 
köyünde yaşıyorum. 
Öğretmenim ve aynı 

zamanda bir restoranın yöneticiliği-
ni yapıyorum. Dört çocu-
ğum var. Aynı zamanda 
kardeşimin çocuklarına da 
bakıyorum. Toplam dokuz 
çocuğun bakımından so-
rumluyum.

EŞLERİMİZDEN DESTEK 
GÖRMÜYORUZ
Kadın olduğum için çok mutluyum 
fakat benim ülkemde kadın 
olmak çok zor. Temizlikten çocuk 
bakımına, yemekten evin her türlü 
ihtiyacına her şeyi kadın yapmak 
zorunda. Avrupalı kadınların eşleri 

onlara her konuda yardım ederken, 
Zanzibar’da bu durum tam tersi. 
Erkekler kadınlara hiçbir konuda 
yardımcım olmuyor.   Zanzibar’da 
maalesef kadın odaklı bir politika 
yok. Burada kadınlar daha güçlü 
olmak istiyor çünkü Zanzibar’da 

erkekler daha ön 
planda. Özellike şehirde 
yaşayan kadınlar 
bunu biraz başarmış 
durumda. Hem çalışıyor 
hem de politikaya 

giriyorlar. Bu bizim için çok önemli 
ve olumlu bir gelişme. 

HUZUR VE BARIŞ  
DİLİYORUM 
Zanzibar’da 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü kutlanmıyor ancak dünyadaki 
bütün kadınların huzurlu ve barış 
dolu bir hayat yaşamalarını dilerim. 

Endonezya
Zanzibar

Almanya

Franka Soeria Hüsna 

olmalıyız. İyi biri olmak başarının en 
önemli temeli bence.  Başkalarının 
sizin hakkınızdaki düşüncelerini 
dinlemeyi bırakın. İçinizde bakın, 
kendinizi nasıl ruhsal olarak 
daha iyi hale getirebileceğinizi, 
bilge olabileceğinizi, kariyer 
yapabileceğinizi düşünün. İçiniz mutlu 
değilse, dünyadaki bütün bu maddi 
şeylerin hiçbir önemi yok. Söylemek 
istediğim, bu dünyada Allah bize nasip 
ettiği sürece imkansız bir şey olmadığı. 
Tabii bu durumda bulunduğuz ortam 
da çok önemli. Ülkemde kadınlara 
ve erkeklere eşit muamele ediliyor. 
Endonezya’da birçok büyük kadın lider 
oluyor. Gururlu ve mutluyum! 

Selma Kibar

DOSYAKAPAK

RÖPORTAJ: ÜMMÜGÜLSÜM TAT
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T
ürkiye’ye selamlar! 
Ben Mariana Sousa, 
42 yaşındayım. 
Brezilya’nın 
başkenti Brasilia’da 
yaşıyorum. Hukuk 

mezunuyum. 14 yıllık polisim. 
Bugünlerde ‘Kaçırılma ve 
kayıp insanlar’departmanında 
çalışıyorum.

HAKLARIMIZI SAVUNMALIYIZ

Öncelikle şunu söylemeliyim 
ki kadın olmayı seviyorum. Bence 
bizi erkeklerden farklı kılan iki şey 
var: Sezgilerimiz ve 
çok yönlü olmamız. 
Bu yüzden bence 
8 Mart çok önemli 
bir gün. Bu günü 
çok önemsiyorum. 
Sadece kutlamak 
için değil aynı 
zamanda haklarımızı savunmak 
için de önemli bir gün. Her yerde 
kadınların durumunu iyileştirmek 
için fikirlerimizi ve projelerimizi 
paylaşmalıyız. Sadece devletlerin 
değil sivil toplum kuruluşlarının 
ulusları kaynaştıran daha fazla 
etkinlik ve bağlantı kurması 
gerektiğine inanıyorum. 

CESUR OLUN!

Ülkelerin yanı sıra kadınlar da 
birleşmeli ve haklarını savunmalı. 
Çevremdeki tanıdığım her kadına, 
‘Cesur ol!’ diye telkin ediyorum. 
Genç kızlara ‘Ders çalışın, bilgi 
edinin ve bağımsızlığınızı kazanın’ 
diye nasihatlarında bulunuyorum. 
Ne yazık ki, dünyamız ataerkil bir 
yapıda. Kadınlara yönelik önyargı 
çok fazla. Erkekler ve kadınlar 
arasındaki farklı koşullar karşı her 
gün savaşmalı ve hak kazanımımızı 
yükseltmeliyiz diye düşünüyorum. 

POLİTİKACILAR 
ÖNEMSEMİYOR 

Dünyada 
kadın olmak 
gittikçe zorlaşıyor. 
Polis olmama 
rağmen kendimi 
Brezilya’da  güvende 

hissetmiyorum. Burada kadın 
olmak zor. Kadınlar ve erkekler 
arasındaki eşitsizlik konusunun yanı 
sıra Brezilya’daki en büyük sorun 
kadına yönelik şiddet. 

Dünya geneline baktığımızda 
Brezilya’da bu seviye çok yüksek. 
Her gün bir kadın; kocası, erkek 
arkadaşı ya da eski kocası, erkek 

Brezilya
Mariana Sousa

TARİHTE KADIN

Osmanlı sultanları 
yaşamları boyunca cami, 
külliye, misafirhane, 
çeşme gibi birçok eser 
yaptırmışlar ve bunların 

bir kısmını da vakıflaştırarak ölümsüz 
hale getirmişlerdi. Bu sultanlardan 
biri de Kanuni Sultan Süleyman’ın kızı 
Mihmimah Sultan’dı. Mihrimah Sultan 
Üsküdar ve Edirnekapı’da yaptırdığı 
cami ve külliyelerle büyük hayır 
işlerinde bulunmuştu.

SU İHTİYACI İÇİN YAPILDI 
Mihrimah Sultanın büyük hizmet-

lerinden biri de Mekke’de tamiratını 
yaptırdığı Ayn-ı Zübeyde ( Zübeyde 
suyu) su yoluydu. Tarih boyunca 
büyük kuraklıklar yaşamış olan Mekke 
şehrinin su ihtiyacı özellikle hac dö-
nemlerinde artmaktaydı. yaşanan bu 
ihtiyacı karşılamak amacıyla Abbasi 
Halifesi Harun Reşid’in eşi Zübeyde 
Hanım Mekke dışından Vadiyi Numan 
denilen bölgeden 60 kilometrelik 
su kemerleri inşa ettirmişti. Kutsal 
bölgeyi çeşmelerle donatan Zübeyde 
Hanım hac dönemlerinde Müslüman-
ların karşılaştığı su ihtiyacını gidermiş-

ti. Hicaz bölgesi yavuz Sultan Selim 
döneminde Osmanlı idaresine geçti. 
Bu durum Osmanlı padişahlarına yeni 
bir görev daha yüklemişti. Bu görev 
tüm İslam dünyasını ilgilendiren hac 
organizasyonuydu. ‘Hâdimü’l-hare-
meyni’ş-şerifeyn’ unvanını kullanan 
yavuz Sultan Selim başta olmak üzere 
sonraki Osmanlı padişahları kutsal 
beldelerde hac ibadetinin huzur ve 
emniyet içinde yapılmasını ilk görev-
leri olarak görecekler ve bu beldeler-
de geniş kapsamlı imar faaliyetlerinde 
bulunacaklardı.

MÜSLÜMANLARIN  
HİZMETİNE SUNULDU 

Zübeyde Hanım tarafından 
yaptırılmış olan su yolunun tamiratı 
da bunlardan yalnızca bir tanesiydi.  
Ayn-ı Zübeyde suyolu 1560 yıllardan 
itibaren sel ve kum fırtınaları sonu-
cunda büyük tahribata uğramış ve 
kullanılamaz hale gelmişti. Bunun 
üzerine Mekke Şerifi 1562 yılında bir 
raporla suyolunda tamirat yapılması 
gerektiğini İstanbul’a bildirmişti. Bu 
raporun ardından Kanuni Sultan 
Süleyman yapılacak onarımını tespiti 

ve maliyetinin hesaplanması için bir 
heyet görevlendirdi. Heyetin tespitle-
rine göre suyolunda yapılacak onarım 
ve yeni kanalların yapımı yaklaşık 30 
bin altın tutacaktı.

Birçok camii, misafirhane yaptırmış 
olan hayırsever bir sultan olan Mihri-
mah Sultan bu durumdan haberdar 
olunca daha önce bir kadın sultanın 
yaptırmış olduğu bu suyolunun 
tamiratını kendi üzerine aldı. İhtiyacın 
çok üzerinde -elli bin altın- bir meblağ 
ile su yolunun onarımı için Mimar 
Sinan’dan yardım istedi. Aynı yıl, 1573 
tarihinde Mimar Sinan’ın denetiminde 
çalışmalar başladı. 10 yıllık bir onarım 
sürecinin ardından çalışmalar 1573 
yılında sona erdi. Onarım sırasında 
Ayn-ı Zübeyde su yolu başka kaynak-
larla da beslendi ve böylece suyu ço-
ğaltıldı. Daha önce Arafat’a kadar ge-
len su yolu uzatılarak Mekke şehrinin 
farklı noktalarına ulaştırıldı. yapılan bu 
kapsamlı onarım faaliyetinin ardından 
Ayn-ı Zübeyde dualarla açıldı. Böylece 
bir kadın sultanın yaptırmış olduğu su 
yolu yine bir başka sultan tarafından 
onarılarak Müslümanların hizmetine 
sunulmuş oldu.

MEKKE’DE
ZÜBEYDE SU YOLU
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KAPAK

arkadaşı tarafından öldürülüyor. 
Politikacıların bu şiddet durumuyla 
ilgilendiğini sanmıyorum. Ülkede 
şiddet önleme politikalarına rağmen, 
bu konuda başa çıkmamız gereken 
uzun bir yol var... 

Sadece önleme ve 
cezalandırmada değil, eğitimde 
de daha fazla devlet yatırımına ve 
dikkatine ihtiyacımız var.

 Çocuklar (kızlar ve erkekler) 
gelecekte birbirlerine saygı 
göstereceklerdir. Toplumumuzun 
zihniyetinde tamamen bir değişim  
en önemli unsur.



30 Turuncu Dergİ / Mart 2019 31Mart  2019 / Turuncu Dergİ 

 KIZ ÇOCUKLARIMIZI
NASIL BİR ŞARTLANMIŞLIKLA

HAYATA HAZIRLADIĞIMIZIN 
FARKINDA MIYIZ?

E
beveyn olmayı seçmekle 
dünyada en zor ve uzun 
soluklu bir rolü üstlenmiş 
olursunuz. Öyle ya diğer 
işleri yaparken değiştirme, 
vazgeçme, emekli olma gibi 
haklarımız vardır. Ancak anne 

babalıktan vazgeçemezsiniz. Hayalinizde 
canlandırdığınız bir çocuğa sahip 
olamama durumunda dahi çocuğunuzu 
değiştirme şansınız yoktur. Sahip 
olduğunuz çocuğa şekil vermek, onu 
yeterince iyi bir insan olarak yetiştirme 
yetkinliğiniz vardır sadece. Bu yolda ortaya 
koyduğumuz gayret çocuğun yaşamını ve 
beraberinde toplumu etkileyecektir. 

TOPLUM YAPISI 
Toplumlar bireylerden oluşur. Hepinizin 
yetiştirdiği evlatlar birleşerek toplumun 
yapısını oluştururlar. Son yıllarda topluma 
yönelik olarak yaptığımız ‘dejenere oldu’ 
eleştirisinin bizlerin yetiştirdiği çocukların 
birer uzantısı olduğu unutulmamalıdır. 
Çocukluk dönemi hayatın daha sonraki 
evresine hazırlık dönemidir. Dolayısıyla 
çocukluk döneminde atılan tohumlar 
hayatlarının daha sonraki evrelerinde 
ihtiyaç duyacakları duyguların öncü 
nüveleridir.yüce yaratıcı insanı cinsiyete 
bağlı bazı genetiklerle donatmış olarak 
yaratmıştır. Kadın ve erkek olarak 
yaratılan insan, mevcut cinsiyetine uygun 
duygularla, rollerle dünyaya gelmektedir. 
Erkek kadına oranla bedensel olarak daha 
güçlü ve kadını koruyucu rolü üstlenmiştir. 
Kadında ise duygular hakimdir. Var olan 
duyguların başında şefkat, merhamet ve 
sevgi gelmektedir. 

Bu vasıflar, kızlara annelik ve 
eşlik görevlerini, erkeğe de 
eşini ve çocuklarını kollama ve 
koruma görevini layıkıyla yerine 
getirebilmesi için Allah tarafından 
bahşedilmiştir. 

OLUMSUZLUKLAR  
ORTAYA ÇIKARIYOR 
Bu tohumlar genetik olarak 
bireyin içerisinde var edilmiştir. 
Anne-babaya düşen, mevcut o 
tohumları sulayarak, tohumların 
bozulmasına fırsat vermeden, 
sağlıklı bir şekilde gelişmesini, 
diğer bir deyişle duyguların 
çocuğun içerisinde sağlıklı bir 
şekilde filizlenmesini sağlamaktır.
Allah kadınları yaratırken onlara 
eş ve annelik yapabilme gücü-
nü vermiştir, onları buna uygun 
duygularla donatmıştır. Ancak 
yüce yaratıcı’nın kız çocukları için 
oluşturduğu misyonla anne ve ba-
baların çocukları için öngördüğü 
misyon özellikle de günümüzde 
birbirinden farklılaşmış vaziyette. 
Ebeveynler özellikle de kız çocuk-
larını hayata hazırlarken onların 
özel misyonu olan ‘annelik ve eşlik’ 
vazifesine göre hazırlamıyorlar. 
Çocuklarını daha farklı bir hayata, 
erkeklerle rekabet edecekleri iş 
hayatına, ekonomik özgürlüğü-
nü elde etme, statü sahibi olma, 
sadece iş hayatına odaklanma 
için hazırlıyorlar. Toplumun sağlıklı 
devamı için gerekli olan annelik ve 
eşlik vazifesi ikinci planda veya hiç 
gündemde olmayabiliyor. Şartlan-
mışlıklar fıtratla çatışınca olumsuz 
sonuçlar ortaya çıkıyor. 

DOĞRU BİR YOL ÇİZİN 
Anneler ve babalar çocuklarını 
hayata hazırlarken çocuğa 
doğru şekilde bir yol çizebilmeyi 
başarmalılar. 
Kız çocuklarına, fıtratlarına uygun 
olan şefkat, merhamet duyguları 
verilmediği, sadece hırs ve rekabet 
duyguları verildiği zaman doğa-
sına aykırı davranılmış olunur. Bu 
şekilde yetişen çocuklar ne tam 
olarak kadın olmayı, ne de erkek 

olmayı başarabiliyorlar. Üçüncü 
bir tür haline dönüşüyorlar. Geç 
saatlere kadar dışarıda çalışan kadı-
nın eve geldiğinde yorgun olması 
ve sadece yatarak dinlenmeye 
geçmesi annelik rolünü sekteye 
uğratıyor. Ayrıca, çalışan, para 
kazanan bazı kadınlar bunu eşine 
bir üstünlük olarak sunabiliyor. Bu 
da aile ilişkilerine zarar veriyor. Bazı 
durumlarda kadının çalışıp erkeğin 
evde ev işleri ve çocuk bakımını 
üstlendiği örneklere de rastlan-
maktadır. Bu, tamamen fıtrata 
aykırı bir durum olup evliliği bitir-
me noktasına getirebilmektedir. 
Bu gibi durumlar toplumu ciddi 
anlamda tehdit etmektedir.
Burada sağlıklı dengeyi kuracak 
olan kişiler ebeveynlerdir. 

ÇOCUKLARINIZI FITRATINA 
UYGUN YETİŞTİRİN 
Çocuklarınızı öncelikle fıtratına 
uygun, salih kul, erdemli bir kişilik 
olması yönüne yetiştirmeyi he-
deflenmelidir. Çocuklarını, sadece 
prestijli olan, bol para kazanabi-
lecekleri bir meslek sahibi olması 
için şartlandırmamalılar. Hayatın 
tek veya birinci gayesi bu unsurlar 
değildir. Elbette ki çocuklarımız 
okusun, birer meslek sahibi olsun, 
bol para da kazansın, en güzel 
şartlarda yaşasın ama fıtratına 
uygun olan misyonunu da ihmal 
etmesin. Anne olmak her kızın ru-
hunda var olan, doğuştan getirilen 
bir duygudur. Kız çocuklarının fıtra-
tına yerleştirilen duyguları öteleyici 
şekilde yetiştirmenin, anne-babaya 
bakan boyutları vardır.

HAYAT MI REKABET Mİ?
Günümüzde ‘süper çocuk’ yetiş-
tirmeye çalışan anneler var. 3-4 
yaşından itibariyle eve ingilizce, 
müzik hocası geliyor, basket, 
tenis, yüzme dersi alıyor, sınavlara 
hazırlanıyorlar. Çocuğun haftada 
bir gün boş günü kalmıyor. Anne 
babalar bu durumdan gururla 
bahsediyorlar. Çocuğu neye 
hazırlıyorlar acaba, hayatın ger-
çeklerine mi yoksa rekabete mi? 
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Allah kadınları yaratır-
ken onlara eş ve an-
nelik yapabilme gü-

cünü vermiştir, onları 
buna uygun duygularla 

donatmıştır. Ancak 
Yüce Yaratıcı’nın kız 

çocukları için oluştur-
duğu misyonla anne 

ve babaların çocukları 
için öngördüğü mis-
yon özellikle de gü-

nümüzde birbirinden 
farklılaşmış vaziyette.
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Hayat sadece bunlarda ibaret değil 
elbette. Keşke bunları biraz azaltıp 
çocuğu kendi fıtri kimliğine uygun 
bir şekilde hazırlamaları gerektiğini 
de farkına varabilseler.
Kız çocukları özelinde bakarsak 
sadece statü kazanmak ve yüksek 
kazançlara sahip olmak gayesinin 
ötesinde evinde sorumluluklarını 
üstlenen eş ve anne olma konusun-
da da bilinçlenmesinin çok önemli 
olduğunu belirtmek isterim. Bu he-
def doğrultusunda değil de okusun 
meslek sahibi olsun yeter, evinde 
bakıcı olur, ev işlerinde yardımcısı 
olur bu önemli değil anlayışı kız 
çocuklarını kendi öz benliklerinden 
uzaklaştırmaktadır. Hayata sadece iş, 
kariyer, para kazanmak olarak bakan 
kız çocukları sağlıklı bir aile kurmak-
ta ve aile dinamiğini sürdürmekte 
zorlandıklarına tanık olmaktayız. 

EKONOMİK ÖZGÜRLÜK 
MESELESİ
Bu düşünceyle yetişen kız çocukları 
yetişkin olduklarında ya evliliğe 
mesafeli bakıyorlar veya evlenseler 
de çocuklarına sağlıklı annelik 
yapamıyorlar, eşle ilişkilerini iş 
hayatıyla dengeleyemiyorlar. 
Okuyup meslek sahibi olan kız, statü 
sahibi oluyor, bununla birlikte ev 

işleri, çocuk bakımı ve eşin bek-
lentileri ona ağır geldiği noktada 
evliliğini kolaylıkla feda edebiliyor. 
Çünkü öğrendiği hayat gayesi bunu 
gerektiriyor gibi düşünüyor. Kız 
çocukları, ‘çalışsın, ekonomik özgür-
lüğünü elde etsin, ayakları üzerinde 
dursun, kendisine yetebilsin, eşine 
eyvallahı olmasın’ bakış açısı kadına 
sorunlar karşısında çözüm üretici ol-
mana gerek yok, sorun yaşadığında 
‘savaş veya kaç’ alternatifleri arasında 
‘sorun  yaşadığında kaç’ komutunu 
öğretiyor. 

Boşanma oranlarındaki hızlı 
artışta bunun önemli etkisi istatiksel 
verilerle kanıtlanmaktadır. Ekono-
mik özürlüğü olan kadın mücadele 
yerine kaçış olan boşanmayı daha 
çok tercih eder olabiliyor. Anneler 
çocuklarını ne yazık ki bu şekilde 
şartlandırıyor. İnsan ancak fıtratını 
uygun davranmayı ihmal etmediğin-
de iç huzura kavuşur.  

TOPLUMU 
BİLİNÇLENDİRİYOR,   
ŞEKİL VERİYOR 
Kız çocuğunuzun dünyayla, kendi 
cinsiyetiyle barışık bir şekilde 
büyümelerinde yardımcı olmak 
elinizde. Kız çocuklarının eğitim 
alması elbette ki çok önemlidir. 

Çocukla daha fazla vakit geçiren kişi 
annedir. Özellikle erken çocukluk 
evresinde çocuk üzerinde annenin 
etkisi büyüktür. Annenin eğitimli, 
birikimli olması çok önemlidir. 
Kastedilen şey kız çocukları sadece 
evde otursun, meslek sahibi 
olmasın manasında değildir elbette. 
Öncelikle İslam, ön yargıların aksine, 
kadını meslek sahibi olmayan, 
eğitim almayan, sadece evde oturan 
bir ev hanımı, çocuk bakıcısı ve ev 
işlerini evirip-çeviren bir düzenleyici 
olarak görmez. Kadını aynı zamanda, 
nesilleri eğitip şekillendiren bir 
eğitimci, hayatın çeşitli alanlarında 
toplumun bilinçlenme ve 
kalkınmasının temel unsuru olarak 
kabul etmektedir. 

YENİ NESİLLERİ  
OLUŞTURAN KİŞİ ANNEDİR 
Her yetişen çocuk kendi çocuğunu 
nasıl yetiştireceğine dair eğitimini 
tamamlamışta olur. Anne, özellikle 
kız çocuğunun kendi kimliğine 
uygun rolleri öğrenmesinde önemli 
bir etmendir. Çocuk için özellikle 
erken çocukluk döneminde 
ebeveynin doğruları kesindir. Anne, 
kız çocuğuna doğru rolleri öğretir 
ve sağlıklı rol model olursa çocuğun 
yaşamı buna göre şekil alacaktır. 

PSİKOLOJİ
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LABORATUARDAN ORTADOĞU’YA

BARIŞA YOLCULUK
Sabancı Üniversitesi 

Mühendislik ve Doğa 
Bilimleri Fakültesi 
öğretim üyesi Prof. 
Dr. Zehra Sayers, 

Ortadoğu’da eşi benzeri gö-
rülmemiş bir çalışmaya imza 
atarak, birbirleriyle siyasi 
uyuşmazlık içinde olan 
ülkeleri, Ürdün’de kurulan 
ileri teknoloji laboratuvarı 
SESAME’de (Ortadoğu’da-
ki Sinkrotron Işığı Deney-
sel Bilim ve Uygulamaları) 
aynı çatı altında buluştur-
du. 20 yıllık çalışma sonu-
cunda SESAME adındaki 
İsviçre’deki CERN benzeri 
ileri araştırma laboratuvarını 
kuran, biyofizik ve moleküler 
biyoloji uzmanı Prof. Dr. Zehra 
Sayers, İsrail- İran, Türkiye- Güney 
Kıbrıs Rum yönetimi gibi siyasi bir 
platformda aynı çatı altında bir araya 
gelmesi çok zor olan ülkeleri bilim 
için buluşturdu. 

Prof. Dr. Zehra Sayers, bu çalış-
malarıyla dünyanın önde gelen bi-
lim kuruluşlarından ‘Amerika Bilimde 
İlerleme Derneği’ (AAAS) tarafından 
ilk kez bir Türk bilim insanına verilen 
‘Bilimde Diplomasi Ödülü’ne layık 
görüldü. 20 yıl boyunca Ürdün 
merkezli SESAME’nin kuruluşu için 
çalışan SESAME Bilimsel Danışma 
Komitesi Başkanı Sayers, ödülü yakın 
bir zamanda Washington’da alacak.

YANYANA GELMEYECEK 
İNSANLAR BİR ARAYA GELDİ 

Sayers “İsviçre’deki CERN labo-
ratuarında çalışan ve aralarında 
Alman ve Amerikalı araştırmacıların 
da bulunduğu bir grup bilim insanı, 
bundan yaklaşık 20 yıl önce Orta-
doğu’da da CERN benzeri bir ileri 
araştırma laboratuarı kurmaya karar 
verdiler.  

O sırada ben Almanya’da bir 
sinkrotron laboratuarında çalışıyor-
dum. ABD’de çalışan Prof. Ercan Alp 
bu proje için bana ulaştı ve ben de 
laboratuarın kurucuları arasında 
yer aldım. 2002’den 2018’e kadar 
Bilimsel Danışma Komitesi Başkanı 
oldum. Normalde yan yana gelme-
yeceğini düşündüğümüz ülkelerden 
bilim insanları ve yetkililer de bu 
laboratuar için bir araya geldiler. 
Amaç, farklı ülkelerden ve farklı alan-
lardan bilim insanlarının bir araya 
gelip birlikte çalışmasıydı. Zaten 
İsviçre’deki CERN de İkinci Dünya 
Savaşı’ndan sonra Fransız ve Alman 
araştırmacılarını bir araya getirmek 
amacıyla kurulmuştu” diyor. 

SESAME laboratuarı Ürdün Kralı 
Abdullah tarafından açılırken törene 
aralarında Türkiye’den Türk Atom 
Enerjisi Kurumu temsilcisinin de 
bulunduğu üye ülkelerin delegeleri, 

CERN Genel Direktörü Fabiola Gia-
notti, UNESCO Genel Direktörü Irena 
Bokova ve Avrupa Komisyonu üyesi 

Carlos Moedas da katılmıştı.

ORTADOĞU’DA BİLİ-
MİN İLERLEMESİ 

1997’de SESAME için 
çalışmalar başladı, 2008’de 
bina tamamlandı, 2017’de 
Ürdün Kralı Abdullah 
açılışını yaptı, 2018’de de 
laboratuar, üye ülkelerin 
araştırmacılarına kapılarını 
açtı. Türkiye’nin de içinde 

bulunduğu sekiz ülke, 20 
yıl boyunca buranın kurulu-

şu için çalıştılar. Üye ülke-
lerin hepsi bütçeye katkıda 

bulunuyor. Türkiye’yi Türk Atom 
Enerjisi Kurumu (TAEK) temsil 

ediyor. Zehra Hoca bilim insanı 
olarak 2018’de laboratuarı tamamen 
kurulmuş bir vaziyette teslim etti. 
Onunla birlikte, SESAME’nin kuru-
luşunda önemli rol oynamış dört 
bilim insanı daha ödül alacak, ancak 
aralarında Türk ve kadın olan sadece 
Zehra Sayers. Diğerleri İngiliz, 
Alman, İsrailli ve Ürdünlü dört erkek 
araştırmacı. 

Prof. Dr. Zehra Sayers laboratu-
ardaki çalışmaların önemini şöyle 
anlattı: “Sinkrotron ışığı arkeolo-
jiden tıbba, çevre bilimlerinden 
farmakolojiye kadar birçok alanda 
ileri düzeyde araştırma yapma 
imkânı sağlıyor. Örneğin bununla 
vücudumuzdaki moleküllerin üç 
boyutlu yapısına bakmak mümkün. 
Bu laboratuar, Ortadoğu’da bilimin 
ilerlemesi için çok önemli bir aşama. 
Ortadoğu adeta kaynayan bir kazan, 
bu bakımdan farklı ülkelerden 
insanların bilim yoluyla yakınlaşması 
için çaba göstermek de çok önemli. 
Ayrıca Türkiye bu projede başı çeken 
ülkelerden biri. Biz burada kurucu 
ülke olarak söz sahibiyiz.”

DÜNYADA KADIN
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Kadınlar, iki X kromo-
zomuna sahip, dünya 
nüfusunun yarısına 
tekabül eden Marie Cu-
rie, Canan Dağdeviren, 

Rosalind Franklin gibi değerli bilim 
insanlarının da içinde bulunduğu 
insan topluluğu...

Bu denli kalabalık ve önemli bir top-
luluğun ataerkil medeniyet altında 
ezilmesi çok ama çok üzücü bir 
durum. Bir zamanlar Kibele, Venüs, 
Hera gibi isimlerle tapılan dişi kimlik 
bugün toplumsal bakış açısının 
bozulması nedeniyle objeleştirilmiş 
ve endüstriyel devrimin pazar ara-
yışı dolayısıyla standardize edilmiş 

estetik anlayışına benzemek adına 
tüketmeye aç bir topluluk haline ge-
tirilmiş vaziyette. Söz konusu bu du-
rumun doğal olmadığı konusunda 
herkes hemfikir değil ancak, ben bu 
yazıda haddim olmayarak günümüz 
toplumunun çoğu sorununun bu 
eşitsizlik yüzünden olduğu hakkın-
daki görüşümden bahsedeceğim.

DÜZENİN BOZULMASI 

Toplumsal dengesizlikten 
bahsetmeden evvel sizlere 
denge kavramını farklı görüşlerin 
nasıl ele aldığından bahsetmek 
istiyorum. Denge kelimesi bilimsel 

bir tanım olarak ele alındığında 
anlam olarak birbirine denk iki 
gücün birbirini ortadan kaldırması 
sonucu ortaya çıkan durma hali 
olarak tanımlanmaktadır. Felsefe 
ise dengeyi zıtların eşitliği sonucu 
oluşan düzen olarak görmektedir. 
Özellikle doğru felsefesinde varolan 
her olgu kendi zıttıyla birlikte var 
olmaktadır, örneğin iyinin varolması 
için kötü, güzelin varlığı için çirkin, 
mutluluğun varlığı için hüzün 
gerekmektedir. Bu düşünceye 
düalizm denmektedir ve düalizme 
göre zıt olgulardan birinin eksikliği 
durumunda düzenin bozulması 
ve kaosun hakim olması söz 
konusudur. 

ERKEKLER DOĞURMANIN 
ACISINI BİLMİYOR

Şimdi bu dualist bakış açısıyla 
toplumumuzu inceleyecek 

olursak günümüzde 
varolan sorunların 
temel nedenini görme 
imkanımız olacaktır. 
Ataerkil bir düşünce 
üzerine inşa edilmiş 
dünya toplumu 
kadınların sosyal 

hayatta erkekler kadar 
aktif olmasına müsaade 

etmiyor. Kadınların iş 
hayatına girmesini ve 

kariyer basamaklarında 
ilerlemesini zorlaştırıyor. 

Asırlardır kıta ve ülke fark 
etmeden insanların inandığı kadının 
eğitim almaması gerektiği ve 
toplum içindeki tek görevinin eşine 
hizmet etmek olduğu düşüncesi 
kadınların fikir beyan etmesini 
asırlarca imkansız hale getirmiş 
vaziyette. Dünyadaki sorunların en 
büyük sebebi de bu dengesizlikten 
kaynaklanıyor, erkeklerin yönettiği 
bir dünyada vurmak, kırmak ve 
öldürmek çok kolay çünkü onlar 
doğurmanın ne kadar zor ve acı 
veren bir şey olduğunu bilmiyor. 
Sadece erkeklerin söz sahibi olduğu 
bu dünyada herkesin mutsuz ve 
gergin olması çok normal çünkü 
insanlar farklı bakış açıları değil 
tek bir bakış açısı altında bir algıya 
itiliyorlar.

İRADELERİNİ TESLİM  ETTİLER 

Peki kadınlar neden iradelerini bu 
şekilde teslim ettiler, neden bugün-
kü algımız  inşa edilirken bir kadın 
bile dur demedi? Bu konuyla ilgili 
kendi toplumumuza bakmadan 
önce Avrupa toplumuna bir göz at-
mak istiyorum sizin için uygunsa… 
Avrupa toplumuna Antik çağdan 
itibaren bakacak olursak kadınların 
hep ikinci planda olduğunu an-
cak Hristiyanlığın kabulüne kadar 
nispeten daha toplumsal konularda 
katılım sahibi olduklarını görürüz. 
Özellikle Roma ve Antik yunan top-
lumlarında kadına saygı ve dişi kim-
liğe gösterilen ehemmiyet fazlaydı 

çünkü Tanrıların arasında erkekler 
olduğu kadar kadınlarda vardı ve 
doğurma olgusunu kutsal ve yara-
tılışın en göz önünde örneği olarak 
görüyorlardı. Ancak Hristiyanlığın 
Büyük Konstantin tarafından kabul 
edilmesinin ardından işler değişti. 
Katolik Kilisesi kadınları şeytanın 
oyuncağı olmakla suçladı ve kadınla-
rın eğitim almalarını, toplum içinde 
rol almalarını neredeyse yasakladı, 
binlerce kadını cadı olmak suçuyla 
diri diri yaktı ve doğumun bir günah 
olduğu fikrini ortaya koydu. Bu 
durum yirminci yüzyılın ortalarına 
kadar devam etti ancak bu devirde 
dünyada birşeyler değişmişti. İki 
cihan harbi ve ardı ardına patlak 
veren ekonomik bunalımlar hem iş 
gücünde hem de pazarda çok ciddi 
bir açık yaratmıştı ve bu nedenle 
zaten iş hayatına girmeye başlamış 
olan kadınların toplum içinde artık 
geri çıkamayacaklari şekilde girmesi-
ne neden olmuştu. 

KENDİ ELLERİYLE   
ZİNCİR TAKTILAR 

Bu durum eski kuralları seven pek çok 
kimse tarafından şiddetle lanetlense 
de iş işten geçmişti. Ancak bu kez de 
endüstri devleri kadınların elde ettiği 
bu parayı nasıl ellerinden alabilecek-
leri konusunu gündeme getirdi ve 
ortak estetik bir olgu yarattılar, Marilyn 
Monroe, Madonna, Kardashianlar gibi 
bir sürü Hollywood güzeli piyasaya 
sürülüp güzellikte standardın onlar 
olduğu fikri insanlara empoze edil-
meye başlandı ve herkes ceplerindeki 
bütün parayı sonra olmayan paralarını 
makyaj malzemeleri ve estetik işlem-
lere harcayarak sistemin kölesi oldu. 
Kadınlar tam prangalarını çıkarmışken 
bu kez kendi elleriyle yeniden giydiler 
görünmez zincirlerini. 

HALA BASKI VE   
ŞİDDET VAR 

Toplumumuzda bu durum ise hemen 
hemen aynı olmakla beraber kadınla-
rın toplumsal durumlarda aktif olduğu 
tek dönem İstiklal Savaşı olmuştur. 
Türk toplumunun İslam gelenekleriyle 
harmanlanması dolayısıyla kadınlar ve 
erkekler neredeyse birbirinden farklı 

iki toplum haline gelmiştir. Kadınların 
iş hayatına atılması bizim toplumu-
muzda nispeten erken olmuştur. 
Kadınların fabrikalarda işçi olarak ve 
tarımsal alanda faaliyet göstermesi 
Türk toplumunda taşrada Avrupa’dan 
daha çabuk tutulmuştur. Ancak şehir 
hayatında yer alan kadınlar için bu 
durum daha zor olmuştur. Kadınların 
sibyan mekteplerinin üstünde eğitim 
almaya başlaması ondokuzuncu 
yüzyılın ortalarında Sultan Abdül-
mecid’in ilk kız rüştiyesini açmasıyla 
olmuş ilk kız lisesi Sultan Abdülhamid 
döneminde yirminci yüzyılın başında 
açılmıştır. Cumhuriyet sonrasında 
kadınların seçme ve seçilme hakkına 
sahip olması ve farklı düzeylerde 
siyasi ve bürokratik sahalarda gö-
rev yapmaya başlaması söz konusu 
olmuştur. Ancak buna rağmen örf 
ve adetler içinde kalmış olan ‘kız 
çocuğu okumaz, kadın kısmının yeri 
evidir’ gibi düşünceler hala kadınların 
eğitim hakkını ellerinden almaktadır. 
Kız çocukları hala yasal olmamasına 
rağmen evlendirilmekte ve kadınlar 
hala şiddet ve baskıya maruz bırakıl-
maktadır. 

MEMNUN DEĞİLLER 

yani kadınlar hayatlarından memnun 
değiller. Kalifiye oldukları işte sadece 
erkek olduğu için çalışan bir adam 
olduğu için öfkeliler, aynı işi yaptığı 
halde daha fazla maaş alan erkekle-
re kızgınlar, onlara çarşıda, pazarda, 
okulda, otobüste yiyecek gibi bakan 
erkeklerden bıkmış vaziyetteler. Bana 
sorarsanız iyi bile dayanıyorlar, şimdi-
ye çoktan güçlerini birleştirip bizleri 
alt etmeleri gerekirdi, çünkü biliyorsu-
nuz ‘Kadının fendi erkeği yendi’. Keşke 
yense de biraz düzene girse dünya!

AHMET ERDOĞDU

YAZAR YAZAR

KADINLAR MEMNUNİYETSİZ

VARLIKLAR (!) MI
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Aile içi şiddet, taciz, 
ensest, cinayet! 
Neler oluyor en gü-
venli sığınağımızda? 
Bunca kötülük nere-

den türedi? 
Ahlak çöktü mü? Tüm bu olanlar 
toplumsal bir cinnet mi?
Evet medyanın etkisiyle karşılaştı-
ğımız akıl almaz olaylar hepimizi 
tedirgin etmekte… 
En güçlü ve sarsılmaz diye 

inandığımız ‘Aile’ kavramı,  günümüz 
toplumunda değişmekte, 
dönüşümü öngörememek ve 
hazırlıklı olamamak kayıpları 
da beraberinde getirmektedir. 
Moderniteye olduğu haliyle ayak 
uyduramayan ‘kutsal kurumumuz’ 
geleneksel aile yapısının bozulması, 
bağların çözülmesiyle bir taraftan 
bu sistemde hayatta kalmaya 
çalışırken diğer taraftan dağılma 
kaygısı yaşamaktadır. Her gün 

basında, haberlerde ya da kulaktan 
kulağa artan konuşmalarda 
duyulanlar: “Bu hale nasıl geldik!”, 
“Nereye gidiyor bu memleketin 
insanı!”, “Ahlak ve değerlerimiz 
yok mu oluyor!” serzenişlerini 
arttırmaktadır. Bunda haklılık payı 
oldukça yüksektir. Zira değerlerin 
ve inançların kale gibi koruduğu 
ailemizin sınırları çözülmüş, yeniden 
nasıl yapılandırmalı sorusu henüz 
cevaplanmamıştır.

YAZAR

SINIRLAR NEREDE BAŞLAR 
NEREDE BİTER?

Önce şunu kabul etmemiz 
gerekir ki değişim kaçınılmazdır. 
Termodinamiğin ikinci yasasına 
(entropiye) göre var olan her şey 
mutlak düzenden düzensizliğe, 
kaosa doğru tek yönlü hareket eder. 
Bu sebepledir ki insana irade ve 
sorumluluk verilerek ondan, bilinçli 
bir çabayla düzenin korunması 
beklenir. Sorumluluk alanını 
belirleyen evrensel ve insani yasalar 
vardır. 

Sınırlar ise bu kaosu dizginleyen 
güçlü unsurlardır. Öyleyse ‘Sınırlar 
nerede başlar nerede biter?’ sorusuyla 
başlamak gerekir. 

Sınırlar doğduğumuz andan 
itibaren sarılıp sarmalanmamızla 
başlar, yaşam boyu da oluşmaya 
devam eder. Sınır kavramı 
sınırlanmak, kısıtlanmak gibi 
anlaşılsa da bilakis özgürlük alanıdır. 

Benim nerede bitip, diğerinin 
nerede başladığını, sorumlu 
olduğum ve olmadığım şeyleri, ne 
yapıp ne yapmamam gerektiğini 
belirginleştiren sınırlar hayatımızın 
işleyişini kolaylaştırır. 

BİLGİ KUŞANARAK 
ÖNGÖRÜLÜ OLMALIYIZ
Geleneksel toplumda törenin, 
dini öğretilerin, kişisel hakların, 
adetlerin, ayıp olmasınların, hatır 
gönül meselelerinin, korku ve 
kaygılardan kaynaklı tutumların iç 
içe geçmiş sınırları, nerede nasıl bir 
tutum sergileyeceğimizi zorlaştırır. 
Bu sebeple, ‘din adamı’ diye irade 
teslim edilen ve mağdur olunan 
bir çok vaka duymuşuzdur. ya da 
‘töre’ diye çocuk yaşta insanların 
evlendirildiğini. Böylece ‘cehenneme 
giden yol iyilik taşlarıyla döşelidir’ 
noktasında buluşup mağduriyetlere 
ah vah ederek bakmışızdır. 

Bunca çocuk istismarı vakası 
olduktan sonra çocuklara bedeninin 
sınırlarını öğretmemiz mi? yoksa 
‘Çocuktur anlamaz, çok tatlı’ deyip 
önüne gelenin öpüp mıncıklamasına 
izin vermemiz mi daha sorunlu 
bilinmez fakat, mağdur ola ola 
öğrenmeyi bir tarafa bırakıp bilgiyi 
kuşanarak öngörülü olmaya gayret 
etmeliyiz.
Modern toplumlarda devlete 
düşen en önemli görev sosyal 
devlet desteği, bireylerin tek tek 
haklarını koruyabilecek bir sistem 
oluşturabilmesidir. Bizlere düşense 
hayatı, olayları ve insanları daha 
bilinçli ve dikkatli anlamak ve 
değerlendirmektir. 

ÇÖZÜLMENİN   
SOSYO-KÜLTÜREL BOYUTU
“Üzüm üzüme baka baka kararır” 
Geleneksel-Cemaat toplumundan, 
modern-cemiyet toplumuna 
geçerken çeşitli çözülme ve 
çürümeler toplumun genelini 
tereddüte sürüklerken bunu yok 
saymak, görmezden gelmek ya da 
isyan etmek; mevcut olana tutunarak 
değişime direnmek işe yaramamış, 
küresel bir köye dönen dünyanın 
dayattıklarına isyan etmek, başını 
kuma gömen deve kuşu misali 
mizahi kalmıştır. Değişime hızla 
adapte olan yeni nesillerle öncekiler 
arasındaki açı büyümüş, atomizasyon 
birliği parçalamıştır. Örneğin, cep 
telefonu liseye geçtiğinde alınan 
büyük çocukla, bilgisayar oyununu 
cd ile kısa süreli oynamasına izin 
verilen ortanca çocuk arasında, 
onunla da neredeyse takibi ve 
kontrolü mümkün olmayan online 
oyun oynayan kardeş arasındaki 
farka rağmen çocuklar aynı ailenin 
üyeleridir. 
Dışarıdan dayatılanları güçlü bir 
referansla tolere edemediğimizde 
elimizdeki değerler de işlevini 
yitirmektedir.

BİRLİKTELİK VE BİREYSELLİK 
Hem değerleri yitirmeden hem de 
değişime bilinçli bir şekilde adapte 
olmak gerekir. Bir istismar ya da 
şiddet unsuruyla karşılaşıldığında, 
“Bunlar hep batıdan gelen 

TOPLUMSAL DÖNÜŞÜMÜNDE 
AİLE KURUMUNUN 

KAYBETTİKLERİ VE NASIL 
İYİLEŞECEĞİ ÜZERİNE

YAZAR



ahlaksızlıktan” deyip geçmişe övgü 
dizip ahlanmak bizim bir işimize 
yaramadığı gibi, hakkaniyetli de 
değildir. Zira yapılan kayıt dışı 
istatistiklerde kültür, inanç, bölge 
ve birçok unsur fark etmeksizin 
on aileden birinde aile içi istismar 
saptanmıştır. Son zamanlarda bu 
kadar duyuyor olunması arttığı 
anlamını değil, gün yüzüne çıktığı 
anlamını taşımaktadır. 

Bu durumda çürümeyi sadece 
dışarıya atfetmek uygun düşmez, 
çürüme havasızlıktan, yani kapalı 
toplumun dezavantajlarından da 
kaynaklanır. Batıdaki uçlarda gezen 
benmerkezcilik topluma ne kadar 
zarar veriyorsa, doğunun bireyi 
ve bireysel ihtiyaçlarını yok sayan 
dayatmacı tutumu da bir o kadar 
tehlikelidir. Çünkü insanın doğuştan 
getirdiği var oluşsal ihtiyacı hem 
‘birliktelik’ hem ‘bireysellik’tir.

BİLGİ VE DONANIM EKSİKLİĞİ 
 “Kol kırılır yen içinde kalır”, 

“Eşimi-çocuğumu hem severim hem 
döverim”, “yaptıysa vardır bir bildiği”, 
“Aile içine karışılmaz”, “Evlenilecek 
kadın-eğlenilecek kadın”, “Dindardır 
ondan zarar gelmez”, “Böyle gelmiş 
böyle gider”, “Biz ailemizden böyle 
gördük” gibi yaklaşımlarla sağlıksız 
sistemler hasıraltı edilip tespit ve 
çözümü geciktirilmektedir. 

Elli yıl sonraki gençliğin ortak 
bir inanç, değer, coğrafya v.b. algısı 
olmadan yaşayacağı öngörülen 
dünyamızda deistliğe kayan dindar 
aile çocukları azımsanmayacak kadar 
artmakta. 

Demek ki bizim ailemizden 
görüp sürdürdüğümüz sistem 
bizden sonraki nesillerde işlevsel 
değil. 

Biz istesek de istemesek 
de değişim bizi sürüklerken 
savrulmamak için sörf yapmayı, yani 
dayatılanları olduğu gibi alıp asimile 
olmak (Kendi özünü kaybedip, kendi 
yaşam biçimine ket vurup başka 
benlikleri özümsemek ve onlar gibi 
yaşamak) yerine, adaptif olmak 
(Kendi değerlerini kaybetmeden 
yeni duruma uyum sağlamak) 
gerçekçi ve işlevsel olandır. 

Ne gelenek tamamen iyi olan 

ne yenilik tamamen kötü olandır. 
Buradaki bağlantıları sağlıklı bir 
şekilde kuramayan bilinç eksikliği, 
yani bilgi ve donanım yetersizliği asıl 
sorundur. 

ÇÖZÜLMENİN  
PSİKOLOJİK BOYUTU
yaşanan aile içi talihsiz olayları 
psikolojik olarak ele alırken iki başlık 
açmak gerekir. Bunlardan birincisi 
psikopatoloji, ikincisi ise psikolojik 
gelişim. 
Psikopatolojik yani anormal, tedavi 
gerektiren psikoloji durumundaki 
insanları tespit edip tedaviye 
yönlendirmemek bu tür olayların 
genişleyerek sürmesinde önemli bir 
sebep.  Özellikle kişilik bozukluğu 
olan kişilerin hastalık belirtilerini 
sinirli, içe kapanık, dengesiz, öfkeli 
gibi normal tepkilere indirgeme 
çabası yakınlarına ciddi hasar 
vermektedir. Gündemde uzun süre 
kalan vakada, etrafındakileri de 
etkisi altına alarak  içinde şiddet, 
ensest, cinayete varan olayların 
müsebbibi olan  kişide öngörülen 
‘paylaşılmış paranoid bozukluk’,  
gerçeği değerlendirme yetisinin 
bozularak  mantıklı tartışmayla 
değiştirilemeyen, gerçeğe 
uymayan düşünceleri bir şekilde 
etkide kalan kişiye empoze eden 
ağır bir hastalıktır. Hezeyanlarını 
kendine üstün güçler vehmederek 
etrafındakileri cinayete varan 
kötülükleri yapmaya yönlendirecek 
kadar etkileyen durum, tamamen 
ahlak sorunu değil hasta ve normal 
insanı ayırt edebilme bilincinin 
olmayışı yani cehalettir. 

AZIMSANMAYACAK   
KADAR FAZLALAR 
Bu tür hastalıkların kökeni de 
genelde ilk çocukluk dönemindeki 
sağlıksız ebeveyn tutumu ve 
çevre koşullarıdır. Sonrasındaysa 
travmalar sebep olabilir. Bu tip 
hastalar hastalıklarını bir şekilde 
maskeleyerek hatta bunlar 
üzerinden kurban ve mağdur algısı 
yaratarak etrafı manipüle etme, 
kullanma ve onların da psikolojilerini 
bozma eğilimindedirler. Toplumda 
azımsanmayacak kadar fazladırlar. 

İçe kapanık denen kişinin psikotik ya 
da anti sosyal bozukluğu olabileceği 
gibi, çapkın ya da tutarsız diye 
tanımlanan kişi borderline ya da 
bipolar hastası olabilir. 
Hele ki çok yaygın olan narsistik 
kişilik yapılanması ya da bozukluğu 
belirtileri ağır abi, seçici, kolay 
kolay her şeyi beğenmez diye 
geçiştirilirken etrafa ve kendilerine 
zararı artarak sürmektedir. 
Psikolojik gelişim ise insan 
yavrusunun doğduktan itibaren 
ay ay, yıl yıl gelişim evrelerine 
uygun olarak destek görmesi ve 
sağlıklı bir kendilik oluşturabilme 
meselesidir. Sağlıklı bir kendilik 
olursa diğer her şey de sağlıklı 
olur. Burada ebeveynin kendilik 
yolculuklarını epey yürümüş ve 
çocuğun kendi olması için gereken 
ihtiyaçları ve alanları karşılayabilmesi 
gerekmektedir. 

ÇÖZÜLMENİN EĞİTİM  
BOYUTU
Sorunların ve çözümlerin kökeni 
psikoeğitim ve genel eğitimdir. Bir 
buğday tohumundan bile nasıl 
verim alınır kongreleri yapılırken, 
insan yavrusunun kaderi belirsiz 
ve tekinsiz süreçlere bırakılmıştır. 
yeni nesillere kimlik ve kişiliğinin 
gelişmesinde değerler bağlamında 
örneklik ve rehberlik edecekken, 
biz hala çocukluğumuzda 
giderilememiş ihtiyaçların ya 
da yaraların derdiyle, ve sosyo-
ekonomik çıkmazların çaresizliğiyle 
boğuşuyoruz. Devletin ve ailelerin 
hala yeterince eğitime önem 
vermediği bir toplumda herkes için 
zemin kaygan görünüyor. Çocuklara, 
gençlere tarihler, rakamlar, 
rekabet öğretmeken önce, ‘İnsan’ı, 
potansiyelini, özelliklerini, zihnin 
işleyişini, ruhsal ve zihinsel güçlerini 
hayatta nasıl kullanabileceğini, 
özgüven ve özdeğer nasıl 
kazanılır ve korunur mevzunu, 
sağlıklı ilişkilerin nasıl kurulup 
sürdürüleceğini, ekonominin 
nasıl yönetileceğini ve her şeye 
rağmen kendinden ve onurundan 
vazgeçmeden nasıl hayat 
süreceğini, onun ne kadar değerli 
olduğu üzerinden öğretilmeli.

KENDİMİZİ SAĞLAM BİR  
BİÇİMDE İNŞA ETMEK 
Donanımlı bir halde büyütülmeyen 
karakterler sağlıklı kişilik sergilemede 
zorlanırlar. İşlenmemiş bir elmas 
gibi ham, kaba, işlevsiz kalırlar, ya 
da üstü cilalı imitasyonlar gibi… 
Sonuç olarak yaşam duaileteden 
yani zıtların biraradalığından 
oluşur. Gölgelerde kaybolmamak, 
karanlıkla savaşmamak, zararları 
en aza indirgemek için bilgi ve 
bilgelikle kuşanmalıyız. Bu dünyada 
ne kadar sağlam kökler verirsek, 
o kadar sağlıklı dallarımız ve 
meyvemiz olur. Biz o yağmurun, 
selin sürüklediği çel çöp olarak değil, 
dünyaya mukavemet veren gürbüz 
ormanlar ve dağlar misali savrulmaz, 
kandırılmaz, aldatılmaz, mağdur 
edilmez, varoluşumuza uygun  
yaşam sürmüş oluruz.
Demek ki neymiş?
Her şey benimle, kendimi 
sağlam biçimde inşa etmemle, 
sorumluluklarımı almamla ve yaşamı 
nezaket ve sabırla imar etmemle 
başlar ve sürermiş. Aile ve toplum da 
böyle bireylerin birlikteliğiyle güç ve 
uyum içinde sürüp gidermiş.  

38 39Mart 2019 / Turuncu Dergİ turuncudergi.com turuncudergi.comTuruncu Dergİ / Mart 2019

YAZAR YAZAR

Donanımlı bir halde 
büyütülmeyen 

karakterler sağlıklı 
kişilik sergilemede 

zorlanırlar. 
İşlenmemiş bir 

elmas gibi ham, 
kaba, işlevsiz 

kalırlar, ya da üstü 
cilalı imitasyonlar 

gibi… Sonuç olarak 
yaşam duaileteden 

yani zıtların 
biraradalığından 

oluşur.

Hezeyanlarını 
kendine üstün 
güçler vehmederek 
etrafındakileri 
cinayete varan 
kötülükleri yapmaya 
yönlendirecek kadar 
etkileyen durum, 
tamamen ahlak 
sorunu değil hasta 
ve normal insanı 
ayırt edebilme 
bilincinin olmayışı 
yani cehalettir. 
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İdeal Müslüman kadın ahlakını  
sordu tâlib.
Bir erkek muhayyilesindeki kadın 
tasavvuru ne kadar isabetli olursa, o 
kadar cevap verdi kâtib.

Geçmişe dönmeden, bugüne hiç 
bakmadan, sırf geleceği inşa edebilecek 
kıvamdaki erdemli kadınları yazmak 
istedi. Tarihteki anlı şanlı tablolarda 
resmedilen, ayağı yere basmayan, 
söylemlere-sloganlara malzeme olup 
yarınlara taşınmayan ‘görünen kadını’ 
değil, önümüzdeki sosyo-kültürel 
kasırgalara yiğitçe direnecek tevazuyla 
donanmış Müslüman kadını yazmak 
istedi.

ARAFTA BULUNUYOR 
Günümüzde kadın, kadınlar tarafından 
yükselen feminist savunmacı reflekslerle 
erkeklerin maddi manevi, psikolojik 
sosyolojik her türlü hamasi söylemine 
bahane olmaktan öteye geçemeyen 
bir arafta bulunmaktadır. Bilgisi kıt, 
ferâseti eksik, mümince sezgilerden uzak 
kızlardan, maneviyat bekçisi anneler 
olmasını beklemek varoluşa aykırı bir 
kuruntudur.
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Modern dünyanın musibetleriyle baş 
edebilecek erdemli Müslüman kadın, 
her şeyden önce bilgiyle donanmış 
kadındır. Emr-i bi’l-maruf öyküsünü 
yazacak kadının avucunda şefkat, 
merhamet, sevgi potansiyeli yanında 
el emeği göz nuru bir bilgi özgüveni 
de bulunmalıdır.
Kendi toplumuna ve tüm insanlığa 
karşı saygılı, erdemli bireyler olmak, 
kadın ve erkek olmaktan daha ileri 
bir düzey olarak algılanmadıkça 
bu alanda hiçbir olumlu gelişme 
kaydedilemez. Şartları zorlayan, her 
türlü engeli aşarak bilgiyle donanan 
kadın, ailesine de yakın akrabasına da 
ülkesine de özgüven unsurudur.

TABİİLİK VE DOĞALLIK  
ARAMAK BEYHUDE
Akademik kariyer elde etmiş 
Müslüman kadına kem gözle bakarak 
onlara bıyık altından gülen erkek 
egemen bir jakoben toplum yanında, 
bu jakoben bakış açısına malzeme 
taşıyan, kendi varoluş öyküsünün 
çok dışında yapay eylemlere imza 
atan kadınların varlığı da bir o kadar 
düşündürücüdür.
Her yüzyılın bir karakteristik özelliği 
olsaydı, yirmi birinci yüzyılın özelliği 
hiç şüphesiz ifrat ve tefrit yüzyılı 
olurdu. Zira bugün kendi asli-doğal 
mecrâsından çıkan fertler, sürüler 
halinde serseri bir meçhule doğru 
koşmaktadırlar. Aslında evlenme 
yaşının kırklara dayandığı bir 
toplumda tabiilik ve doğallık aramak 
da beyhudedir.
Servetler ödenerek yapılan düğünlerin 
boşanma davalarının erken ifşâ 
töreni olmasını engelleyecek hiçbir 
adım atılmamaktadır. Borç batağına 
saplanmış damatlarla takıların 
refah mutluluğunu(!) göremeden 
talak-ı selase ile kendini mahkeme 
salonunda bulan gelinlerin sayısı gün 
be gün artmaktadır.

GASBEDİLMİŞ ASRIN 
ÇOCUKLARI 
Telaffuz edilmese de zina, hem de 
Müslüman mahallelerde çığ gibi 
büyümektedir. Marufa anahtar 
münkere kilit olması gereken dindarlık 
girişimleri, dağılan, dağılırken de 
ardında bir asır tamir edilemeyecek 

enkazlar bırakan aile facialarının 
önüne geçememektedir.
İdeal teorik zeminden değil de 
olgulardan, realiteden hareket 
edersek salt okumak, kariyer elde 
etmekle de erdemli kadın ve 
erkeklerin yetişmediğini görebiliriz.
Çocuklarımız artık sezgi yetenekleri 
gasbedilmiş bir asrın çocuklarıdır.
Gözümüzün önünde okuyarak susan, 
susarak sessizliğine ihanet eden yarı 
ölü canlılar vardır.
Tüm bu şikayet unsurlarının izalesi 
bağlamında, sosyal konumu ne 
olursa olsun kadınlar, resmi okul 
tahsili yanında ferasetini güçlü 
kılacak sağlam kaynaklardan da 
beslenmelidir. Bu kaynaklardan 
biri olan sohbet bereketi, ideolojik 
gerekçelerle seküler toplumlardan 
neredeyse çekilmek üzeredir. Bu 
sohbet bereketini ihya edecek 
olanlar, hiç şüphesiz ‘bana göre böyle’ 
kolaycılığından değil ‘olması gereken’ 
erdem kıvamından yola çıkan, bilgiyi 
öncelleyen, en azından Kurân-ı 
Kerîm’in dilini anlamaya heveslenen, 
farzları ve nafileleriyle dindarlığının 
manevi zenginliğini sürekli yenileyen 
insaflı kadınlar olacaktır.

MERHAMET VE İNSAF  
EĞİTİMİ ŞART 
Müslüman kadının popüler kültürün 
iğreti görselliği yerine mütevazi 
ama kararlı küçük adımlarla biraz 
kenara çekilerek topluma dışardan 
bakması, önemli/en önemli 
ayrımını yapabilmesi, siyasi-ideolojik 
gözlüklerini yılda en az bir kere çıkarıp 
saf ve tabii bakışlarla caddelere 
sokaklara göz gezdirmesi geleceğimiz 
için elzemdir. Kariyer patlaması 
yaşadığımız çağımızda merhamet 
ve insaf eğitimi de şarttır. Muhtaç 
olduğumuz bu merhamet özverisini 
bize, erkekleşen kadınlar değil, 
çığırtkanlığın yerine sadeliği seçen, 
kadın reflekslerini muhafaza edebilen 
erdemini iffetinden, sadeliğinden alan 
Müslüman kadınlar verecektir.
Dilinde lafzıyla manasıyla Kur’ân 
nasibi, evinde hadîs-i şerif feyzi 
yankılanan, okudukça tevekkülü, 
insafı, merhameti artan annelerin, 
kızların hala yaşadığını hissettiren 
Allah’a şükretti kâtib.

ERDEMLİ MÜSLÜMAN 
KADIN

Her yüzyılın bir 
karakteristik özelliği 
olsaydı, yirmi birinci 

yüzyılın özelliği hiç 
şüphesiz ifrat ve tefrit 

yüzyılı olurdu. Zira 
bugün kendi asli-

doğal mecrâsından 
çıkan fertler, sürüler 

halinde serseri bir 
meçhule doğru 
koşmaktadırlar. 

Aslında evlenme 
yaşının kırklara 

dayandığı bir 
toplumda tabiilik ve 
doğallık aramak da 

beyhudedir.

YAZAR
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Günümüzde kadın 
sorunu, ‘Toplumsal 
cinsiyet (gender) ve 
iktidar sorunsalı’ başlı-
ğı altında incelenebi-

linecek, binlerce yıl öncesine dayanan 
köklü bir konudur. Siyasi tarihin 
başlangıcı çoğu düşünür tarafından 
devletin dünya sahnesine ilk çıktığı 
dönemler olarak belirlenir. Referans 
‘Kadın’ olduğunda ise tarihin nere-
den başlatılacağı ise bir muammadır. 
Kadın, siyasi tarihin hangi döneminde 
bu öyküye katılmıştır? Bu sorunun ce-
vabını tarihsel süreçte inceleyelim…

OSMANLI KADIN HAREKETİ 
İlk köle isyanlarıyla özgürlük 

mücadelesinin tarihi başlatılır ve 
bu sayede binlerce yılın sonunda 
bile insanlar arası eşitliğin teorisini 
yaratmada unutulmaz bir örnek 
olarak referans alınır. Kadınlar da ilk 

olarak 18’nci yüzyılda “yeter artık biz 
de varız!” diyerek kendi tarihlerini 
başlatmışlardır. yani bu tarihten anla-
dığımız üzere yüzlerce yıl beklemek 
zorunda kalmıştır kadın hareketi. 

Batıdaki kadın hareketine benzer 
şekilde Türkiye’de de kadınların 
kamusal hayatla bütünleşme 
mücadelesinin tarihsel geçmişi 
18’nci yüzyıla dayanmaktadır. 
19’ncu yüzyılın ikinci yarısından 
başlayıp Cumhuriyet’e kadar 
devam eden Osmanlı kadın 
hareketinin temelinde kadının 
toplumsal statüsünü erkekle 
aynı düzeye getirmek, haklardan 
eşit yararlanmak, iyi bir eğitim 
bulunmaktadır.  Kadınların eğitim 
ve kültür seviyesinin yükselmesine 
paralel olarak gerek fikri ve sosyal 
alanlarda gerekse çalışma hayatına 
atılmasıyla birlikte ekonomik alanda 
kendi haklarını savunabilecek 
konuma gelmeleri paralel bir 
yol izler. Bunun sonucunda ise 
gösterdikleri çabalar sonucunda, 
siyasal alanda da yer alma 
istekleri belirmeye başlamıştır. 
Dolaysıyla kadınların bu çabaları ve 
mücadeleleri kadın bilincinin ortaya 
çıkmasına sebebiyet vermiş ve 
Cumhuriyet Türkiye’sinin erken bir 
dönemde kadınlara siyasi haklarının 
verilmesini sağlamıştır. 

MESAFELİ İLİŞKİ 
Geçmişten gelen bu birikimle 

Kurtuluş Savaşı’nda olağanüstü 
bir çaba gösteren kadınlarımıza ilk 
olarak 3 Nisan 1930 yılında belediye 
kanununda yapılan değişiklikle bele-
diye seçimlerinde seçme ve seçilme 
hakkı verilmiştir. 5 Aralık 1934’te ise 
kadınlar genel seçimlerde seçme ve 
seçilme hakkını elde ettiler. Buradan 
anlaşıldığı üzere kadınlar genel se-
çimden önce yerel seçimlerde seç-
me seçilme hakkını elde ettiklerini 
görüyoruz. Buna rağmen ilk seçilen 
kadın belediye başkanı 1950 yılında 
Mersin’den Müfide İlhan olup, 1951 
yılında kendi isteğiyle bu görevden 
ayrılmıştır. 1950’li yıllarda Türkiye’de 
sosyo-kültürel ve ekonomik belirgin 
bir dönüşüm yaşanmıştır. Özellikle 
bu yıllarda başlayan göç olgusu, 
aile yapısında birtakım kırılmaların 
yaşanmasına ayrıca kentleşme ve 
modernite olgusunun ataerkil siste-
min sarsılmasına sebep olmuştur.

1960’larda Batı’da başlayan yeni 
toplumsal hareketler, benzer şekilde 
Türkiye’de de filizlenmiştir. Batıda 
feminizmle sol arasında ortaklık olur-
ken, Türkiye’de ise kadın hareketiyle 
söz konusu demokratik ve özgür-
lükçü siyasal hareketler arasında her 
zaman mesafeli bir ilişki olmuştur.

YÜKSEK MİMAR - ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

gulaykurt@turuncudergi.com

GÜLAY 
KURT
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TOPLUMSAL CİNSİYET,
SİYASET VE YEREL SEÇİMLERDE

KADININ ROLÜ
Türkiye siyasi tarihinde bugüne dek toplam 155 kadın 

milletvekili seçilmiş iken, belediye başkanlarında bu sayı, 85 ile 
sınırlı kalmıştır. Üstelik bunlardan 26’sının 29 Mart 2009 

yerel seçimlerine ait olduğu göz önüne alındığında, 
tablonun vahameti daha da netleşmektedir.



2000’Lİ YILLARA   
KADAR AZ

12 Eylül 1980 askeri darbesi 
demokratik siyasetin tüm araçlarını 
yasaklamıştır. Bu askeri rejim kısmen 
1983’te ortadan kalkarken, siyasi ya-
sakların kaldırılmasına (1986) değin 
sürmüştür. Darbe öncesinde zaten 
yalnız hareket eden kadın hareketi, 
bu kez tamamıyla siyasal-toplumsal 
süreçlerde yalnız kalmıştır. Dolayı-
sıyla demokratik süreçlere entegre 
olmak isteyen kadın hareketi özgür-
lükçü bir ortamın olmadığı bu ara 
rejim döneminde filizlenmiştir. Lakin 
kaçınılmaz olarak sınırlı çevrelerde 
etkin olabilmiştir ve kendi siyasal 
gündemini ülkenin siyasal gündemi-
ne taşımakta çok zorlanmıştır.

yakın zamanda kadın hareketinin 
siyasal alana ilişkin mücadelesinde 
kendine özgü bir farklılaşması söz 
konusudur. Kadınların hem genel 
hem yerel seçimlerde kendilerini 
göstermeleri için 2000’li yıllara kadar 
beklenmek zorunda kalınacaktır. 

TABLO VAHİM 
Türkiye siyasi tarihinde bugüne 

dek toplam 155 kadın milletvekili 
seçilmiş iken, belediye başkanlarında 
bu sayı, 85 ile sınırlı kalmıştır. Üstelik 

bunlardan 26’sının 29 Mart 2009 
yerel seçimlerine ait olduğu göz 
önüne alındığında, tablonun vaha-
meti daha da netleşmektedir.

2007 milletvekili genel seçimle-
rinde 50’ye, 2009 yerel seçimlerinde 
ise 26’ya ulaşan sonuçlar kadınlar 
açısından Türkiye tarihindeki en üst 
noktadır. 

2014 de yapılan yerel seçimlerde 
ise tablo şöyledir; Türkiye’de 30’u 
büyükşehir olmak üzere 81 il var. Bu 
illere bağlı olarak toplam bin 398 
belediye var. 30 büyükşehir bele-
diyesinden üçü, 51 ilden biri, 921 
ilçeden ise 33’ü kadın başkanlardan 
oluşuyor. 

ETKİLERİ NE KADAR?
Peki bu durumda şu sorular 

bizim bu yolda ne kadar çözüm 
ürettiğimizi gösteren ipuçları olacak-
tır kanımca;

-yerel siyasette kadın başkanlar 
neleri değiştirmektedir? 

-Kadın belediye başkanların etki 
ve katkıları nelerdir?

-Kadın belediye başkanlarının, 
kadın seçmenlerin istek ve ihtiyaçla-
rını nasıl temsil etmektedir?

-Kadın belediye başkanlarının, 
kadın ve sorun ve isteklerine daha 

hızlı ve iyi çözüm önerileri sunmakta 
mıdır? 

Bu soruların verilen cevaplar 
demokrasi ve kadın temsili tartışma-
ları üzerinden verilmelidir.  Ancak 
o zaman temsil ettiği argümanlara 
gönderme yapabilir. 

Türkiye’de yerel seçimler genel se-
çimlerin habercisi olarak görülmüştür 
hep. Çünkü yerel yönetimlerde iktidar 
olmak, yurt çapındaki iktidar olmayı 
besleyen hatta çoğu zaman belirle-
yen bir olgudur. 

GÜNDELİK HAYATI  
ETKİLİYOR 

yerel seçim sonuçlarının iktidarda 
olan siyasi partinin icraatlarına karşı 
kamuoyunun nabzını ölçen bir işlevle 
okunması, hatta parlamentoda birinci 
olan partinin ilerideki yerel seçimlerde 
kazandığı belediye başkanlıklarında 
ikinci ya da üçüncü sıraya düşme-
sinin milletvekili erken seçimlerine 
yol açması gibi birebir etkileri söz 
konusudur. yerel yönetim siyaseti, her 
ne kadar adında ‘yerel’ olsa da lokal bir 
siyasi süreç ya da mikro-politika olarak 
nitelendirilemeyecek, tersine yurt 
çapındaki makro politikanın ayrılmaz 
bir parçası olarak kabul edilecek kadar 
önemlidir. Dolayısıyla, kadın sorunu-
nun yerel yönetim siyaseti alanında 
incelenmesi, aynı zamanda Türkiye si-
yasi tarihindeki iktidar mücadelesinin 
de bir fotoğrafını bize sunmaktadır.  
yerel siyaset hem toplumsal hem de 
mekânsal olarak vatandaşlara ulusal 
siyasetten daha yakındır. Vatandaşla-
rın gündelik hayatları yerel politikalar-
dan doğrudan etkilenir. Bu nedenle 
yerel yönetimler, yerel halkın sorunla-
rını çözmek ve beklentilerini karşıla-
mak amacıyla etkili ve etkin politikalar 
üretmede önemli bir potansiyele 
sahiptir. Benzer şekilde, toplumsal 
cinsiyete duyarlı kamu politikaları 
sunmada yerel yönetimlerin öne-
minin sıklıkla altı çizilmektedir. Tam 
da burada yerel yönetimlerde kadın 
faktörünün önemi ortaya çıkmaktadır. 

HİZMETLER KADINLAR 
İÇİN DAHA ÖNEMLİ

yerel hizmetlerin ana taşıyıcısı 

olan belediyeler, kadınların toplumsal 
cinsiyet yüklerinden kurtulmasında 
önemli kurumlar olarak görülür. 
Çünkü toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri 
en somut biçimiyle gündelik yaşam 
pratiklerinde yani yerel düzeyde 
meydana gelir. Kadınlar çoğu 
vaktini ikamet ettikleri mahallelerde 
geçirdiğinden yerel düzeyde 
sunulmayan ya da eksik sunulan 
hizmetler daha çok onları etkiler. Bu 
yüzden belediye hizmetleri erkeklere 
kıyasla kadınlar için daha farklı bir 
anlam ve daha fazla önem taşır. Bu 
noktada, toplumsal cinsiyete duyarlı 
yaklaşımı tüm yerel hizmetlerde 
yaygın hale getirmek hayati öneme 
sahiptir.  Türkiye Cumhuriyeti, 
kuruluşunun ilk yıllarında çoğu 
‘uygar’ Batı ülkesinden daha erken bir 
zamanda kadınlara siyasal hakların 
tanınmış olmasıyla haklı bir övüncü 
tarihinde taşır ama, 1935 seçimlerinde 
çıkan kadın milletvekili sayısı 
ancak 2007’deki milletvekili genel 
seçimlerinde aşılabilmiştir. Buradan 
anlaşılacağı üzere daha kat edecek 
çok yolumuz var. 
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Yerel hizmetlerin 
ana taşıyıcısı 
olan belediyeler, 
kadınların toplumsal 
cinsiyet yüklerinden 
kurtulmasında önemli 
kurumlar olarak 
görülür. Çünkü 
toplumsal cinsiyet 
eşitsizlikleri en 
somut biçimiyle 
gündelik yaşam 
pratiklerinde yani 
yerel düzeyde 
meydana gelir. 

Yerel yönetim 
siyaseti, her ne 

kadar adında ‘yerel’ 
olsa da lokal bir 

siyasi süreç ya da 
mikro-politika olarak 

nitelendirilemeyecek, 
tersine yurt 

çapındaki 
makro 

politikanın 
ayrılmaz bir 

parçası olarak kabul 
edilecek kadar 

önemlidir. 

YAZAR



Sanal dünyayla her 
an online olunan, 

anlık şöhret uğruna 
ne dünü ne de 
yarını düşünüp 

hesaplayan, dem 
bu dem felsefesini 

bambaşka 
yorumlayan 

hedefsiz klavye 
kahramanlarımız 
da cürmü küçük 

lakin hasarı büyük 
vakıadır maalesef.
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Tarihimiz Orta Asya 
bozkırlarından itibaren 
başlayan, Viyana kapıla-
rına dek uzanmış geniş 
bir coğrafyada, çadır 

medeniyeti içinde göç konulu des-
tanlardan, üç kıtalık yayılışın yetmiş 
iki milletlik nice kahramanlık hikaye-
lerinden, obadan beyliğe, beylikten 
devlete, devletten imparatorluğa, 

nice çağlara damgasını vurmuş, bin 
yıllık mazisiyle bilinmez ve bulun-
maz bir hazinedir. 
Hep söylenegelen bu günümüzü 
borçlu olduğumuz atalarımızı ne 
kadar biliyor ve tanıyabiliyoruz? Bu 
şanlı tarihin hangi safhalardan oluş-
tuğu, gerçeklerin ne kadar konuşul-
duğu halen daha netliğe kavuşma-
mış olduğu malumumuzdur.

KADINLARIN ÇABALARIYLA 
KURULDU
Bin yıllık mazisi olan bu milletin 
tarihi, erkeğiyle toy kuran, pusat 
kuşanan, at binen akıncı topluluklar 
halinde hiç de durgun olmayan 
hayatlarını sürekli mücadele ve zorlu 
koşullar altında, bağrına taş basıp en 
kutsal varlığı evladını dahi gözden 
çıkarabilecek kadınların çabalarıyla 

kurulmuştur. Kadim tarihimiz ekse-
riyetle unutulmuş, unutturulmuş 
pek çok şahsiyet ve hadiselerden 
müteşekkildir. Son 15 yılda açığa 
çıkmış pek çok gerçek gibi şanlı 
tarihimizin göğsümüzü kabartacak 
şanlı zaferlerin adını bile bilmeden 
geçip giden nesillerimiz bulun-
makta. Her şey gibi rejime muha-
lefet korkusunun genlere işletildiği 
ve köklerimizden kopartılmak ve 
bir mantarmış gibi köksüz sadece 
80 yıllık güdük bir tarihin sahibi 
olduğunu düşünmek ne büyük bir 
gaflettir. yakın zamana kadar unut-
turulmaya çalışılan bin yıllık içinde 
600 yıllık imparatorluk geçmişi de 
dahil olmak üzere koca bir mazi. 
Türlü destanlar, asra ve coğrafyaya 
damgasını vurmuş, medeniyet 
üretmiş ve tesiri tüm dünyada 
hissedilmiş, etkileri günümüzde 
bile onca uğraşa imhaya nisyana 
rağmen hissedilen görülen her 
alanda var olan reddedilen mede-
niyet ve tarih!

ARTIK UYANMA VAKTİ
Hakettiği itibarı son yıllarda 

anca kazanan lakin tek bir kah-
ramanın etrafında anlatılmış 
Çanakkale Zaferi malumumuz… 
ya İngiliz’in şahsında yedi düvele 
karşı kazanılmış ve en az Çanakkale 
kadar mühim bir zafer olan Kutu’l 
Amare? Unutturulmaya çalışılan 
bu zafer, kahramanları ve kim bilir 
daha niceleri... Bu zaferlerin mey-
danda olan ve bilinen kahraman-
larını bile bilinçli yâd ettirmezken 
bir de gölgede kalmış gerçek 
kahramanları… Bugünlerimizi bize 
canlarıyla temin edenlerin değil 
esamelerini, var olduklarını bile 
bilmemek ne büyük bir külfet ve 
haktır. Aman yarabbi!

Nice kahramanlarımız varken 
bügün bize öğretilen devşirme, şi-
şirme, sanal kahramanlar çağında-
yız. Hala uykuda koca bir ümmetin 
temsilcileri bizler de bunu yutmak-
tayız. Daha kötüsü yetiştirdiğimiz 
evlatlarımız da kendini tarihini 
kökenini bilmeden bu garip kah-
ramanların olmayan maceralarını 
kendilerine model almakta. Balığın 
kavağa tırmandığı bahsedilen 
tarihden artık uyanma vaktidir.

TARİHİMİZİN MERT ANALARI 
Anadolu coğrafyasında analar 
merttir zira mertlik sadece erkekle-
re verilen bir sıfat değildir kültürü-
müzde. Vatan söz konusuysa, kah 
öküzü yere yığılınca yerine kendini 
koştuğu kağnısında Elif, kah on 
dokuz gün boyunca yunan askeri-
nin işkencesine rağmen tek kelime 
istihbarat vermeyen Kara Fatma, 
kâh çocuğunun battaniyesini 
mermisinin üzerine seren seksenlik 
Çerkeşli Nine, on iki yaşında ba-
basıyla cephede askerlere mermi 
taşıyan Onbaşı Nezahat kâh 15 
Temmuz’da beşiğinde çocuğunu 
bırakıp vatan savunmasına koşan 
Nene Hatun’un bugünki temsilcisi 
nice kadın kahramanlarımız…

KLAVYE KAHRAMANLARININ 
HASARI BÜYÜK
Bunun yanında modern zamanlar 
içerisinde mertliğin tanımı boş, 
kahramanlık desek tevatürden 
ibaret. Samimiyet, nezaket, merha-
met, hamiyet, haysiyet, mahcubi-
yet, fazilet unutulmuş, fıtratımıza 
mugayir her şey normal ve sıradan 
artık. Geleneğe dair her şeye burun 
kıvıran, medeniyet adıyla başlatılan 
furyanın meyvelerinin derildiği za-
manlardayız. Sanal dünyayla her an 
online olunan, anlık şöhret uğruna 
ne dünü ne de yarını düşünüp 
hesaplayan, dem bu dem felsefesi-
ni bambaşka yorumlayan hedefsiz 
klavye kahramanlarımız da cürmü 
küçük lakin hasarı büyük vakıadır 
maalesef.
Damarlarındaki asil kanda mevcut 
olan pan zehirimizin, feraset ve 
izanla farkındalığının milli şuura 
vakıf genç nesillerin yeni dünya 
nizamı için dirilişinin duacısıyız. 

ŞEYMA ÇAKIROĞLU 
YEŞİL

TARİHİ ŞUUR
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Ekranda
Kadının ROlÜ  Cinsiyet eşitsizliğinin 

sıradanlaştırılması 
ve bunun senaryo 

içindeki işleyişi, 
izleyiciye sunuş 

biçimi de tartışmaya 
açık bir haldedir. 

Kadınlar üzerinden 
ataerkil söylemlerle 

özellikle, genç 
erkekleri zirveye 

çıkarmaya yönelen 
zihniyetlerle 

de çokca 
karşılaşıyoruz.

BİZİ EKRANA KİTLEYEN NE?
‘Peki bu yapımlarda dikkatimizi 
en çok ne çekiyor? Neyine 
vuruluyoruz? Bizi bu kadar 
bağlayan detaylar ne?’ diye 
düşünüp, ufak bir kamuoyu 
yoklaması yaptığımda karşıma 
çıkan en net done ‘entrika ve 
kadın’ oldu. Senaryoda kadın; 
ya çok kurnaz ya da yardıma 
muhtaç, ağlayan, üretmeyen, 
aldatılan, fiziksel güzelliği öne 
çıkarılan, tecavüze uğrayan, 
kendi ayakları üzerinde 
duramayan, dayak yiyen, 
para uğruna yaptığı büyük 
yanlışları yine yanlışla kapatan, 
paraya düşkün, entrikaların 
odağında kadının tavrı, duruşu 
gibi bir sürü çirkinliğe şahit 
oluyoruz. Öte yandan az da 
olsa, anneliği ve mutluluğu 
görüyoruz... Ne yazık ki, ortaya 
çıkan bu tablo çok üzücü. Bizler 
gerek dinen, gerek ahlaken 
kadının konumlandırılmasında 
öğretilenin aksine onu 
maddeleşmeye yönelik projeleri 
normalleştiriyoruz.

ATAERKİL SÖYLEMLER  
ÖN PLANDA
Kadının evvela bir eş, anne, 
evlat olduğunu unutturacak 
yapımların asıl amacı nedir sizce? 
yozlaştırılmak istenen nesil ve 
toplum için bir mozaik taşını 
daha kırmak mı? Sanırım öyle… 
Bir toplumu vurmak için ahlakın 
çökmesi büyük bir katliam değil 
de nedir? 
Kadın rollerine ‘kadın’ 
gözünden bakarsak, Türk 
televizyon dizilerinde kullanılan 
karakterler göz önünde 
bulundurulduğunda, genellikle 
belirli kadın tiplemelerinin 
kullanıldığı, bunların dışında 
rollerde yer alan kadınların da 

dizinin ilerleyen bölümlerinde 
‘normalleştirildiği’ ve belirlenmiş 
toplumsal cinsiyet rollerine 
uygun hale getirildiği görülmesi 
mümkündür. Cinsiyet 
eşitsizliğinin sıradanlaştırılması 
ve bunun senaryo içindeki 
işleyişi, izleyiciye sunuş biçimi 
de tartışmaya açık bir haldedir. 
Kadınlar üzerinden ataerkil 
söylemlerle özellikle, genç 
erkekleri zirveye çıkarmaya 
yönelen zihniyetlerle de 
çokca karşılaşıyoruz. Dizilerin 
çoğundaki ortak noktaysa, ‘ideal’ 
bir kadın görüntüsü oluşturmaya 
çalışmaları, kadınının üzerine 
düşen görevleri hatırlatma, 
vurgulama çabası içinde 
olmalarıdır. Kısaca söylemek 
gerekirse, son dönem yerli 
dizilerde, sürekli tekrar edile edile 
‘benimsetilen’, ‘normalleştirilen’ 
ve ‘verili’ kabul edilen kadınlık 
halleri görülüyor.

ÜRETEN, ÇALIŞAN, OKUYAN
Bilinenin aksine, Türk kadınının 
üreten, çalışan, okuyan araştıran, 
eş ve annelik vasfını en güzel 
şekilde yaşayan ve yaşatan bu 
şahane özelliklerini ekranlarda 
görebileceğimiz  projelerin 
evlerimize misafir olması 
dileğimiz olsun.

H aftanın her 
günü farklı 
kanallardan 
evimize 
misafir 

ettiğimiz televizyon 
dizilerinin bazılarını 
beğeniyle, bazılarını 
eleştirerek, bazılarını da 

fazlasıyla alkışa boğarak 
takip ediyoruz. Arkadaş 
sohbetlerimizde izlediğimiz 
dizilerin yorumlarına da 
çokca yer veriyoruz. Günlük 
plan akışını bile ona göre 
yapanlar oluyor! yani, aslında 
farketmeden hayatımızın 
merkezine koyuyoruz. 

Kadının evvela bİr eş, anne, evlat 
olduğunu unutturacak yapımların 

asıl amacı nedİr sİzce? Yozlaştırılmak 
İstenen nesİl ve toplum İçİn bİr mozaİk 
taşını daha kırmak mı? Sanırım öyle… 

Bİr toplumu vurmak İçİn 
ahlakın çökmesİ büyük bİr 

katlİam değİl de nedİr? 



eğitim, çalışma, medeni haklar gibi 
temel yurttaşlık haklarının elde edilme-
si mücadelesiyle ilgiliydi ve bu süreç 
de kaçınılmaz olarak, yasama gücüne 
sahip olan merkezi parlamentolarda 
düğümlenmeye yol açtı. Bir başka 
deyişle, kadınların ‘eşit yurttaşlar’ olmak 
için yürüttükleri mücadele, genel ya da 
merkezi siyaseti yerel siyasetin önüne 
geçti. 

ALINAN KARARLAR GÜNLÜK 
HAYATIMIZI ETKİLİYOR 
Dünyada şu anda yerel yönetimlerde 
söz sahibi olan kadınların oranına 
bakıldığında da bu gerçeğin farkına 
rahatlıkla varabiliyoruz. Belediye 
başkanları içinde sadece yüzde 5 
kadının bu görevi üstlendiği, meclis 
üyelikleri ve diğer yerel yönetim 
organlarında ise bu bandın yüzde 15-
20 arasında gidip geldiğini görüyoruz. 
Kadınların yerel yönetimlerde doğru 
temsil edilememesi, bu yönetim 
idarelerinde alınan kararların direkt 
gündelik hayata etki etmesiyle bera-
ber hizmet alanlarında oluşan cinsler 
arası farkların da derinleşmesine 
neden olmaktadır. 
Mekansal düzenlemeler, aydınlatma-
nın yeterliliği ve ulaşıma ilişkin plan-
lama ve kararların, kentsel güvenliğin 
kadınlar için daha farklı ve genellikle 
de daha fazla bir anlam taşıdığını 
hesaba katmaması gibi (Bunu dikkate 
alan uygulamalar için illa çok yüksek 
kamusal kaynaklar da gerekmez 
üstelik.) 
Örneğin Kanada’da belediye otobüs-
leri hava karardıktan sonra kadınları 
iki durak arasında da indirip bin-
dirir)… Alt-üst geçitlerle (hem de 
kenarları açık basamaklarla!), buz-
lanmaya karşı alınmayan önlemlerle 
güçleştirilen yaya (ki çoğunluğu 
kadınlardır!) yolculuğu da bu cins-
ler arası farkın neden olduğu en 
büyük problemlerden biri olarak 
görülüyor. Nitekim İsveç’in başkenti 
Stockholm’de bu durum belediyenin 
dikkatini çekmiş ve yollar yerine kaldı-
rımları kadınlar ve çocuklar için daha 
güvenli bir hale getirmeyi amaçlayan 
yeni bir hizmet anlayışı ortaya çıkarıl-
mıştır. Bu hizmetle beraber buzlanma 
için yapılan tuzlama çalışmaları tüm 
alanlara yayılmış ve kar birikintilerini 
kaldırımlardan uzaklaştırmayı amaçla-
yan hafriyat sistemi geliştirilmiştir. 

“KADINLAR İŞLERİN NASIL 
YÜRÜDÜĞÜNE DAHA ÇOK 
ÖNEM VERİYOR”

Kadın bakış açısının eksikliğinin yerel 
idarelerde ne denli önemli olduğunu 
Strasbourg’un eski belediye başkanı 
Catherine Trautmann ise şöyle 
anlatıyor; 
“Kadınlar işlerin nasıl gittiğine 
daha çok dikkat ediyorlar. 
Kaldırımlar yeniden düzenlenirken 
sıklıkla kendim gider ve kontrol 
ederim. Çünkü çoğu zaman 
mühendisler erkektir ve ‘bir erkeğin 
ayakkabılarında’ düşünürler. 
Eğer bir yerleşim yeri herkes için 
kullanılabilir ve memnuniyet 
verici olacaksa, neden kadınların 
her zaman alçak topuklu pabuç 
giymediği anımsanmaz mesela? 
Eğer kaldırımlar üzerine yeterince 
düşünebilseydik, bedensel 
engellilerin de düzensiz yüzeyler 
ve öteki tehlikeler olmaksızın daha 
rahat hareket edeceklerini kavrardık. 
Politik düzeyde başarmaya çalıştığım 
şey, kadınların ilgili olabilecekleri 
bütün meseleleri içeri davet 
etmek!.. ... Parti (temsil organlarında 
yüzde 50-yüzde 50) ya da eşitliği 
istemek yeterli değil. Dışarı çıkmalı 
ve bunu elde etmeliyiz. Kadınlar 
bunu başarabilir. Bu önemli, çünkü 
kadınların siyaset yapma tarzlarında, 
iktidar için savaşmak yerine hep 
alternatif çözümler aradıklarına 
inanıyorum.”

BAŞARILI PEK ÇOK İSİM VAR 
Kadınların yerel yönetimlerde 
istedikleri temsiliyet gücünü elde 
etmesi için başarılı örneklerin  
herkes tarafından bilinmesi de  
büyük önem taşımaktadır. 
Günümüzde dünya genelinde kadın 
siyasetçilerin izlediği politikalara 
baktığımızda, cinsiyetin sadece bir 
çeşitlilik süsü olarak sunulmadığını 
görmekteyiz. Güncel siyasi 
gelişmelerin ışığında kadın varlığı, 
artık dünyanın kaderini değiştirme 
yolunda hızla ilerlemektedir. 
Bu durum haliyle kendini yerel 
yönetimlerde de etkisini göstermeye 
başlamıştır. Dünyanın önemli 
metropollerinde kadın belediye 
başkanlarının yönetimleriyle 
karşılaşmaktayız. 

ONLARLA YÖNETİM
DAHA GERÇEKÇİ VE
DAHA İNTERAKTİF: 

KADIN BELEDİYE 
BAŞKANLARI
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Kadınların yerel 
yönetimlerde doğru 
temsil edilememesi, 

bu yönetim 
idarelerinde alınan 

kararların direkt 
gündelik hayata etki 

etmesiyle beraber 
hizmet alanlarında 

oluşan cinsler 
arası farkların da 

derinleşmesine 
neden olmaktadır. 

NAZ MELİS
ZENGİN

Kadınların siyasal 
katılımındaki büyük 
eksiklik ve siyasetin 
kadınları ve sorunlarını 
dışlayan yapısı, 

Türkiye’deki kadın hareketlerinin 
öncelikli gündem maddelerinden 
biri olageldi. Ancak yerel siyasette 
bu genel gündemleştirmenin bir 
parçası olarak kabul edilmekle 
birlikte, yerel siyasetin özgüllüğü 

ve kadınlar için açabileceği yeni 
alanlar üzerinde hemen hemen hiç 
durulmadı.

EŞİT YURTTAŞLAR OLARAK 
YÜRÜTÜLEN MÜCADELE 
yerel siyasetin kadınlar için önemi 
kadar, kadınların da yerel siyaseti 
değiştirecek bir güç olarak var oldu-
ğunu göstermek ve bununla beraber 
kadınların dikkatini kendi bulunduk-

ları yerin özgül sorunlarına, siyasetine 
katkıda bulunabileceğine inanmak 
günümüz koşullarında maalesef 
oldukça zor. yerel düzeyde kadınların 
yaşadıkları sorunlar, güçlükler, kısıtlılık-
ların yerel yönetimlerin politikalarıyla 
da bağlantılı olduğu gerçeği, yakın 
zamanlara gelene değin, dünyada 
ve Türkiye’de kadın hareketlerinin de 
gündemi dışında kaldı. Bunun başlıca 
nedeni, kuşkusuz, seçme-seçilme, 
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Örneğin İtalya’nın başkenti Roma’da 
Virginia Raggi, hem genç hem 
de kadın olarak bir ilki başararak 
seçimlerde aldığı yüzde 67’lik ezici 
başarıyla belediye başkanlığına 
seçildi. Hollanda’nın başkenti 
Amsterdam ise 73 yıldır belediyeyi 
yöneten İşçi Partisi ilk defa bir kadın 
adayı öne çıkardı ve başkan olarak 
koltuğa taşıdı. Femke Halsema, 
Hollanda’nın özgürlükçü gibi 
gözüken sınırlı demokrasisi içerisinde 
(Hollanda’da belediye başkanları, 
meclis üyelerinin oylaması 
sonucunda seçiliyor) kendine 
böylelikle yer bulabildi.

GELİŞMİŞ ÜLKELERDE   
BİLE SAYI AZ
Dünyanın gelişmiş demokrasilerinde 
dahi kadınların yerel yönetimlerde 
yaşadığı bu yokluk sendromu, kimi 
sessiz ülkelerden de cesur seslerin 
yükselmesine olanak sağladı. Örneğin 
Filistin’in West Bank kasabasında 
Fatema Breja, kadın aday olarak 
seçimlere girerek bir ilki başardı. 
Tunus’ta ise Nahda Hareketi, 
ülkede bir ilki gerçekleştirip Souad 
Abderrahim’i belediye başkanı 
olarak koltuğa taşıdı.  Kadınların 
yerel idarelerde varlığı, çoğu kesim 
tarafından sadece ‘renk’ olarak 
algılansa da bunu yıkmaya gönüllü 

birçok kadın idarecinin varlığı da bu 
iddiayı çürütür nitelikte. Örneğin 
Filipinler’in Taguig şehri belediye 
b aşkanı Lani Cayetano, geliştirdiği 
projeyle 16 binden fazla kadının 
girişimci olmasına imkan sağlayarak 
şehrinin refah politikasına büyük bir 
katkıda bulundu. yaptığı çalışmalarla 
öne çıkan bir diğer belediye başkanı 
ise Romanya Bükreş Belediye Başkanı 
Gabriela Firea oldu. Firea 2016 
yılından bu yana Bükreş’in yaşam 
kalitesini arttırmaya yönelik birçok 
hizmeti hayata geçirdi ve şehrin 
sosyo-ekonomik yapısının kısa sürede 
önemli ölçüde değişmesinde rol aldı. 

ÇEŞİTLİLİĞİN ÖTESİNDE
Endonezya’nın Surabaya şehrini 
yöneten Tri Rismaharini ise şehrin 
yoksul kesimlerine ücretsiz eğitim 
götürmeyi hedefleyen projesiyle 
şehrin okuma-yazma oranını yüzde 
40’lara varan ciddi bir artışla yükseltti. 
Bu gayeyle belediye bütçesinin 
yüzde 36’sını eğitime ayırdı. Polonya 
Varşova Belediyesi’ni üç seçim üstüste 
kazanan Hanna Gronkiewicz-Waltz ise 
bambaşka bir belediyecilik anlayışıyla 
biliniyor. Ülkede artan mülteci 
düşmanlığına rağmen göçmen 
entegrasyonu konusunda önemli 
çalışmalar yapan Hanna Gronkiewicz-
Waltz, ‘Innovation Warsaw 2020! 

adını verdiği çalışmayla şehrin AR-GE 
çalışmalarıyla teknoloji yatırımlarına 
açık hale gelmesini amaçlayan bir 
projeyi hayata geçirdi.
Bulundukları ülkede kadın varlığını 
güçlendirme faaliyetinde de bulunan 
yöneticiler bu alana hitap eden 
çalışmalardan geride kalmadılar. 
Örneğin, Japonya’nın Otsu şehrini 
yöneten Naomi Koshi çalışan 
kadınların çocuklarına daha çok 
vakit ayırmasını sağlayacak bir dizi 
düzenlemeyi şehirde yürürlüğe 
koyarak ülkesinde sadece yüzde 7’lik 
bir orana sahip kadın yönetici oranını 
arttırmayı amaç edindi. 

ŞEFFAF VE DÜRÜST ANLAYIŞ
Günümüzün teknoloji anlayışından 
da uzak durmak istemeyen kadın 
yöneticiler, projelerine bu anlayışı 
da dahil ederek oldukça ilham 
veren çalışmalara da imza attılar. 
Örneğin ABD’nin Wyoming eyaletinin 
kadın belediye başkanı Marian Orr, 
girişimciler ve esnaf için çöpçatanlık 
uygulaması Tinder’a benzer bir 
uygulama çıkararak şehrin boşta kalan 
ticari alanlarını meraklılarıyla tanıştırdı.
Belediyelerde daha şeffaf ve dürüst 
politikalar izlemek isteyen kadın 
idareciler de oldukça popüler. Örneğin 
Bolivya’nın El Alto şehrinin belediye 
başkanı Soledad Chapeton, yolsuzlukla 

mücadele için verdiği çabalar sırasında 
üç defa suikast girişimine maruz kaldı. 
ABD’nin Atlanta eyaletini yöneten 
Keisha Lance Bottoms ise ‘open 
checkbook’ adını verdiği bir siteyle 
vergi mükelleflerinin vergilerinin  
nereye aktarıldığını gösteren bir 
çalışmaya imza attı. 

YENİ BAKIŞ AÇILARI 
Bu örneklerle beraber aslında 
kadınların yerel yönetimlerdeki 
varlığının yeni bakış açılarıyla şehir 
idarelerine ve günlük yaşama nasıl 
katkılar sunabileceğini de görmüş 
oluyoruz. Eşitsizliğin neden olduğu 
empati yoksunluğunun yol açtığı 
problemlerin çözüme kavuştuğunu 
gördüğümüz gibi tüm kesimleri 
ilgilendiren ekonomi, eğitim, 
teknoloji gibi diğer alanlara da kadın 
dokunuşun nasıl faydalı gelebildiğini 
artık fark etmiş olmalıyız. Bu noktada 
cinsiyet eşitliğini destekleyen kota 
uygulamaları beraber zihniyet 
değişikliği için de bilinçli bir toplum 
oluşturmada her vatandaşa önemli bir 
görev düşüyor. Bu değişikliğin gelecek 
nesillere yalnızca doğru bir bakış 
açısı kazandıracağını düşünmeyelim, 
Bangladeş’te açtığı 30 su kuyusuyla 
efsaneleşen belediye başkanı Selina 
Hayat Ivy  gibi sizlere yol, su ve elektrik 
olarak da geri döneceğini unutmayın.

Belediyelerde daha 
şeffaf ve dürüst po-
litikalar izlemek iste-
yen kadın idareciler 

de oldukça popüler. 
Örneğin Bolivya’nın 

El Alto şehrinin 
belediye başkanı 

Soledad Chapeton, 
yolsuzlukla mücade-
le için verdiği çaba-
lar sırasında üç defa 

suikast girişimine 
maruz kaldı. 

Dünyanın önemli 
metropollerinde 
kadın belediye 
başkanlarının 
yönetimleriyle 
karşılaşmaktayız. 
Örneğin İtalya’nın 
başkenti Roma’da 
Virginia Raggi, 
hem genç hem 
de kadın olarak 
bir ilki başararak 
seçimlerde aldığı 
yüzde 67’lik ezici 
başarıyla belediye 
başkanlığına seçildi.
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E
skiden insanlar dünyalarını 
kendisi inşa ederdi... Zevk-
lerini kendi belirler, okur 
araştırırdı. yakını en yakın, 
uzağı ise en uzaktı. Kışın 
geldiğini, havaların soğudu-

ğunu, yaprakların ilk yerle temas edip 
yolları nasıl baştanbaşa bir halı gibi 
sardığını, ilk önce insan kendi gözle-
riyle kendi tecrübe ederdi.

yemeğin tarifi anneden, teyze-
den yahut komşu Nurten abladan 
alınırdı. Popüler olan her ne varsa ilk 
önce ballandıra ballandıra anlatan 
dostunuzdan öğrenirdiniz. Olur ya 
bir yerlere gidip gezdiğinizde yahut 
piknikte; doyasıya güler eğlenir, 
saatlerce sohbet edip şakaların dibini 

görür, papatyalardan taçlar, çam 
ağacı iğnelerinden kolyeler, küpe-
ler yaparken; en nihayetinde belki 
günün hatırasına makinada sınırlı 
pozlarla bir, bilemediniz iki resimle 
noktalardınız günü hep birlikte.

Eve dönen çocukların üstü başı 
kirli nefes nefese, kadınlar tüm 
haftanın yorgunluğunu yorularak 
üzerinden atmanın yanı sıra sohbet 
ederken arada bir güzel derdini 
anlatmış olmanın bir iç huzuruyla 
dönerdi evine. Artık yarınını, kendini, 
çocuklarını inşa eden, yuvasını yapan 
dişi kuş edasıyla başlardı yeni güne.

Sonra savrulduk.
Evet savrulduk. Evet, gerçekten 

savrulduk hepimiz. 

BİZLERİ DELİ YAPMAK İÇİN 
AKILLANMIŞ TELEFONLAR 

Artık sohbet ettiğimiz, tarifler 
aldığımız, zaman zaman derdimize 
derman olan ve zaman zaman dertle-
rini dinlediğimiz için bize ‘iyi ki varsın’ 
diyen, içten bir edayla ve şükranla 
sarılan dostlarımız yok etrafımızda.
yakınımızdakileri göremeyecek kadar 
uzak, uzağımızda olup hiçbir hatırasına 
canlı tanık olmadığımız, hatta seslerini 
hiç duymadığımız insanlar gözleri-
mizin içinde, avuçlarımızda, kayan 
ekranlardalar. Modern evlerimizde, 
avuçlarımızın içinde en kocamanından 
ve en incesinden bizleri deli yapmak 
için akıllanmış telefonlarla, bizim 

ÖZNESİZ HAYATLARIN VE
YÜKLEMSİZ OLUŞLARIN DÜNYASI: 

dediğimiz modern hayatı başkalarının 
hayatlarında inşa etmeye çalışıyor, 
manevi bir tatminin yollarını bulmaya 
çalışıyoruz. Ama nafile! yorgun gözlerle 
kapatıyoruz her gece gözlerimizi... Bir iç 
sesle irkilip ‘Son bir defa daha kontrol 
edeyim hesabımı (!)’ derken iyi geceler 
dualarımıza aldığımız onlarca kişinin 
“Like’ı iç huzuruyla uyumamıza yeter- 
neden oluyor. 

GİDEREK NESNELLEŞİYORUZ 

Oysa şimdi birisi kapınızı çalsa ve 
size iyi geceler dilese ne derdiniz? 
ya da tanımadığınız birisi Ayşe teyze 
edasıyla, ‘Mutfağına bakabilir miyim?’, 
‘Biraz da odalarını gezebilir miyim?’ diye 
sorsa mesela. Tanımadığınız bir adam, 
yüzünüzün tüm detaylarını saatlerce 
seyretse, ona ne cevap verirdiniz? yolun 
ortasında sizi durdurup, küçük kız ço-
cuğunuzu, bebeğinizi saatlerce izleyip 
sevmek istese tanımadığınız binlerce 
kişi, tepkiniz ne olurdu? ‘O da kim olu-
yormuş, ne hadlerine!’ dediğinizi duyar 
gibiyim. Peki, karşı çıktığımız, mahremi-
yette mangalda kül dahi bırakmadığı-
mız bize, hayatımıza ne oluyor? 

Dönüşüyoruz… Hem de savru-
la savrula dönüşüyoruz, kopuyoruz 
gerçeklikten, kendimize yabancılaşıyor 
ve öznesi olduğumuz hayatta, giderek 
nesneleşiyoruz. Bitlerle, bytlarla, piksel 
piksel, dönüşüyor, başkalaşıyoruz. 

GERÇEKLİĞİMİZ YOK 

Binlerce lira vererek komodinin bize 
en yakın noktasına ekranı çizilmesin 
diye itinayla bıraktığımız ve onunla 
daha çok dönüşüp kimliğimizi, hayatı-
mızı, gerçekliğimizi paramparça eden 
teknolojiyi, sosyal medyayı ‘olması 
gerektiği gibi’ kullanmadığımız için 
yaşıyoruz bu yabancılaşmayı. Artık 
kendi deneyimlerimizle kurguladığımız, 
inşa ettiğimiz bir gerçekliğimiz yok, 
sanal dalgalarla kurulan sanal dünyalar, 
bitlerle, megabytlarla zihnimizin derin 
koridorlarında kendini inşa ediyor, 
rengârenk ve bize ait olmayan bir 
dünyanın içinde şarjı bitince tükenen 
bir hayatı yaşıyoruz her gün.  Artık 
görmüyoruz, yola savrulan yaprağı, 
yuvasına taşıyan karıncaları… yolun 
sonunda yeni açılan bir dükkânı işimiz 
düşmedikçe bilmiyoruz bile! Önünden 

geçtiğimiz evlerin camlarında asılı 
taziye ilanlarını görmüyoruz. Camide 
okunan salayı duymuyor, arka mahalle-
deki Ahmet amcanın vefatını tam beş 
yıl sonra duyuyoruz hasbelkader. 

SAVRULUYORUZ
Savrulduk şehrimizden, sokak-

larımızdan, evimizden… Anneydik, 
çocuklarımızdan, kadındık, eşlerimiz-
den, evlattık, anne ve babamızdan. 
Savrulduk… 

Aile toplantıları, bayramlaşmalar 
sadece birkaç cümleden ibaret artık. 
Aynı evin çatısı altında toplanmış yan 
yana oturan insanlar birbiriyle konuş-
muyor ama kilometrelerce uzaktaki 
insana yakın olmanın yollarını arıyor ve 
beğenilerini, sevdiği filmleri, okuduğu 
kitapları merak ediyor. 

Savrulduk… Bayramlarda yeni elbi-
se giydirdiği çocuğuna nazar değmesin 
diye, yüreği titreyerek dua okuyan an-
neler iken çocuklarımızın başarılarını en 
tatlı, en muhteşem anlarını, en duygu-
sal özel paylaşımlarını, dualar etmeden, 
umarsızca sosyal medyalarda paylaştık. 

Şimdi akıllı telefonlar olağan, sosyal 
medyada her geçen gün mantar gibi 
türeyen ortamlar ise günlük hayatın bir 
parçası oldu. Sosyal medya dünyasında, 
herkesin herkese ‘beğeni’ yapıp gerçek 
bir hayatın canlılığını, beyaz ekranın 
solukluğu arkasından, yapay ve sanal 
eylemlerini yaşamaya teşvikini iştahla 
özendiren, öznesiz hayatların, yüklem-
siz binbir işin iştahıyla savruluyoruz.

GÜNAH KEÇİSİ DEĞİL 

Bu söylemlerden amacımız sosyal 
medyayı günah keçisi ilan etmek, yahut 
düşman bellemek olarak anlaşılmamalı 
elbette. Sosyal medya ismiyle müsem-
ma sosyal bir alandır. Sosyal hayatta 
insanlar bireysel ve mahrem işlerini, bi-
reylerin birbirine duyduğu sevgiyi-aşkı 
haykırdıkları, çocuklarının özel resim-
lerini, en kötüsü de ne kadar ‘kadınsı(!)’ 
olduğunu ifşa eden pozlarını paylaştığı, 
mecra değildir, olmamalıdır da. 

Sosyal medya sosyal konuların, 
düşüncelerin konu edildiği ortamlardır. 
Pratik bilgilerin paylaşıldığı son derece 
faydalı ve hayatı kolaylaştırıcı genel 
bilgilerin olduğu bir noktaya da tekabül 
eder kanaatimce.

HAMDOLSUN
Tüm bunların yanı sıra 

savrulmanın bazen iyi tarafı da 
olabilir. İnsanız, elbette savrulup 
düşeceğiz, kendimizi kaybedeceğiz 
zaman zaman istemeden. Ama 
kaybettiklerimizi (tabii mümkün ise) 
yeniden bulmak, fark etmek kaydıyla. 
Savurulan insan bulunduğu yerden 
uzaklaşır ve uzaklık eskiyi yeniyle 
kıyas imkânı sunar bize. Savrulmak 
elbette istenen değildir ama hayat 
da henüz bitmiş değildir. Zaten bize 
yaratıcının bahşettiği hayatın en 
güzel yanı da bu değil midir?  Her 
gün, her dakika yanlışı düzeltme, 
farkına varma imkânı…  yanlışlarımızı 
bir daha yapmamak ve iyilik yapmak 
şartıyla elimizin altında bir ‘delete’ 
tuşu hep vardır. Hamdolsun!

Her kadın/insan yaşadığı tüm 
savruk deneyimlerden ibret alarak, 
verileri bir araya getirecek, sosyal 
medyaya sığınıp hayattan kaçmak 
yerine, insanın ötesindeki insan 
olmanın bir yolunu bulacaktır 
muhakkak. 

Bu eşrefi mahlûkat olan insanın 
yazgısıdır haddi zatında… 

SOSYAL MEDYA

NESİBE KANTAR

YAZAR YAZAR
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ıl 2004… Başörtüsünün 
yasak olduğu yıllar. Okul 
kapısına gelince utana 
sıkıla binbir hayalkırıklığıyla 
örtümüzü, kafa derimizi 

sıyırır gibi, kapı önünde bırakıp derse 
gittiğimiz yıllar. 
Ah o yıllar…Kampüs içinde 
kütüphaneye gitmek, yemekhanede 
yemek yemek, okul servisine binmek 
bile başörtüsüyle yapamayacağımız 
şeylerdi. Öğrenme ihtiyacımız 
yanısıra, ulaşım ve yemek gibi zaruri 
ihtiyaçlarımız için bile “Kafandaki 
bez parçasını çıkar öyle gel” lafını 
duymamız işten  bile değildi. Biz ise 
her defasında “Bu bez parçası değil, 
Allahın emri” diye haykırırdık. 

ÖRTÜNMEK ALLAHIN EMRİ
Zor günlerdi… Kimi arkadaşlarımız 
okulu bıraktı kimileri sabredip devam 
etti, kimileri ise bu hakaretlere 
dayanamayıp örtüsünü çıkardı. 
Herhalde böylesine aşağılanmaya ve 
hakaretlere katlanamayıp örtüsünü 

çıkaranlara, günümüzde bunca 
nimet içerisinde olduğu halde 
çıkaranlardan daha çok şaşırmazdık 
herhalde. Şahsen 2018 yılı içinde, 
yıllardır örtülü olup, birdenbire 
veya yavaşça örtüsünü çıkaranlara 
şahit olduğumda sarsıldığımı 
söyleyebilirim. Kimi yakın çevremden 
kimi tanıdıklardan kimileri ise sosyal 
medya üzerinde takip ettiğim 
tanınmış kişilerdendi. Elbette şunu 
biliyorum ki örtünmek Allah’ın 
emirlerinden biridir ve kadının 
örtülüsü ile olmayanının müminliğini 
kıyaslayamayız. 

VAZGEÇİLEBİLİNİR   
HALE GELDİ 
Beni şaşırtan ve sarsan, örtünün 
yasak olduğu ‘bez parçası’ yerine 
konduğu yıllarda bu denli bir 
yozlaşma yaşanmamışken, 
başörtüsü özgürlüğünün olduğu 
bu yıllarda hep ‘en’ dediklerimizin 
örtüsünü çıkarmaya başlaması 
oldu. Peki ne ara bu kadar kolay 
‘vazgeçilebilen’ bir şey haline geldi 
Allah’ın emri? Bir nesil başörtüsünü 
kendi vücudundan bir uzuv yerine 
koyarken bu kez biz ‘bez parçası’ 
hükmüne koymuş olmadık mı? 
Öyle kaygan bir zemindeyiz ki artık, 
en dirayetli bildiklerimiz, ‘en iyi 
hijab blogger’ dediklerimizin bir bir 

örtüyü çıkarışına, bez parçası olarak 
kullanmasına şahit oluyoruz. Allah 
muhafaza imanımızı beslemezsek, 
kendimizi “Bazen saçlarım açık bazen 
kapalı kendimi rahat hissediyorum” 
derken, bazen “Tam manasıyla 
yapamıyordum boşuna günaha 
girmeyim” derken bulabiliriz veya 
Allah’ın bir kulunu memnun etmek 
uğruna Allah’ı küstürürken…

Parçası Mı?

TERZİDEN

efnanghoneam@gmail.com

EFNAN 
GHONEAM

M
ahremi:
Neydi mahrem? 
İnsanın kendi dünyasında 
varolan biricik iç özgürlüğü-
nün dışardan gelen müda-

halelere kapattığı alan. yani biraz ölçü, 
biraz sınır… Sınırsız özgürlük serseri-
liktir hani, başıboşluktur.
Müslüman kadının örtüsü de onun 
mahremidir. Örtüsü içinde kadın yal-
nızca ten taşımaz can da taşır. Bu can 
Rabbine kuldur. Onu ısrarla yalnızca 
‘erkeklerden korunma kalkanı’ yap-
mak Müslüman kadının mahremine 
çomak sokmaktır, kutsalı bozmaktır. 
Müslüman kadın örtüsünün altında 
sahip olduğu cinsiyetin çok ötesinde-
dir. Örtünen kadın kendinden bağım-
sız ya da dışardaki herhangi birine, bir 
fikre bağımlı bir eşya taşımaz başında. 
Örtüsü herhangi bir mendil, bir giysi 
gibi olamaz. Örtünme bütündür. Ha-
kikattir, sonsuz teslimiyetin temsilidir. 
Onun örtüsü altında gördüğü bir 
rüyası vardır. Bu rüya tabir edilmeye 
kapalıdır. Müslüman kadın rüyasında 
öncelikle kendi egosuna, sonra onu 
sevmeyen, sosyolojik bir takım ölçüt-
lere hapseden insanların isteklerine 
teslim olmaz. İlahi aşkla kuşatılmış-
tır, başörtüsünü ibadet görenlerle 
beraberdir. 
Rüyada başörtüsü rızadır. Müslüman 
kadın Rabbinden gelene razı olmuş-
tur. Dünyada örtülü vaziyette olan bir 
takım gizli güzelliklerle ahenk içinde-
dir. yürüdüğünde dünyayla metafizik 
arasında onları birbirine bağlayan bir 
yerdedir. yani mahremdir. Hudutlarını 
ihlal eden nesnelere, insanlara, fikirle-
re mesafelidir.
Çocukları:
Onların çocukları da el ele tutuşarak 
kahkaha halkaları kurarlar. 

Sokaklarda şarkı 
söyler, yorulmaksızın 
oynarlar. En azından 
bunları yapmaya hakları vardır 
ama ne yazık ki bazı yörelerde bu 
çocukların seslerini kıstılar. Müslüman 
kadınların çocukları artık ses diye 
kendi gülüşlerini değil ailesine, topra-
ğına, kendisine zarar veren bir takım 
sevimsiz araçları biliyorlar. 
Bu çocuklar böyleyken bizim uğraş-
mamız gereken ince ince planlanmış 
hesaplar var. Dünyada böyle bir sah-
ne varsa bunda bizimde bir rolumuz 
vardır. Ateşin üşüttüğü bir cehennem 
olabilir mi?  “O’nun rahmeti gazabını 
kuşatmıştır” ayeti tam da burada 
hatırlanmalıdır. Koynumuzda büyüt-
tüğümüz kötülük tohumlarından 
kurtulursak, rahmetin tadına varabili-
riz. Müslüman kadınların çocuklarını 
kurtarabiliriz.
Dünyadaki yerleri:
Okuyarak, öğrenerek; zulümle, acıyla, 
sevinçle bu dünyada önce müslüman 
kalmaya çalışıyoruz sanki. 

Sonra kadın.  Birileri başörtümüzün 
boyu kadar ayırmış yerimizi. ‘Cahil’ 
demişler, ‘bilmez’ demişler. Dövmüş-
ler, zulmetmişler. Dünyada halimiz 
böyleymiş. Haksız yere katledilen, 
hor görülen, istenmeyen binlerce-
mizin yıllardır yankılanan sesi kalmış 
dünyada.  İçimizden bazıları basarmış. 
Zulmün içindeki merhametle kuşa-
tılmış. Bir lokma kursağından geçse 
şükretmiş, Her gününü, her vakti, 
geceyi ihya etmiş. Rahmet kapıların-
dan içeri girmişler; hayırla ve sabırla. 
Dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar 
o sarsılmaz, parçalanmaz gerceklikle 
bütünleşmişler. 
Teslimiyet. 
Huzur. 
Manevi bir doyum.
Bir insana kul olmadan, inatla, kamil 
insan olarak yaşamışlar.

cakir.busraa@gmail.com

BÜŞRA
ÇAKIR

MÜSLÜMAN
KADINLARIN…
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BİR İLAHİ
BESTE Y

ıllar yıllar evveldi... Şu an 
çok uzaklarda olduğunu, 
üzerinden onca matema-
tiksel vakit geçtiğini bilme-
sem çok da uzak kalmış bir 

evvel olacağına da inanamayacağım 
kadar bir evvel yani. İnsan ömrünün 
ne denli hızlı akıp gittiğini ayineler 
hatırlatır bazen. Bazen eski resimler. ya-
şarken fark edemez belki insan elinden 
kayıp giden zamanın kıymetini. Hele ki 
çocukken bir dağ gibi büyür önünüz-
de sanki zaman. Gençken yine benzer 
şekilde bereketli görünür. Sonra bir 
bakarsınız ardınıza masallardaki gibi bir 
arpa boyu yol almış olursunuz, çoğu 
zaman karşılığında içine ele avuca 
sığmaz bir çocukluğun, gençliğin 
sığdırıldığı. Geçer geçmez sandığınız 
ne varsa derler ya hep, o misal. 

ÇOCUKLUK GÜNLERİM 
İşte ben de çocuktum bir zamanlar. 
Hatta ruhumda hala kalıntıları, 
izleri vardır bedenimde olmasa 
da. Bizim çocukluğumuz da bu 
çağın çocukluğuna benzemez 
bilir çağın ötesinde çocuk olanlar. 
Teknolojinin en güzel vakitleri 
esaret altına almadığı dönemler. 
Henüz çocuk seslerinin sokaklardan 
çalınmadığı, insanlara saygının 
özgüvenin yanlış anlaşılmasına kurban 
bırakılmadığı, komşuya güvenmenin 
sakıncalı sayılmadığı, kardeşliğin, 
yardımseverliğin, hizmet etmenin ve 
hoş görmenin ‘enayilik’ sayılmadığı 
zamanlardı. O zamanlar komşu evler 
şimdinin siteleri gibi tel örgülerle, 
büyük duvarlarla ayrılmazdı zaten 
birbirinden. Her ne varsa paylaşılırdı 
çoğu zaman. Dünyada en çok 
okunanlar listesinde her zaman yer 
alan Küçük Prens’in dediği gibi; “Kıtlık 
ekmeğin paylaşılmasına yol açar. 
Ekmeğin paylaşılması ise ekmekten 
daha tatlıdır!” Evet hayatın tadı tuzu 
olurdu o vakitlerde de paylaşmak. 
Bazen komşuda pişen bir yemeği, 
bazen sevinci, kederi, bazen ümidi. 

Paylaşmak çoğaltırdı mutluluğu, 
huzuru bereketlendirir; acıyı, hüznü 
azaltırdı. Tabii paylaşmak derken 
bugünün manasıyla, yediğin, içtiğin, 
güldüğün, sevindiğin, kısaca her 
ne yaptıysan yerli yersiz, hayatın 
anlamlı anlamsız her anını yani, sosyal 

medyada paylaşmak değildir tasvirim. 
Zira o paylaşmak da değildir zannımca. 
Çünkü paylaşmak deyince payın da 
paydanın da bir miktar sahipliği söz 
konusudur. 

TURUNCU’NUN ZARİF KÖŞESİ 
İşte o vaktin çocuklarıydık biz. Paylaş-
mayı en erken vakitlerde yaşayarak 
öğrenen ve paylaşırken de kimseler 
incinmesin diye verdiğini sır bilen 
kadim zamanların şanslı çocukları. Bir 
top yeterdi bir mahalleye tüm çocukla-
rın mutlu olması için. Şimdi bir çocuğa 
onlarcası yetmezken. yoktu o vakit 
bilgisayarlar, internetler, televizyon-
larda sayısız kanallar. Akıllı telefonlar 
yoktu. Kendi aklımızla idare ederdik 
dünyayı mecburen. Başka zihinlerin 
kurduğu oyunlara teslim olmazdık, 
kendimiz kurardık oyunlarımızı adilane 
kurallarıyla. Öldürücü değildi oyun-
larımız bile, en fazla yanardık. Kim 
kazanırsa kazansın o sevinci de onunla 
paylaşırdık. Okullarımıza servisle değil 
dostlarla giderdik ve yol yormazdı bizi 
yokuş da olsa muhabbetle yorgunluğu 
bile paylaşırdık. 
Elbette bugün hayatımızı kolaylaştıran 
yüzlerce güzelliği de inkâr edeme-
yiz, etmeyiz. Her neyse çağın gereği, 
gelişmişlik adına ulaşmak gerekir biliriz. 
Hızla ilerleyen bilim-teknoloji insana 
faydayı ve insanlığı öncelik aldığı süre-
ce başımız üzerinde yer bulur. 
Bu mevzuda söz uzar da uzar, lakin 
bilinir ki bu köşe ‘Zarif köşesidir’ Turun-
cu’nun. 

ŞİİRİN YERİ AYRI 
Ben yine döneyim zarif mevzuma... Bu 
ay ben de neyi paylaşacağıma karar 
veremedim bir türlü. Sonra bir haber 
işledi içime. Pek kıymet verdiğim bir 
şairin hastalık haberi. Sonra düşündüm 
‘Neden hep kaybedince yazıyoruz 
övgüleri?, neden hep ölünce kıymet 
bulsun ki?. Hazır hayattayken ve bir 
ihtimal okuyup haberdar olacakken 
hakkını teslim etmiyoruz’ diye. 

ZARİF YAZILARZARİF YAZILAR

GÜLFİDAN ÇALIŞKAN

Eğitimci-Yazar
gulfidancaliskan55@gmail com

Bir haberin gelse iki satırlık
yüreğim birdenbire kanatlanır yücelir
bir martı gibi çıkar kapına gelir
sakın yazma. 

yavuz Bülent Bakiler



Şairin hayat 
hikâyesinin bir kesitiydi 

bu şiir sonradan 
öğrendim. Yüreğime 

dokunuşunun 
gerçekliğinden yola 

çıkarak… Ankara’yı bu 
şiirle merak ettim biraz 

da. O vakte kadar 
hep İstanbul’a veya 
İstanbul’da yazılırdı 

şiir. Aşkın da şiirin 
de Ankara versiyonu 

yokmuş gibi.
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Bir çocuk kalbinin 
saflığıyla büyümeyi 
bekleyemedim 
okumak için, her 
bir şiiri tane tane 
okudum. Bir kaçı 
hafızama kazındı. 
“Seni tanımadan evvel, 
aşk benim için avare 
bir ıslıktı Sibel,
Şimdi ilahi bir beste 
gibi onun yanık 
havasını dinliyorum…”
Belki de hayatımın ilk 
ezberiydi bu dizeler
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Sonra söyledim halacığımın oğluna 
şairi ve eserini çok beğendiğimi. Birkaç 
ay sonra ikinci kitap geldi: Duvak. 
Adetimdir ne zaman bir kitap okusam 
bir paragraf, bir cümle; şiirse bir dört-
lük yahut bir dize bazen tümünü bir 
şiirin o kitaptan hatıra olarak seçerim 
kendime. 

Anladım faydası yok uzak kalmanın artık
Seni kader çizgisiyle alnıma yazan haktır.
Unutmak ne mümkün gözlerinin rengini, 
Seni çılgın gibi sevmek yaşamaktır.
Bir serin rüzgarsın yüzüme vuran
Yüreğimi yakan bir avuç korsun.
Gökler biliyor sevdamı, taş duvarlar biliyor
Sen bilmiyorsun.

Duvak’tan kalan hatıraydı gönlüme. 
Ömrü uzun olsun halacığımın oğlu 
Hasan’a bir mektup yazıp da merhum 
Abdürrahim Karakoç’un Hasan’a 
şiiriyle teşekkürümü eda edince buna 
mukabil üçüncü kitabına da hak ka-
zanmıştım tarafından hediye. Bu sefer 
Seninle kitabı.
Hala ezberimde Şaşırdım Kaldım İşte 
şiiri:

Şaşırdım kaldım işte bilmem ki nemsin 
Bazen kız kardeşimsin bazen öp öz 
annemsin 
Sultanımsın susunca konuşunca kölemsin 
Eksilmeyen çilemsin orada ufuk çizgim 
Burda yanım yöremsin beni ruh gibi saran 
Sonsuzluk dairemsin çaresizim çaremsin 
Şaşırdım kaldım işte bilmem ki nemsin

Bir şairin, sanat yolunda adım adım 
ilerleyişine ortak olmaktı benimki 
müthiş bir zevkle. 
Sonra üniversite yılları ve Ankara 
düştü kader çizgimizde payımıza. 
Bu üniversite yıllarında Harman’ı ve 
diğer eserlerini de tanıyacaktım. Bir 
gün kendini de tanıma mutluluğuna 
erişeceğimden bihaber. Üniversite 
panosunda bir afiş: Türk Ocakları 
Derneği’nde yavuz Bülent Bakiler ile 
söyleşi. Fakülteden arkadaşlarla gittik. 
Samimi içten bir ortam. Kır saçlı bir 
beyefendi. Şiirleri kadar naif belli. 
İnsan hani yıllardır tanıyorum hissine 
kapılır ya benimki histen öte. Özdemir 
Asaf’ın dediği gibi: “Her insanın bir 
hikâyesi vardır ama her insanın şiiri 
yoktur” diye doğrudur ve bir insanın 
hikâyesini bilmekten de evladır bence 

o insanın şiirini bilmek, anlamak. 
Öyle yakından biliyorum sanki. Gerçi 
hikâyesini de anlattı aşikâr olmasa da. 
Derken söyleşi bitti, kalabalık dağıldı. 
Birkaç arkadaş kaldık. Ne vakittir hasre-
tini çektiğimiz bir dostla hasbihal eder 
gibi uzun ve güzel bir sohbete daldık. 
Ben o vakit öğrendim İsmimdeki ‘Gül’ 
lafzının manasını. “Aziz atalarımız erkek 
evlatlarına peygamber efendimizin 
ismini koyarken kız çocuklarını da 
bu şereften mahrum etmemek için 
efendimizin simgesi ve kokusu olan 
gül ismini koyarlarmış. Bu sebeple 
içinde gül lafzı geçen her isim güzel-
dir” demişti sohbet esnasında ve ben 
ismime ayrı bir hürmet duymuştum. 
yıllar geçti bu sohbetin üzerinden. 
Sonra Harman adlı kitabı yerini aldı 
kitaplığımda. Başka şairlerin kitapları 
da eklendi. Zaman zaman yeri değişti 
kitapların kütüphanemde, lakin bu 
naif şairin ruhuma attığı imzanın izi hiç 
değişmedi. 
Saygı ve hürmetle…
 

YAZAR ZARİF YAZILARZARİF YAZILAR

Bu içgüdüyle kalemimi ruhuma iz 
bırakan bir şaire çevirdim ben de. 
yavuz Bülent Bakiler’e. 
Velhasıl çocuktum ve bizim çocuklu-
ğumuzda vakit geçirmek için en kıy-
metli etkinliklerden biri de okumaktı. 
Öyle kolay değildi aradığın her kitabı 
hemen buluvermek. Benim de en 
doyumsuz zevklerimdendi kitaplar. 
Babam kültür bakanlığının kitapların-
dan getirirdi. Hiç unutmam bir halk 
edebiyatı kitabı getirmişti içinde tür-
küler, maniler, ninniler yer alan. Daha 
sonra üniversitede ders kitabı olarak 
okuttular. Eş dost da bildiğinden 
huyumu sık sık kitap getirirdi hediye. 
Ha bir de kompozisyon yarışmaları 
vardı kitap ödüllü. Hele bir de kitap 
karşılıklı çek verdiler mi değmeyin 
keyfime! Öyle öyle oluşturmuştum 
çocukken küçük kütüphanemi. 
İnsanlardan kaçmak diye bir tabir ol-
masa da o günlerde kitaplar da güzel 
dostlar, sırdaşlardı. Şiirinse apayrı bir 
yeri vardı gönlümde. 

KOMŞU ZİYARETİ 
Şiire merakım ne vakit başladı 
bilmem. Hani caizse tabiri, kendimi 
bildim bileli demeliyim. Annem bir 
gün bir akrabamıza götürmüştü 
beni. İhtimal okuma yazmayı bile 
yeni kuvvetlendirmeye başlamıştım. 
İki ya da üçüncü sınıf. Annemler mu-
habbet ederken ben, can sıkıntısıyla 
diğer odadan gelen sese yöneldim 
merakla. Baktım bir amca adını son-
radan öğrendiğim bir daktilo başın-
da bir şeyler yazıyor. Beni görünce 
‘Gel bakalım’ dedi kalın gözlüğünü 
burnunun üzerine indirerek “Kitap-
ları sever misin?” diye sorunca ‘Evet’ 
dedim. “Peki şiiri?” dedi. ‘Severim’ 
dedim. Hatta ezberimdeki bir şiirden 
birkaç satır okudum. “Aferin” dedi 
ve rafta duran ince bir kitabı uzattı 
bana. “Al hediyem olsun, biraz büyü-
yünce okursun” dedi. Baktım kitabın 
üstünde Sibel’i Tanır mısın? yazıyor. 
Pek bi heyecanlandım çünkü en 
yakın arkadaşımın adıydı Sibel. Hatta 
kan kardeşimdi. Sevindim, arkasında 
da amcanın resmi ve adı vardı. Sıtkı 
Onbaşı. Şaşırdım ‘Hepsini sen mi yaz-
dın?’ dedim. Gülümsedi. 
Bir çocuk kalbinin saflığıyla büyüme-
yi bekleyemedim okumak için, her 
bir şiiri tane tane okudum. Bir kaçı 

hafızama kazındı. 
“Seni tanımadan evvel, aşk benim 
için avare bir ıslıktı Sibel,
Şimdi ilahi bir beste gibi onun yanık 
havasını dinliyorum…”
Belki de hayatımın ilk ezberiydi bu 
dizeler. Aşkın ilahi bir kudrete bağlı-
lığını bu dizelerden öğrendim, belki 
öğrenmek değil de bellemekti be-
nimki. Derler ya hani belleğe almak 
kaydetmek gibi. İlerleyen yıllarda 
Sıtkı amcanın vefatını duymuş an-
nemin bile şaşkınlığını celp edecek 
derecede üzülmüştüm.
Bu benim ilk şiir kitabımdı. Ardından 
nerde şiir kitabı görsem alırdım. Tabii 
her şiir aynı sesi vermezdi ruhuma. 
Ortaokul yıllarında Necip Fazıl’ı tanı-
dım. Onun şiirleri şiire olan zevkimi 
artırmıştı. Artık hem okuyor hem de 
yazıyordum. Derken halamın oğlu 
bana bir kitap getirmişti hediye. 
Adını daha önce hiç duymadığım bir 
şairden . yavuz Bülent Bakiler’den, 
kitabın adı: yalnızlık 

Gurbetin cemresi düştü içime
Karardı yine gökler 
Yalnızım, bu şehirde yapayalnızım
Ne ben kimseyi beklerim ne 
kimse beni bekler. 
Ayrılık bir sızı gibi nabzımda
Ve şakaklarımda domur domur ter
Her derdi çekmeye razıyım amma 
Bulaşmasaydı keşke dudaklarıma;
Bu isimsiz paramparça türküler…

Şairin dediği gibi oldu. Benim 
dudaklarıma da bu ismi olan şiirler 
takıldı parça parça.  Sonra “Cebeci 
İstasyonunda Bir Akşamüstü” şiiri. Şa-
irin hayat hikâyesinin bir kesitiydi bu 
şiir sonradan öğrendim. yüreğime 
dokunuşunun gerçekliğinden yola 
çıkarak… Ankara’yı bu şiirle merak 
ettim biraz da. O vakte kadar hep İs-
tanbul’a veya İstanbul’da yazılırdı şiir. 
Aşkın da şiirin de Ankara versiyonu 
yokmuş gibi.

Şimdi, şimdi seni düşünüyorum
Cebeci yollarında rüzgârlar esiyor, serin
Paramparça düşmüş gönül ufkuma
İki yıldız gibi gözlerin
Gel Ey ciğerime saplanan hançer
Gel ey yüreğime oturmuş kurşun
Göçmen kuşlar gibi çok uzaklardan
Gel artık
Ne olursun!



ÜÇÜnCÜ MUrAd’In Annesİ nUrBAnU sUltAn tArAfIndAn, MİMAr sİnAn’A yAPtIrIlAn 
400 yIllIk tArİhİ ÇeMBerlİtAŞ hAMAMI, ZAMAnA İnAt hAlA AyAktA Ve ZİyAretÇİlerİnİ 
AĞIrlIyor. MekAnIn hİkAyesİnİ Bİr de İŞletMe sAhİBİ dİlArA kÖktÜrk’ten dİnledİk...

  BiR TARiH
BEKÇiSi

RÖPORTAJ: GÜLŞEN ÖZER

s
evgili Dilara Köktürk Er-
dem’in de anlatıcı oldu-
ğu bir bir masal anlatı-
sında ilk defa Çemberli-
taş Hamamı’nı gördüm. 
Masal etkinliği bu tarihi 
mekânda gerçekleşmiş 
ve hamam masalları 

anlatılmıştı. Egzotik bir ortam oluştu-
rulmuş, masalın yanı sıra hamam sa-
hibinin kestane ve çay ikramlarıyla ak-
lımda kalan bir akşam olmuştu. Bu kez 
Dilara ile Turuncu okurları için buranın 
işletmecisini ziyaret ettik. Röportajı tek 
başına yaptığımı söyleyemem. Dilara 
bu kez masalcı değil sağlam sorula-
rıyla söyleşiyi zenginleştiren oldu. İlk 
olarak ona sonra da elbette hamamcı 
Mustafa’ya teşekkür ediyorum.

Burasının tarihine geçmeden önce 
dilerseniz sizin hikayedenizden 
başlayalım... 

Ben bu kültürün içine doğdum. 
Hamamcı bir aileden geliyorum. Bu 
kültürü 54 senedir, çocukluğumdan 
bu yana yaşamış birisiyim. Mesela ço-
cukken evde annem hiç yıkamamıştır 
beni. Burada yıkanmadığım da ken-
dim pis hissediyorum bu farklı bir kül-
tür. Eski siyah-beyaz Türk filmlerinde 
zengin başrol karakteri han hamam 
sahipleridir. Bugün de pek çok ünlü 
hamam sahibidir. Bu bir ayrıcalıktır, 
tabi bize babamızdan kaldı.

Burasının tarihinden bahsedebili-
riz bu girişen sonra ne dersiniz?

Burası 1584’e Üçüncü Murad’ın annesi 

Nûrbânû Sultan tarafından yaptırmış. 
Dört bir tarafı da tarihi yapılarla örülü. 
Köprülü Mehmet Paşa Camisi ve med-
resesi, Vezir han gibi. Burası birbirinin 
aynısı olan kadın ve erkek bölümü 
olarak inşa edilmiş. Mimar Sinan’ın 
eseri. Cumhuriyet’ten sonra Osmanlı 
hazineleri arasında fakat buraları ufak 
tefek meblağlara satmışlar esasen 
bunların hepsi vakfı malıdır. Nûrbânû 
Sultan Vakfı’na aittir ama kişilere satıl-
dığı için artık ticari işletme olmuş. 

HÜRRİYET GAZETESİ’NİN 
DEPOSU OLARAK KULLANILDI 

Peki burası farklı maksatla kulla-
nılmış mı?

Hayır, hatta bu hamam bir Roma ha-
mamının üzerine kurulmuş yani tarih 
boyunca hamammış. Osmanlı da ilk 
olarak cami olarak planlanmış aslın-
da hatta dışardan bakınca kesilmiş 
minareyi de görürsünüz. Burası  yapıl-
dığı  günden bu yana hamam olarak 
varlığını sürdürmüş sadece bayanlar 
bölümünün külhan bölümü iptal 
edildiği zaman bir dönem Hürriyet 
Gazetesi’nin deposu olarak kullanmış. 
O yıllar epey tahrip olmuş. Bir de Di-
vanyolu’na bakan kısımın bir bölümü 
Cennet Muhallebicisi’ydi. Bizim genç-
liğimizde ünlü bir buluşma mekanıdır.
Batılılar da seyahatnamelerinde Türk-
lerdeki hamam kültüründen şaşkınlık-
la bahseder. Hatta çok yıkandıkları için 
derilerinin inceldiğini, saydamlaştığını 

yazarlar. Bu kültür büyük oranda yok 
oldu sanırım. Eskiden evlerde doğal 
gaz, hızlı sıcak su bulunmadığından 
insanlar sürekli hamama giderler 
hatta haftanın belli günlerini buralara 
ayırırlarmış. Rivayet edilir ki; bir kadın 
kendisine hamam izni vermemesi ne-
deniyle kocasını kadıya şikayet etmiş. 
Kadı hükmünü şöyle vermiş; bu kadın 
her salı hamama gidecek  ve ücretini 
de kocası karşılayacak. Ama dediğiniz 
gibi şu anda durum değişti.

Hamam hem şifa hem keyif içeren 
bir kültür…

12500 hamam var ülkede. İstanbul’da 
28 tane tarihi hamam var benim bil-
diğim. Buralar gerçekten şifa kaynağı. 
Bugün modern yöntemlerle çare 
aranan pek çok hastalığın şifası bura-
larda. Mesela suyun sesi başlı başına 
bir terapi. Kişi burada arınma duygusu 
yaşar ki sadece kirden arınmaktan 
bahsetmiyoruz, ruhlar da arınıyor. 
Kişi burada tüm meşgalelerine nokta 
koyar, dışarıdan uyaranlara kendisini 
kapatır. Telefonunuzdan koparsınız 
bu bile kendinizle kalmanız için çok 
önemlidir. Burada gerçek dünyadan, 
telaşlardan koparsınız. Hamamlar aynı 
zamanda sosyalleşme yerleridir yani 
esnaf burada aynı zamanda sohbet 
eder yani sadece hamamları temizlik 
kültürünün bir parçası olarak okuma-
mak lazım burada aslında insanların 
tıpkı mezar gibi eşitlendiği bir yer yani 
sosyal statüsünü zenginliğini göstere-
cek bir durum yok yani burada eşitle-
nirsin. Her çeşit insan gelir. 

ÇEMBERLİTAŞ HAMAMI:RÖPORTAJ RÖPORTAJ
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ŞİFALI OLDUĞU KESİN 

Buranın sularının şifalı olduğunu 
okumuştum doğru mu?

Evet. Bu Beyazıt Halk Kütüphanesi’nin 
sağında da yazar. Nûrbânû Sultan he-
kimbaşından şifalı su bulmasını ister. 
Sıcak ve sağlığa faydalı bu suyu bu-
lunca da üç kese altınla ödüllendirilir. 
Biz Çapa Tıp Fakültesi hidroklimatoloji 
anabilim dalına bu suyu analiz ettir-
dik. Gerçekten doğum sonrası için ve 
kadın hastalıklarıyla alakalı pek çok 
faydası olduğu ortaya çıktı. Belgrad 
ormanlarında ki kaynağından sıcak 
çıkıyor 58 km yol geldiğinden soğuyor 
tabii. Fakat kötü haber şu ki biz uzun 
süredir bu suyu kullanamıyoruz. Biz 
suyun daima ölçümlerini yapıyorduk. 
Makinamız kolibasiliye rastlarsa direk 
şartel iniyordu ve su geçişini kesiyordu. 
Bir defa oldu biz makinenin yıllarca 
kullandığı için arıza yaptığını düşün-
dük fakat ikinci alarm verdiği an artık o 
suyu kullanmamaya başladık. yakında 
yapımına izin verilen otel inşaatı es-
nasında olduğunu tahmin ediyoruz 
dehlizlere molozlar yığılmış.

Dilara; peki aşağıdaki dehlizden 
durumu nasıl? 

Tıpkı minareye döne döne çıkıldığı 
gibi burayada dönerek dehlizlere 
inilir. 2014 yılında kadar sürekli 
temizliğini yapıyorduk fakat artık su 

gelemiyor. Buradaki su kanallarla 
Topkapı Sarayı’na Sarayburnu’na 
oradan denize dökülürdü. Bu su altı 
metre yüksekliğinde bir kubbe olan 
bir yerde birikiyordu. Bu dehlizler 
yapılırken mum konacak, kıyısında 
yürünecek alana kadar güzel bir 
şekilde planlanmış. Dinlenme alanları 
var. Tramvayı biraz küçülttüğünüzü 
varsayın bu kanallardan gidip gelebilir. 
yerebatan Sarnıcı’na giden sular, 
Mahmutpaşa’dan inerken sağda akan 
çeşmeler vardır ‘acı su’ derler bu sular 
kanallara paraleldir 40 çeşme suları 
denen sulardandır ve buradan gelirler. 
Bu sularda akrep, çıyan, fare bulunmaz. 
yazın gittiğinizde buz gibi kışın 
gittiğinizde ılıktır. İçerde hoş bir rüzgâr 
eser. Ne yazık ki çok hasar verdiler 
hatta buraya kanalizasyon verildi. Bu 
asıl utançtır. Kuyumcuların atıklarından 
kanallara siyanür de sızdı.

 Siz burada masal etkinliği  
yaptınız?

Evet yani benim bunlardan ticari bir 
kaygım da olmadı. Bu tarz etkinliklerle 
burayı yaşatma amacındayım. Ha-
mamlar sosyal mekanlardır buna katkı 
sağlamak istedim. Burada yıllarca Bia-
nellere ev sahipliği yaptık. Bosna’daki 
savaşın temsili göbek taşında kadınla-
rın çarşafları yıkama sahnesi ile canlan-
dırıldı. Bir günde 300 -500 kişi izledi. Bu 
vakitlerde müşteri almadık.

TURİSTLER ÇOK FAZLA 
GELİYOR 

Peki daha çok yerli mi   
yabancı mı konuk geliyor? 

Normalde yarı yarıya diyebilirim 
yüzde 80 yabancı tabii ama mev-
simsel olarak da değişiyor.

Yabancılar için şaşırtıcı mı  
peki burası?

Mesela Topkapı Sarayı’na gidip ‘Ka-
şıkçı elması’nı görüyor ama burada 
sultanların yıkandığı bir yerde yıkanı-
yor. Bizim nasıl yıkandığımızı görmek 
için değil tarihte burada olan insan-
ların deneyimini tekrar edebilmek 
o kültürü yaşamak istiyorlar. İstan-
bul’da yaşayıp da da Sultanahmet’e 
gelmeyen ya da buraya tarihini hiç 
farketmeden gezenler var ne yazık 
ki. Ramazan’da gelip camii bahçesin-
de sohbet dinliyorlar ama buradaki 
kültürel yapılarla ilgili olmayan insan-
lar var. Arkeoloji Müzesi’ne, Ayasof-
ya’ya, yerebatan Sarnıcı’na gitmemiş 
insanlar var.

Hiç unutmadınız enteresan bir 
anınız var mı?

Bir şey yiyip içtiğinizde damak tadı 
olur. İnsanla uğraşıyorsun ama bir 
damak tadı yok. Biz insanla uğraşıyo-
ruz. Mesela biri geldi ‘Sizin suyunuz 
çok ıslak’ dedi. Birisi ‘Suyunuz çok 
soğuk’ dedi. ‘Hayır efendim suyumuz 
41 derece’ dedim. ‘Sıcak suyu kastet-
miyorum soğuk suyunuz çok soğuk’ 
dedi. Anlayacağınız değişik insanlarla 
karşılaşıyorum.

AİLEMDEN BİRİNİ   
YETİŞTİRİYORUM 

Yani memnuniyetsiz insanlar 
bahsediyorsunuz?

Bir defasında hamamın içinin soğuk 
olduğunu söyledi birisi. 20 dakika 
sonra ‘Şimdi çok iyi’ dedi asla hiçbir 
şey yapmamıştım. Gazetede 1980-
90 arası burasıyla  alakalı ‘Her kim 
olursa ola çocuğu olmaya gelip bir 
burada yıkana çocuğu ola’ diye bir 
dörtlük çıkınca Kars’tan Edirne’ye, 
Anamur’dan Mersin’e kadar her 
yerden kadın buraya akın etmişti. 
yani kıtlık var da ekmek dağıtılıyor 
gibi kalabalık. Bir gün içerde kavga 
çıktı, tabi o yıllarda bayan polisi yok. 
Kavga konusu burası benim tarafım, 

tasımın üstüne tas koydun gibi basit 
bir şeydi.

Kültür üretmiyoruz ve çöküş  
başlayacak diyorsunuz…

Evet. Mesela Almanya ilk giden kafile 
tertemiz Anadolu insanlarıydı. İkinci 
ya da üçüncü kuşak artık Alman de-
ğerlerini kuşandılar. Çünkü arkadaş 
çevresi farklıydı. Dini değerlerden 
yoksun kaldılar. Burada da hızla de-
jenerasyon var. Aile hızla çöküyor. 
İnsan robotlaşıyor. Belki ölümsüzlük 
de bulunacak fakat insan duygu ve 
ruhu yok olacak, makineleşecek yani 
bu süreçte.

Peki hamamın geleceğini  
nerede görüyorsunuz?

Hiçbir şey sonsuz değildir. Şu anda 
bina 435 senelik. Bina ömrü ne kadar 
olur bilemem. Ben yaşadığım sürece 
burayı yaşatmak arzusundayım. Oğ-
lum devam etmeyecek ama ailem-
den abimin oğlunu burada yetiştiri-
yorum ve kısmet olursa hayalimiz bu 
işi onun sürdürmesi. yakın gelecekle 
ilgili bunu söyleyebilirim Uzun vade-
de ne olur tabii ki bilemiyoruz.

BOYNUMUZUN BORCU 

Yaptıklarınız ve bakış açınız ha-
mamcı olmaktan çok bir tarih 
bekçisi olduğunuzu çağrıştırdı 
bana…

Sultanahmet’teki her taşın öpülesi 
bir kıymeti vardır çünkü sadece Os-
manlı  mirasından bahsetmiyoruz, 
Bizans, Roma da burada. Tarihe karşı 
ne yazık ki çok saygısız ve hoyrat 
davranıldı. Birçok tarihi yapı içinden 
ağaçlar çıkması sonunda tahrip oldu. 
Sultanahmet’te de halı müzesi olan 
hamamı yakın zamanda açılması-
na vesile olduk. Otel yapılmak için 
tahrip edilen, tarihi duvarların kara 
sıvayla kapandığı pek çok örnek var 
maalesef. Biz orijinal haliyle yapıyı 
korumak için savaş veriyoruz tabi bu 
tür yapıların tamiratı, ustalığı olduk-
ça maliyetli evinize sıradan bir şeyi 
yaparsınız ama buradaki ustalık ve 
işçilik çok yüksek paralar ödersiniz. 
Mimarı, uygulamacısı farklıdır. Şöyle 
düşünüyorum; Nûrbânû Sultan Allah 
rızasını gözeterek vakfiye yaptırmış, 
buraya Tokat’tan gelen bir aile işlesin 
diye yaptırmamışlar aslında. Onlara 
da hürmetimizden böyle yerleri ya-
şatmak boynumuzun borcudur.
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Sultanahmet’teki 
her taşın öpülesi 
bir kıymeti vardır 
çünkü sadece 

Osmanlı  mirasından 
bahsetmiyoruz, 

Bizans, Roma da 
burada. Tarihe karşı 

ne yazık ki çok 
saygısız ve hoyrat 
davranıldı. Birçok 

tarihi yapı içinden 
ağaçlar çıkması 

sonunda tahrip oldu. Nûrbânû Sultan he-
kimbaşından şifalı su 
bulmasını ister. Sıcak ve 
sağlığa faydalı bu suyu 
bulunca da üç kese 
altınla ödüllendirilir. Biz 
Çapa Tıp Fakültesi hid-
roklimatoloji anabilim 
dalına bu suyu analiz 
ettirdik. Gerçekten do-
ğum sonrası için ve 
kadın hastalıklarıyla 
alakalı pek çok faydası 
olduğu ortaya çıktı. 
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YAZAR YAZAR

Ankara hakkında yıllar 
boyu ön yargılarımız 
vardı… 
O zaman, daha gün 
doğmadan kalorifer 

bacalarından semaya siyah bir 
duman püskürürdü. Bırakın yerli 
halkı, iş takibi için gelenler dahi, 
geceyi bu şehirde geçirdiklerine 
pişman olurlardı. Bozkırın göbeğinde 
yazları yeşillikten mahrum, kışın 
nefes alınmayacak kadar havası 
kirli bir kentti. İskenderun’dan 
gelen jet turizme atlayıp, İstanbul’a 
doğru giderken Ankara molasında 
otobüsten inmek bile istemezdim. 
Altmışlı yıllarda yalnız üç şehrimizde 
ve sadece üç adet üniversite vardı. 
Şehirler arası yollar tek şeritliydi ve 
ulaşım çok zordu. Takdir edersiniz, 
ümmetin asimesi-başkenti 
İstanbul’da yüksek tahsil yapmak 
herkese nasip olmayan bir ayrıcalıktı. 
Anadolu gençleri, İlim yayma’nın 
şefkatli kubbeleri altında barınır ve 
eğitimlerine sosyal destek bulurdu. 
İzmir uzaktı bizlere, Ankara iticiydi. 
Öğrencilerin fikri ve kişisel gelişimleri 
için, kütüphaneler, dernekler 
ve dergâhlarla zengin bir kültür 
ortamıydı İstanbul…  

TAŞI SERT VE SOĞUK 
Cağaloğlu’nda bir grup idealist öğ-
renciyle birlikte çıkarttığımız Hareket 
Dergisi ve kitaplar için Seka’dan kağıt 
tahsisi gerektiğinde, geceden kalkar 
gelirdik Ankara’ya. Nasıl olsa, iş kotarı-
lan Ankara nihai karar merciiydi. Talep 
dilekçesini kaleme bırakır ve elimizde 
kayıt ve sayı numarasıyla saatlerce 
bakanlık kapılarında bekletilirdik. 
Umut ışığı varsa, bir gece de şimdi 
bit pazarının kurulduğu itfaiye mey-
danındaki otellerde gecelerdik. Fakat, 
genellikle aldığımız olumsuz cevaplar 
yüzünden Ankara’nın  müdürü-
ne-müsteşarına, bakanına-dekanına, 
yetmedi taşına-toprağına söver, 

A N K A R A’ Y I 
S E V İ Y O R U M - 1
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YAZAR YAZAR

gece otobüsleriyle; kırgın ve gergin, 
gerisingeri dönerdik İstanbul’a. Öğ-
retilen ‘uzun uzun kavakların’ gölgesi 
yoktu ve Ankara’nın taşı sertti ve so-
ğuktu. Çaresiz, paranızla rezil olmak 
da vardı başkentin yokuşlarında.

FATİHA’DAN MAHRUMDU
Bir mabetsiz şehirdi Ankara gençlik 

yıllarımızda… 
Beyazıt’ın Küllük kıraathanesinde 

sohbetlerine devam ettiğimiz 
merhum Osman yüksel Serdengeçti 
bize öyle anlatırdı. O zaman 
televizyon yoktu. Kocatepe Külliyesi 
yoktu. Çok lazımmış gibi bugün 
belediye tarafından şehrin sembolü 
olarak kullanılan Atakule de 
yapılmamıştı. Ders kitabı kapaklarında 
ve tipo baskılı günlük gazetelerin 
verdikleri Ankara imajında paganist 
dönem tapınaklarından Akrapolis’e 
benzetilen Anıtkabir mozolesi ön 

plana çıkarılırdı. Türbe ve mezara 
benzemediği için bir Fatiha’dan 
mahrumdu. Resmi protokol, siyasi 
parti, kurumlar ve yabancı misyon 
şefleri için mecburi uğrak yeriydi. 
Çelenk bırakılır, saygı duruşunda 
bulunulur ve protokol defterine iki 
cümleden ibaret, bağlılık mesajları 
yazılırdı. Onun maskına ve resmine 
sırtını dayayanlar devleti burada 
soyar, vurgunlar ve ihtilaller burada 
tezgâhlanırdı. 

BEYİN YIKAMA MERKEZİ
Beyin yıkama merkeziydi Ankara…

Kahramanlar hain, hainler 
kahraman gösterilirdi. Din olarak 
dayatılan resmi ideolojiye itirazı 
olan veya ifade özgürlüğünü 
seçenler, meslekten ihraç edilir, 
yasaklanır, para ve hapis cezasına 
çarptırılırdı. Aydınların bir kısmı 
sürgünde vefat etti, bir kısmı da 

ömrünü hapishanelerde tamamladı. 
Bediuzzaman Ankara’ya sokulmadı 
ve kitapları toplatıldı bir zaman. yeni 
dönem faili meçhullerle doludur 
ve tarih koridorunda, millete karşı 
kolay kolay kendini aklayamaz bu 
şehir. Çatırdayan laik seküler gelenek, 
bütün saldırganlığıyla  Türkiye’de 
CIA ve Siyonizm’in emir kulu ve 
işbirlikçileri eliyle hükümranlığını 
sürdürüyor. Bu dış güçlerden vize 
alanlar bakan, başbakan olur. yök 
başkanı, genel kurmay başkanı hatta 
devlet başkanı olabilir.

SABIKALI ŞEHİR
Ankara’da tepeden alınan 

kararlarla, doktor yetiştirilen tıp 
fakültelerinde bile kanun, alfabe, 
kılık-kıyafet değişikliğiyle milli ve dini 
kültür tahribatını devrim tarihi diye 
bir ders yılı boyunca okuturlardı. 
Demirel ile Ecevit’in çekişip durduğu 
Meclis, millete çok sevimsiz gelirdi. 
Oteller pahalıydı ve Gençlik Parkı’na 
bile parayla girilirdi!

Trabzonlu Ali Şükrü Bey; bu 
sokaklarda boğulmuş, İskilipli Atıf 
Efendi ilk meclisin kapısı önünde 
asılmıştı. Samanpazarı’ndan Zafer 
Çarşısı’na kadar sıralanan sehpalarda 
gencecik masum vücutlar 
sallandırılırdı. Sabıkalıydı bu şehir 
milletin yüreğinde, sabıkalıydı...

yıllar sonra Lefke dergahında 
bir Hak dostunu ziyarete gitmiştik. 
Sohbet sırasında, bir soruya karşılık, 
“Efendim biz Ankara’dan geliyoruz” 
dediğimiz zaman Kıbrıslı Nazım 
Efendi, bize başından geçen 
serüvenleri, sıkıntılı yıllarını ve 
Ankara zorbaları yüzünden yaşadığı 
tatsız olayları ayrıntılarıyla anlatmak 
zorunda kalmış, sonra da  kızarak 
“Siz oraya Ankara demeyin. En kara 
deyin, en geri deyin, hatta en körü 
deyin!” demişti. Zorba sistemin 
enstrümanları olan, bir işaretle 
çiftlik, matbaa ve köşk sahibi olan 
çanakçılar, yemlendiği kadar kalem 
oynatmış ve bu yeni başkentimizi 
kitap dolusu ve istenildiği gibi 
ballandıra ballandıra anlatmışlar. 
Ama bu renkli  tasvirler, tahkiye ve 
tahlillerle ‘Çıktık açık alınla – Hamama 
girdik nalınla - Tam kırk kişi yıkandık 
- Biz bir kalıp sabunla” marşları her 

zaman yaşanan gerçeklere mağlup 
olmuş...   yani Ankara bizim için, 
milletin yüreğinde ve hafızasında 
yalnız sabıkalı ve sevimsiz değil, aynı 
zamanda korkunçtu!

BÜYÜK KONUŞTUK,   
BURAYA YERLEŞTİK 

yıllarca mabetlerine, vakıflarına, 
derneklerine, hastanelerine, kışlarına, 
yazlarına, sıkıntılarına, mutluluklarına 
ortak olduk. yetmedi, iyileri ve 
kötüleriyle, kavakları, söğütleri 
ve çiçeklendiğinde burcu burcu 
kokan iğdeleriyle komşu olduk, 
konuştuk. Mahallemizde her hafta 
kurulan semt pazarında alış-veriş 
yaptık, esnafını - memurunu tanıdık. 
Çocuklarımız gelişmeye çabalayan, 
Ankara üniversitelerini kazanınca 
onları yalnız bırakamadık. 

Demek büyük konuşmuşuz, 
ev alıp yerleştik bu iğde kokulu 
sokaklara.

Tarihte birlikte yolculuğa çıktık, 
öz geçmişini, manevi zenginliğini ve 
gerçek sahiplerini tanıdıkça fikrimiz 
değişmeye ve her şeye rağmen onu 
çevreden merkeze doğru sevmeye 
başladık.

Ders kitabı 
kapaklarında ve 
tipo baskılı günlük 
gazetelerin verdikleri 
Ankara imajında 
paganist dönem 
tapınaklarından 
Akrapolis’e benzetilen 
Anıtkabir mozolesi 
ön plana çıkarılırdı. 
Türbe ve mezara 
benzemediği için bir 
Fatiha’dan mahrumdu.

Ankara’da tepeden 
alınan kararlarla, 

doktor yetiştirilen tıp 
fakültelerinde bile kanun, 

alfabe, kılık-kıyafet 
değişikliğiyle milli ve dini 
kültür tahribatını devrim 

tarihi diye bir ders yılı 
boyunca okuturlardı. 
Demirel ile Ecevit’in 

çekişip durduğu Meclis, 
millete çok sevimsiz 

gelirdi. Oteller pahalıydı 
ve Gençlik Parkı’na bile 

parayla girilirdi!
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DİYETLER
BİZE
NE YAPIYOR?
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bulamaması, vücudun enerji 
kazanmak için yeni yollar arayarak kas 
dokusunu parçalamaya başlaması ve 
zannettiğiniz şeyin kilodan çok kas 
kaybına dönüşmesi. Vücudumuzun 
ihtiyaç duyduğundan daha az enerji 
alırsak metabolizmamızın da ona 
ayak uydurmak için kendini aşağıya 
çekeceğini dolayısıyla metabolizma 
hızımızın ve yağ yakım miktarının 
azalacağını unutmayalım.

KETOJENİK DİYETLER
50 gramdan az karbonhidrat 
tüketimine dayalı aslında epilepsi 
başta olmak üzere bir takım sinirsel 
hastalıklar ve bazı kanser türleri için 
geliştirilmiş bir diyet modeli olsa da 
herkese uygun bir zayıflama metodu 
olmadığı için kolay kilo kaybetmek 
amacıyla yapılması çok sakıncalıdır. 
En büyük eksikliği de lif, vitamin ve 
minerallerden yoksun kalınması! 
Düşük karbonhidratlı diyetler aynı 
zamanda yağ ve protein tüketimini 
artırmaya dayanmaktadır. Böylece 
vücut, enerji sağlamak için yağ 
yakmak zorunda kalır mantığına 
dayanmaktadır. Ancak yağ ağırlıklı 
beslenen kişilerin diyetlerinde 
doymuş yağ ve trans yağ oranı yüksek 
olması sebebiyle, kan lipit, kolestrol, 
trigliserit düzeylerinin yükselmesine, 
kalp ve damar hastalıklarının 
oluşumuna sebep olabilmektedir. 
Ayrıca karbonhidratlar kısıtlandığında, 
vücut enerji harcamak için başka 
bir yol arar, bu da strese yol açar, 
baş ağrısı ve bulantı gibi yan etkiler 
oluşabilmektedir.

YÜKSEK PROTEİNLİ DİYETLER
Son yayınlanan makalelerde 
beslenme programlarında protein 
alımını yüzde 30 arttırarak diyet 
yapan kimselerin, tokluk hislerinde 
artışla daha az besin tükettikleri 
görülmüştür, yine de yüksek proteinle 
kilo vermenin sağlık açısından böbrek, 
kalp ve kemik sağlığı üzerinde 
olumsuz etkileri olabileceği hala 
tartışılan bir yöntem olsa da risk 
faktörleri arasındadır. Ayrıca diyetin 
karbonhidrattan yetersiz olması ve 
özellikle esmer ekmek çeşitlerinin 
tüketiminin yasaklanması ilerleyen 

zamanlarda B vitamin grubu 
eksikliklerine ve sinir sisteminde 
hasarlara neden olabilmektedir. 
Ancak spor yapanlarda bir diyetisyen/
beslenme uzmanı kontrolünde daha 
dengeli bir düzen içerisinde veya 
kilo verme diyetlerinde metabolik 
hızı arttırmak için kısa süreli olarak 
sağlığa zarar vermeyecek şekilde 
uygulanabilmektedir. Kontrolsüz bir 
şekilde aşırı protein alındığında ve 
iyi egzersiz yapılmadığında proteinin 
fazlasının vücutta yağa dönüşeceği 
unutulmamalıdır. 
Dukan, Atkins, Alan diyetlerinin 
mantığı da düşük karbonhidrat, 
yüksek protein tüketimine 
dayanmaktadır. Ayrıca dukan 
diyetinde sebze ve meyve tüketiminin 
de düşük olması potasyum eksikliği 
gibi nedenlerle oldukça risk teşkil 
etmektedir. Besin kısıtlaması fazla ve 
metabolizmada değişiklik yapan şok 
diyet sayılabilecek bu tarz beslenme 
çeşitlerinde temel enerji kaynağı 
karbonhidratları gün içerisinde yeterli 
alamadığınız için vücudunuz beyne 
glikoz gönderme ihtiyacıyla kaslarınızı 
enerji kaynağı olarak kullanmaya 
başlayacaktır. 
Hızlı kilo kaybederken aslında kas ve 
beraberinde su kaybetmiş olursunuz. 
Maalesef metabolizmanızda kalıcı 
bir yavaşlama meydana gelir ve 
hızlıca yeniden kilo almanıza sebep 
olur. Hızlı kilo vermenizi sağlayabilen 
fakat bir taraftan da birçok sağlıklı 
besini yemenizi engelleyen ve uzun 
dönemde olası etkileri henüz net 
olarak açıklanamayan bu tarz diyetler 
yerine, yeterli ve dengeli bir beslenme 
programı ile ağırlık kaybı elbette çok 
daha güvenlidir.

KAN GRUBUNA   
GÖRE BESLENME
Kan grubu diyetinin merkezi 
teorilerinden biri ‘Lektin’ adı verilen 
proteindir. Araştırmalara göre kan 
belirli gıdalarla, özellikle de Lektin 
adı verilen proteinle temas ettiğinde 
kimyasal bir reaksiyon meydana 
gelmektedir. Bazı yiyeceklerde kırmızı 
kan hücrelerinin topaklanmasına 
neden olabilecek Lektinler bulunur 

BERRİN ESRA 
KARAMAN

Beslenme ve diyet... Bu iki 
kelime üzerine söylenen 
her sözün kafanızı çok 
fazla karıştırdığını ve neye 
inanacağınızı şaşırmış 

durumda olduğunuzu biliyorum. 
Son zamanlarda oldukça popüler 
hale geldiği için bilen bilmeyen 
herkesten bin bir çeşit doğru-yanlış 
bilgi duymak mümkün hale geliyor. 
Beslenmenin aslında sadece kilo alıp 
vermekten çok daha fazlası olduğu-
nu, doğru beslenmenin sağlıklı bir 
geleceğin garantisi olduğunu ve biz 
diyetisyenlerin ise bu konuda size 
eşlik eden en doğru yol göstericiler 
olduğuna inandığınız takdirde med-
yadaki bilgi kirliliğinden kendinizi 
kurtarıp, işin özünü öğrenebilirsiniz. 
Sonrasında gördüğünüz her popüler 
diyet efsanelerine inanarak metabo-
lizmanıza ihanet etmekten vazgeçe-
ceğinizi umuyorum. 
Sağlıklı beslenmek ve ideal bir kiloda 
olmak aslında sanıldığı kadar zor 
değil ihtiyacınız olan sadece ‘zaman’. 

Fazla kilolara bir anda mı ulaşıyoruz 
ki bir anda vermeyi bekleyelim? Hızlı 
ve kalıcı kilo vermek uğruna yapılan 
tek tip beslenmeye dayalı mucizevi 
diyetler (!) ; her zaman bir yönü eksik 
ve vücuda zararları olan beslenme 
şekillerinin ta kendisi…
Haydi gelin inceleyelim;

DÜŞÜK KALORİLİ   
DİYETLER
Bin 200 kalorinin altında aç kalarak 
zayıflamayı vadeden çok düşük 
kalorili listeler duyuyoruz. Evet hızlı 
kilo vermenizi sağlar ancak bu hızlı 
diyetlerin size kalıcı mutluluklar 
vadetmeyeceği gibi sağlığınızı 
bozmanıza ve uzun dönemde kalp, 
karaciğer ve böbrek hasarı gibi 
sorunlarla karşılaşmanıza sebep 
olduğu bir gerçek! En korkunç 
sonuçlarından biri de bağırsakların 
yeterli lif alamaması, her ne 
kadar çok fazla lifli besleniyorum 
diyorsanız da bağırsakların 
aldığınız o lifi parçalayacak gücü 



Çoğu kişi ya kilo 
veremiyor, ya verdiği 
kiloları fazlasıyla geri 
alıyor ya da kilolarıyla 
birlikte sağlıklarını 
da kaybediyor. 
En doğru çözüm 
dengeyi tabağınızda 
doğru kurmaktan 
geçiyor. Öğünlerde 
besin öğelerinin 
dağılımı ne kadar 
dengeli olursa 
metabolizmanın da 
o kadar düzenli 
çalıştığı bir 
gerçek! 
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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!

ancak çoğu ‘Lektin’ kan grubuna özgü 
değildir (Joe Leach, 2017). 
Plos One dergisinde yayınlanan 
bir çalışmada; araştırmacılar, bin 
400’den fazla insanın diyetlerini, 
beslenme biçimlerinin, iddia edilen 
kan tipi diyetleriyle (O tipi, A tipi, B 
tipi veya AB tipi) ne kadar yakından 
eşleştiğini belirlemek için dikkatlice 
değerlendirmişlerdir. Sonuç olarak 
araştırmacılar kan grubu diyeti yapan 
bireylerin daha sağlıklı olduğuna dair 
bir kanıt bulamamışlardır. Ayrıca bu 
diyetin sindiriminize yardımcı olacağına 
ve enerji düzeyinizi artıracağına dair 
bir kanıt bulunmamaktadır. Popüler 
diyetlerin birçok insana ilgi çekici 
geldiğini ancak gerçekten gerekli 
olmadığını ve bilimin kilo kaybınız 
için sağlıklı ve dengeli beslenmeyi 
önerdiğini açıklamaktadır (Harvard 
health publishing,2014).
Çok kısıtlayıcı olan kan grubu diyetlerin-
de basit karbonhidratlardan ve işlenmiş 
gıdalardan da kaçınmanız gerektiği için 
elbette biraz kilo vermenize yardımcı 
olacaktır ancak bu diyette herhangi bir 
kilo kaybı kan grubunuza bağlı değildir. 
Bu sebeple sizin yaşınıza, metabolik 
yaşınıza, beden kütle ölçünüze göre 
hazırlanmış beslenme düzenini tercih 
etmeniz daha iyi olacaktır

DETOKS SIVI DİYETLERİ
Vücudumuzda bulunan hem içerden 
oluşan hem de dışardan aldığımız tok-
sinleri vücuttan atma işlemine detoksi-
fikasyon diyoruz, detoks adının geldiği 
yer. Başta karaciğer ve böbreklerimiz 
olmak üzere organlarımız ve bağışıklık 
sistemimiz sayesinde detoksifikasyon 
sürecini gerçekleştirebiliyoruz. Dolayı-
sıyla detoks çayları, suları gibi gündeme 

düşen tek başına kullanıldığında kısa 
veya uzun vadede sağlığınıza ciddi 
zararlar verebilen bu tarz ürünler yerine 
detoksifikasyon sürecine katkı sağlaya-
cak besinlere (enginar, soğan, sarım-
sak, turpgiller, lahanagiller vs) yeterli 
miktarda yer verdiğiniz ve sağlığınıza 
dikkat ettiğiniz sürece vücudunuz zaten 
gece gündüz detoks işlemini gerçek-
leştirecektir. Bu tarz sıvı diyetlerin tek 
başına toksin attığına veya yağ yaktığına 
dair bilimsel bir kanıt olmadığını tartıda 
gördüğünüz kilo kayıplarının da sıvı 
ağırlıkta olması sebebiyle size geri dö-
neceğini hatırlatmakta yarar var. Ancak 
diyet döneminde duraksama yaşayanlar 
vücutlarında oluşan ödemi atabilmek 
veya metabolizma hızına katkı sağlamak 
amacıyla veya yeterli su içemeyenler 
aroma katması için öğün yerine geçme-
mesi kaydıyla evde hazırlayabilecekleri 
kolay detoks sularından yararlanabilirler. 

İŞİN DOĞRUSU DENGELİ  
OLMAKTAN GEÇİYOR
Çoğu kişi ya kilo veremiyor, ya verdiği 
kiloları fazlasıyla geri alıyor ya da kilola-
rıyla birlikte sağlıklarını da kaybediyor. 
En doğru çözüm dengeyi tabağınızda 
doğru kurmaktan geçiyor. Bahsettiğimiz 
tek tip beslenmeye dayalı programlar-
da karbonhidrat, protein ve yağ alımı 
yeterli ve dengeli olamayacağından, 
sağlıklı beslenme anlayışının dışına 
çıkılmaktadır. Öğünlerde besin öğele-
rinin dağılımı ne kadar dengeli olursa 
metabolizmanın da o kadar düzenli 
çalıştığı bir gerçek! Sağlıklı bir şekilde 
kilo verebilmek için tabağınızda dört 
yapraklı yonca modeline yer verin;
Süt grubu (peynir, ayran, cacık, süt, 
yoğurt, kefir)
Et grubu (et, balık, tavuk, hindi ve 
ürünleri, kurubaklagil, yumurta)
Tahıl grubu (tam tahıl ekmeği, pirinç, 
makarna, pilav, bulgur vs)
Sebze ve meyve grubu
yaşam boyu uygulayabileceğiniz yeterli 
ve dengeli beslenme düzeniyle hiçbir 
besini hayatınızdan tamamen çıkarma-
dan porsiyon miktarı ve yeme sıklığınızı 
düzenleme yoluna giderek hem mutlu 
hissedebilir hem de ideal forma kavu-
şabilirsiniz. Vücudunuza giren doğru 
yiyeceklerle vücudunuz arınsın ki sizin 
için doğru şeyleri yapsın... 
Sevgi ve sağlık dolu günler sizinle olsun.. 

SAĞLIK



TON
TON

B
irkaç rengi bir arada kullan-
mak daha az risk taşıdığı 
düşünülse de aslında ton 
sür ton doğru uygulanma-
dığı takdirde iyi sonuçlar 

doğurmaz. Ev dekorasyonunda, eğer ton 
sür ton uygulanacak ise favori renklerim 
yeşil, lacivert ve mor.. 
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DEKORASYONDEKORASYON

sykaynak@gmail.com

ŞEYMA 
KAYNAK

Bu renklerin tonları bir arada kullanıldığında ortaya tam bir asalet 
ve kalite çıkıyor. Eğer renk kombinlemekte sıkıntı yaşıyor ya da 
sevdiğiniz rengin yanına başka bir rengi yakıştıramıyorsanız, ren-
ginizi belirleyip o rengin tonlarını duvar, halı, perde dahil evinizin 
her yerinde kullanabilirsiniz. Küçük odalarda boğucu olabilme riski 
olduğundan en güzeli salonunuzda kullanmak olacaktır.
Doğru uygulamak için ton sür tona örnek olabilecek dekorasyonları 
iyice araştırmanızı öneririm.



79Mart 2019 / Turuncu Dergİ 

SEYAHAT SEYAHAT

Ü
lkemizin yüz ölçümü bakımından 
en büyük, nüfus yoğunluğu ola-
rak yedinci büyük şehri Konya’da-
yız bu ay.  İç Anadolu bölgesinde 
yer alan Konya’da yaşamın 
Neolitik çağda başladığına dair 
çeşitli kalıntılar bulunmaktadır. Bu 

durum sadece Konya’yı, Türkiye’yi ilgilendir-
memektedir. Tüm dünya için önemli bir kültür 
mirası olan Çatalhöyük, Konya’ya yaklaşık 10 
kilometre uzaklıktadır. 

BİRÇOK DEĞERLİ İSİM YAŞADI 
1071 yılındaki Malazgirt Savaşı’ndan 

birkaç yıl sonra Anadolu Selçuklu Devleti 
kurulmuştur. Konya’ya Selçuklular tarafından  
halen yaşamakta olan birçok mimari eser 
bırakılmıştır.  Konya tarih boyunca önce Hris-
tiyanların sonra da Müslümanların önemsedi-
ği bir şehir olagelmiştir. Mevlana Celaleddin-i 
Rumi başta olmak üzere  Nasreddin Hoca 
ve Muhiddin Arabi gibi birçok değerli isim 
Konya’da yaşamıştır. 

Şehrin İpek yolu üzerinde bulunması 
ticari olarak da önemli bir konuma getirmiştir. 
Ülkemizin  tahıl ambarı konumdaki Konya, 
sanayi alanında da ülkemizdeki en gelişmiş 
şehirlerdendir. 

MEVLANA HAZRETLERİ’Nİ   
ZİYARET EDİN 

Konya şehir merkezinde dünyanın her 
yanından ziyaretçiyi manevi huzuruna çeken, 
kapısı ve gönlü kim olursa olsun herkese açık 
olan Mevlana Celaleddin-i Rumi Hazretleri’nin 
türbesi bulunmaktadır. Sessiz ve huzur dolu 
mekanda biraz zaman geçirmek, ziyaretçilerin 
ruh yorgunluğunu alarak onları manevi bir 
yolculuğa çıkarmaktadır. 

Beyşehir Gölü, ülkemizin üçüncü büyük 
gölü ve en büyük tatlı su gölüdür. Ayrıca yine 
ülkemizin en önemli milli parklarından biridir. 

Ereğli Akgöl, kuş çeşitliliği açısından bü-
yük öneme sahiptir ve yaklaşıl 200 kuş türüne 
ev sahipliği yapmaktadır. 

78 Turuncu Dergİ / Mart 2019



80 Turuncu Dergİ / Mart 2019

ŞEB-İ ARUS TÖRENLERİ 
Ankara, Konya ve Aksaray sınırlarında yer 

alan Tuz Gölü ülkemizin ikinci büyük gölüdür. 
Ülkemizin tuz ihtiyacının bir kısmı buradan kar-
şılanır ancak özellikle görsel zenginliğinden ve 
farklılığından dolayı çok sayıda yerli ve yabancı 
turist ziyaret etmektedir. 

Her yıl Vuslat’ı simgeleyen Şeb-i Arus tö-
renleri dünyanın her tarafından ziyaretçilerin 
katılımıyla düzenlenmektedir. Ancak bu dönem 
dışında da zaman zaman Sema gösterisi izleme 
imkanınız olacaktır. 

Konya’da bulunan ve ilgi gören bir başka yer 
de Konya Tropikal Kelebek Bahçesi’dir. Burada 
yaşayan kelebekler sizleri hayranlığa ve şaşkınlı-
ğa boğacaktır.

İnce Minareli Medrese, Karatay Medresesi ve 
Alaaddin Camii şehir merkezinde ziyaret edilme-
si gereken önemli yerlerden.

ULAŞIMI KOLAY 
Tarihi, korunmuş güzellikleri ile Meram ve 

Sille ilçeleri, Türkiye’de tek örneği olan Karapı-
nar Çölü,  sönmüş volkanik bir kraterin suyla 
dolmasından oluşan Meke Gölü ve her birimi-
zin fıkralarıyla büyüdüğü Nasreddin Hoca’nın 
türbesi Konya’da muhakkak görülmesi gereken 
yerlerden. 

Konya’ya; Ankara ve İstanbul’dan hızlı trenle 
rahatlıkla ulaşabilirsiniz. 

Etli ekmek ve tirit tadılmalı gereken önemli 
lezzetlerden. 

Konya düz arazisi, geniş coğrafyasıyla dün-
yanın her yerinden ziyaretçilerine kucak açmış 
sizleri bekliyor. 

Çünkü, gez dünyayı, gör Konya’yı!

Türk girişimcilere ödül
Türkiye’den dokuz girişimin 
yer aldığı CES 2019’da Türk 
firmaları, geçen yıl sonunda 
ve bu bu yıl başında aldıkları 
İnovasyon ödülleriyle küresel 
rekabette iddialı olduklarını 
gösterdi. Ödeme sistemleri 
konusunda çözümüyle 
dikkat çeken Beko Sardis 
dokunmatik yazar kasayla 
pos cihazıyla Arçelik’in iştiraki 
TOKEN ödül almayı başardı. 

yine geçtiğimiz yıl sonunda 
Türkiye’de geliştirilen sanal 
gerçeklik eğlence sistemleri 
kategorisinde Hurricane 
360 VR oyunuyla, DOF 
Robotics, Ekin Teknoloji, 
Vestel Beyaz Eşya Vakum 
Teknolojisi ve FermentStore 
buzdolaplarıyla dünyanın en 
büyük tüketici elektroniği 
fuarı CES’ten İnovasyon 
Ödülü’nü kazandı. 

YATAĞINIZDA SIRT ÜSTÜ 
YATARKEN TAVANDA
SAATİ GÖREBİLİRSİNİZ

CİLDİN PH SEVİYESİNİ 
ÖLÇEN İLK GİYİLEBİLİR 
ÖLÇÜM CİHAZI

Arama motoru yaani, ‘devir tasarruf devri’ 
diyerek ülkemizde hızla artan e-ticaret 
talebini dikkate aldı ve alışveriş arama 
kategorisini hayata geçirdi.Türkiye’nin 
önde gelen fiyat ve ürün karşılaştır-
ma sitesi cimri.com işbirliğiyle hayata 
geçirilen yaani alışveriş özelliği sayesinde 
kullanıcılar, istedikleri marka ve ürünleri, 
tek ekran üzerinden karşılaştırmalı olarak 
inceleyip alışveriş yapabilecek.

AJ4800 model numarasını taşıyan bu 
ürünün, klasik alarm saatli radyolardan 
en büyük farkı dahili bir projektöre 
sahip olması ve saati duvar ya da tavana 
yansıtabilmesi. Bu sayede yatağınızda 
sırt üstü yatarken gözünüzü aralayıp 
tavana baktığınızda saatin kaç 
olduğunu görebilirsiniz. Tabii ki 
fonda sevdiğiniz şarkıların 
çaldığını da he-
saba katarsanız 
güzel bir sabaha 
uyandığınızı 
şimdiden hayal 
edebilirsiniz.

EN UYGUN FİYATI 
EKRANINIZA GETİRECEK

TEKNOLOJİSEYAHAT
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L’Oréal, CES 2019’da en yeni ve 
en inovatif ürününü tanıt-
tı. My Skin Track pH by La 
Roche-Posay ile kişisel cilt pH 
seviyesi kolayca ölçülebilecek 
ve daha iyi bir cilt bakımı için 
kişiselleştirilmiş ürün kullanım 
programları oluşturulacak. My 
Skin Track pH ayrıca Giyilebilir 
Teknoloji Ürünleri katego-
risinde CES 2019 İnovasyon 

Ödülü’ne 
de layık 
görüldü.

FACEBOOK’A 
ARA

VERMEK
 İYİ

GELİYOR

Muhtemelen 
Facebook 
kullanıcılarının 
uygulamayı 
kullan-

madıkları zaman kendilerini 
daha mutlu hissettiklerine 
dair araştırmaları duy-
muşsunuzdur. New york 
ve Stanford Üniversitesi 
tarafından yapılan araştır-
maya göre Facebook 
kullanıcıları, hizmete ara 
vermelerinin ardından 
hayattan daha memnun 
hissederken, endişeli, depre-
syonda  veya yalnız hissetme 
oranları da azalıyor. Ayrıca 
diğer sosyal ağları da daha az 
kullanıyor ve Facebook’a geri 
döndüklerinde hizmeti daha 
az kullanıyorlar.
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Krema malzemelerini pişirelim. 
200 gram labne peyniri kremaya 
ekleyip hemen karıştıralım. Cam 

tepsiye kahveye batırılmış kedi dili 
bisküvilerini dizelim. Kremanın yarısını 

üzerine dökelim. Kalan kedi dili biskü-
vilerini dizip kalan kremanın tamamını 
dökelim. Bol kakao ile kremayı kapata-
lım. Bir gün buzdolabında bekletirseniz 
tadı daha güzel oluyor.

Hamuru tüm malzemelerle 
birlikte yoğurun. 4 bezeye 
ayırın. Ayırdığınız bezeleri 

merdane ile servis tabağı büyük-
lüğünde açın. Üçgen parçalar 
olacak şekilde önce dört parçaya 
sonra sekiz parçaya bölün. Her 
bir üçgenin rulo yapın. yağlan-
mış tepsiye dizip, 180 derecede 
fırında pişirin.  Not: Peynir hamur 
malzemesi ile birlikte yoğrulacak. 

n ataseven69@gmail com

NURİYE
ATASEVEN

MALZEMELER:  
2 paket kedi dili bisküvi 2 paket ikisi bir arada kahve

2 su bardağı sıcak su (bisküvileri batırmak için)
Krema için: 1 su bardağı un 1 su bardağı şeker

2 adet yumurta sarısı 6 su bardağı süt 200 gram labne peynir

MALZEMELER:  
50 gram tereyağ ya da margarin yağ büyüklüğünde peynir
3 yumurta (birinin sarısını ayırıyoruz) 1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı mahlep 1 çay kaşığı tuz Alabildiği kadar un
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GÜN POĞAÇASI

Tİramİsu
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Beklenen bahar 
geldi. Güneş 
geldi, çiçekler 
geldi, cemreler 
sırasıyla düştü. 

Şimdi yenilenme, arınma 
vakti. Beklenen bahar 
geldi. Şimdi mutfağa geçip, 

güzel bir sofra hazırlayıp, 
sevdiklerinize çay 
demleyip hayata yeniden 
başlama vakti. İki lezzetli 
tarif paylaşıyorum sizlerle. 
Bereketle, afiyetle yiyin. 
Bahara kapılarınızı açın. 
Yüreğiniz ısınır. 



B ir ay gecikmeyle vizyona 
girdi. İlk yedi günde 
1 milyon 497 bin kişi 
tarafından izlenerek 
kendi rekorunu kırdı. 

Tam da sinema krizi mecliste 
çözüldü derken, yeni bir krizle yine 
gündeme geldi! Hangi filmden mi 
bahsediyorum? Tabii ki şubat ayına 
damgasını vuran, övgüsü ve yergisi 
hiç bitmeyen, yılmaz Erdoğan’ın 
yazıp yönettiği Organize İşler 2: Sazan 
Sarmalı’dan… 

İlki 2005 yılında vizyona giren 
filmin devamı 13 yıl sonra seyirciyle 
buluştu. Ancak bu buluşma sancılı 
ve öngörülenden çok sonra 
oldu. Türkiye’nin en çok kazanan 
yapımcı ve yönetmenleriyle salon 
işletmecisi-dağıtımcı Mars Grubu 

arasında aylardır süren tekelleşme 
ve promosyonlu bilet kavgası, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın müdahalesiyle çözüldü. 
Sinema krizi meclisten çıkan yeni 
kanunla aşılacak diye sevinirken bu 
kez de vizyondaki ikinci haftasında 
Organize İşler Sazan Sarmalı 2, 
Netfilx’te yayınlanmaya başlandı. 
Bu durum benim gibi bilet parası 
verip üşenmeden sinemaya giden 
izleyicinin ve sinema işletmecilerinin 
canını sıktı. Haksız da sayılmazlar; film 
422 sinema, 1287 salonda gösterime 
girdi. Üstelik iki ay vizyonda kalacak 
fakat izleyici için sinemaya gitmenin 
cazibesi, salon sahipleri için de kar 
beklentisi kalmadı. Filmin dijital 
platformda yayınlanmasına tepki 
gösteren salon işletmecileri bu 

olsa olsa dalavereci Asım Noyan’ın 
işi olabilir diyerek yılmaz Erdoğan’ı 
kınadı. Kim mi bu Asım Noyan? Hadi 
sizleri tanıştırayım. 

BURASI İSTANBUL!
Yalansız kul mu var?
Girdiğin yol mu dar?
İçin neden üşür?
Çıktığın dağ mı kar?
Dönüp mü gitmeli?
Tövbe mi etmeli?
Bu sazan sarmalı
Deyip mi geçmeli?

Organize İşler Sazan Sarmalı, Nil 
Karaibrahimgil’in ‘Burası İstanbul’ 
şarkısının manidar sözleri eşliğinde, 
İstanbul’un baş döndürücü 
güzelliğiyle seyirciyi kolundan çektiği 
gibi şehrin en girift sokaklarına atıyor. 
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SİNEMA SİNEMASüpermenlerin ve Asım Noyan gibi 
tilkileri doğuran şehir; ikinci filmde 
de birilerine Sarı Saruhan gibi feleğin 
sillesini indirirken, birilerini de talih 
kuşlarına boğuyor. 

BİRTAKIM ORGANİZE İŞLER 
Organize İşler Sazan Sarmalı, yine 

Asım Noyan ve çetesinin maceralarını 
konu ediyor. İtiraf ediyorum; ilk filmi, 
ikinci filmden sonra seyrettim. Filmi 
anlatmadan önce bir şeyin altını 
çizmek lazım ilk filmde siyah ve beyaz 
karakterlerin dengesini iyi ayarlayan 
yılmaz Erdoğan ikinci filmde kantarın 
topuzunu iyice kaçırmış. İstanbul 
küfürbaz mafyalara kalmış. Boynuz 
kulağı geçmemiş.

Şehirde organize işler tam 
gaz devam ediyor. Asım Noyan 
değişmemiş, yıllardır söylediği yalanlar 
ve çevirdiği oyunlarla dolandırıcılıkta 
iyice ustalaşmış. Kimsenin yakalamayı 
başaramadığı Noyan ve çetesi, bu kez 
de ‘sazan sarmalı’ olarak adlandırdıkları 
bir üç kağıda bulaşıyor. 

Dolandırıcılar kralının biricik kızı 
Nazlı başka bir şebekenin tuzağına 
düşünce, Noyan ve ekibi hemen 
harekete geçiyor. Nazlı, her ne 
kadar babasını organize işlerden 
vazgeçirmeye çalışsa da, kendisini 
birden sazan sarmalının içerisinde 
buluyor. Enteresan olan film boyunca 
silahın, dalaverenin döndüğü İstanbul 
sokaklarında polis yok! Herkes kendi 
göbek bağını kendi kesiyor!

HERKES ŞOVUNU YAPIYOR 
Sazan Sarmalı; ilk filme göre çok 

daha karikatürize. O zamanlar yılmaz 
Erdoğan’ın öğrencisi olan ve pek de 
bilinmeyen oyuncuların hepsi artık 
kendi başına yıldızlar. O bakımdan 
film tam bir yıldız karması. Fazla 
karikatürize olmalarını hiçe sayarsak 
herkes oyunculuk adına mükemmel 
bir iş çıkartıyor. İlk filmde birkaç ünlü 
varken ikinci filmde herkes ünlü ve 
hepsi, kendi çapında şovunu yapıyor. 

Fakat filmde bir karakter var ki, 
kendisi filmin bile önüne geçmiş: 
Kıvanç Tatlıtuğ, nam-ı diğer Sarı 
Saruhan. Evet, artık ‘sert erkek’ rolüne 
takılı kalmış durumda ama kendisini 
Vikings’e koysanız, çoğundan iyi 
olacaktır, bundan eminim. İlk filmdeki 
Cem yılmaz gibi… 

Filmde mizah duygusu ve senaryo 

zayıf. Hollywood özentisi aksiyon 
sahneleri ise nefes kesiyor. Gerçi 
o sahneleri de Kore’den gelen 40 
kişilik ekip çekmiş. Film, İstanbul’un 
Kadıköy-Moda, İstiklal Caddesi, Galata 
Köprüsü, Eminönü, Mısır Çarşısı, 
Kapalıçarşı ve Karaköy semtlerinde 
çekilerek sekiz haftada tamamlanmış. 
Özellikle helikopterle kaydedilen 
İstanbul manzaraları filmin arka 
fonunu oluşturuyor. 

ÇOCUKLARA UYGUN DEĞİL 
Argonun tutumsuzca kullanıldığı 

filmde iyi insan yok denecek kadar az. 
Onlar da safça…

7 yaş üstü çocukların ailelerinin 
eşliğinde seyredebileceği söylense 
de bence en az 13 yaş üstü gençler 
izleyebilmeli.  

Devam filmi çekmek her zaman 
büyük risk barındırıyor. Özetle 
Organize İşler-2: Sazan Sarmalı, 
özellikle Kıvanç Tatlıtuğ’un sıra dışı 
rolünün hakkını başarıyla vermesi 
gibi parlak yanları olsa da vasatlığın 
sularında yüzen bir film olmuş. yılmaz 
Erdoğan keşke artık devam filmi 
yapmasa... 

2000’lerde çektiği Vizontele’nin 
lezzetini beş yıl sonraki devamı 
Vizontele Tuuba da bulamadık, 
2005’teki Organize İşler’in 13 yıl 
sonraki devamı Sazan Sarmalı da 
maalesef öyle olmuş... 

Sözü daha fazla uzatmaya gerek 
yok; Organize İşler Sazan Sarmalı 2 
ticari kaygılarla yapılmış. Mesajı ve 
derdi yok. Hava gibi, pamuk şeker gibi, 
eti puf gibi… 

Kafa dağıtmak için ideal.

Devam filmi çekmek 
her zaman büyük risk 

barındırıyor. Özetle 
Organize İşler-2: 
Sazan Sarmalı, 
özellikle Kıvanç 

Tatlıtuğ’un sıra dışı 
rolünün hakkını 

başarıyla vermesi gibi 
parlak yanları olsa da 

vasatlığın sularında 
yüzen bir film olmuş. 

Yılmaz Erdoğan 
keşke artık devam 

filmi yapmasa... 

SİNEMADA
NELER OLUYOR?  

GONCA 
BABÜR
ÇAKIR



DOĞRU 
TARAFSIZ

GÜVENİLİR
HIZLI HABERİN 

TEK ADRESİ...

KİTAP

MAHREMİYETİN 
SIRLARI VE 
SINIRLARI

ŞİMDİLİK 
HAVADİSLER BUNLAR

BALTAR

GÖKYÜZÜNÜ 
SEVEN ÇOCUK
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Mesafenin eridiği, şeffaflığın ideoloji hâline gel-
diği, ölümün bile performansa dönüştüğü bir 
vasatta yaşıyoruz. Kişinin kendisini sergilemek 
zorunda kalmadığı, kendi başına kalabildiği bir 
mesafeden mahrumuz. Sermayenin, enformas-
yonun, iletişimin hızı önünde duran hiçbir en-
gele izin yok. Zaten bu sebeple, şeffaflık güven 
ile, sır da suç ile bağlantılandırılıyor.

Tepenin eteğine yaklaştıklarında ahali dört bir 
yandan seğirtti. Baltar yokuş aşağı hızını kesmeden 
koşmuş yaylanın düzlüğünde takla atarak yuvarlanıp 
boylu boyunca yere serilmişti. Devir sesini küçülterek 
dönüyordu etrafında. Kirli beyaz tüyü kızıla bulanan 
köpeğin imdadına yetişen Hanım Ana bir yandan 
dizlerine vuruyor öte yandan haykırıyordu. “İti vur-
muşlar iti, elleri kırılsın kim vurdu bunu!”  Baltar, Sivas 
kangalının romanı. Etrafında husumetin, hırsın, kurt-
ların ve elbette aşkın çember ördüğü bir dünyada, 
insanın sadık bir yoldaşına bürünüyor Baltar. 

‘’Bazı günler yağmur yağdığında,
Canın ağlamak ister. Bazı geceler ay doğduğunda,
Onun ışığına karışıp gülüşünle tüm dünyayı 
kucaklamak… Ne ağlarken yalnızsın. Ne de 
gülerken… Ağlamak ve gülmek… Gündüz ve 
gece…’’ Hepsi bu kitabın içinde. Gökyüzünü seven 
çocuk, seni gökyüzünde bir keşif yolculuğuna davet 
ediyor. Haydi, sen de gelsene!

Derin nefes al. Belli etme. 
Kızarıklık geçene kadar bekle. 
Tekrar tepsiyi al, içeri yürü. yürürken yüzüne koca bir 
gülümseme yerleştirmeye çalış. 
Ağız dolusu gülmelisin; doktor öyle söylüyor. 
Tabi bunu parantez içinde söyledi. 
Fısıltıyla. Hep arasında olduğumuz korku ile ümit yok 
mu; işte o ümit için moral çok önemliymiş. 
Gülersem, neşelenirsem, sevindirirsem, 
güldürürsem, yedirirsem, içirirsem,
iyi bakarsam, ümit varmış. Ben de ümitvarım. 
Şimdilik havadisler bunlar.

Kitabın Yazarı:
Nazife Şişman
YaYınEVi:
İnsan Yayınları
KitaP tÜrÜ: 
derleme
YaYınLanDıĞı YıL: 
2019
SaYFa SaYıSı: 
197

Kitabın Yazarı:
Şule Öztürk
YaYınEVi:
Şule Yayınları
KitaP tÜrÜ: 
Roman
YaYınLanDıĞı YıL: 
2019
SaYFa SaYıSı: 
255

Kitabın Yazarı:
Erhan Genç
YaYınEVi:
Türk Edebiyatı
KitaP tÜrÜ: 
Hikaye
YaYınLanDıĞı YıL: 
2018
SaYFa SaYıSı: 
128

Kitabın Yazarı:
Gamze Özdemir
YaYınEVi:
Cezve Çocuk
KitaP tÜrÜ: 
Hikaye
YaYınLanDıĞı YıL: 
2019
SaYFa SaYıSı: 
36
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BİR EVLİLİK KOMEDİSİ

KARAGÖZ GÜNLERİ 

BALKON FOTOĞRAFLARI

ARABESKLİ GÜNLER

İstanbul Şehir Tiyatroları’nın sahneye 
koyduğu ve Meşrutiyet dönemi 

tiyatrosunun öncü ismi İbnürrefik Ahmet 
Sekizinci’nin oyunu; ayrıldıktan sonra 
da didişmeye devam eden ve biricik 
kızlarını bir türlü paylaşamayan (“hissei 
şayia”) karı kocanın bitip tükenmek 
bilmeyen kavgalarını konu alıyor. Şiddetli 
geçimsizlikle boşanıp yıllarca birbirinden 
ayrı kalan, her karşılaşmada ezeli-ebedi 
kavgalarını tekrarlayan, birbirlerine dava 
üstüne dava açan, gülünç duruma düşseler 
de bu didişmeden adeta zevk alan fakat 
aslında her şeye rağmen birbirini seven 
karı kocanın ve onların arasında kalan 
genç kızın öyküsü eğlenceli bir üslupla 
aktarılıyor.
TARİH: 02 MART 2019 CUMARTESİ, 20:30
YER: Üsküdar Kerem Yilmazer Sahnesi, İstanbul 

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent Tiyatroları’nın 
sahneye koyduğu Karagöz Günleri (İkisi Bir 
Arada) oyunu, genel formatında geleneksel 
gölge oyunlarımızı iki bölüm ve orijinal haliyle 
çocuklarımıza sunarken perde arasında Karagöz 
ve Hacivat sergisinde çocukları misafir ediyor. 
Gösteride aynı zamanda canlı performans olarak 
tasvir yapım ve oynatım atölyesi sunuluyor. Biletleri 
Ulus ve Kızılay gişelerinden alabilirsiniz.  
TARİH: 2 Mart 2019, 13.00 – 15.00 YER: Gençlik Parkı 

Yapı Kredi Kültür Sanat binasında açılan Orhan Pamuk 
– Balkon Fotoğraflar sergisinde Pamuk’un evinin 
balkonundan çektiği, İstanbul’un sürekli değişen, incelikli 
manzarasını yansıtan 600’den fazla fotoğraf sergileniyor. 
Bu fotoğraflar, yazarın yoğun bir yaratıcılık dönemi olan 
Aralık 2012 ve Nisan 2013 arasında telefoto lensli dijital 
fotoğraf makinesiyle çektiği 8 bin 500’den fazla fotoğraf 
arasından seçildi. Küratörlüğünü ünlü Alman yayıncı 
Gerhard Steidl’ın yaptığı sergi, 27 Nisan’a kadar ziyaret 
edilebilecek.
TARİH: 27 Nisan 2019’a kadar ziyaret edebilirsiniz.

SERTAp ERENER
ANKARA’DA!

18 MART ÇANAKKALE 
ZAFERİ VE ŞEHİTLERİ 
ANMA ÖZEL KONSERİ

ŞİMDİ pEpEE İLE
SEVMEK ZAMANI!

Kış sezonu boyunca büyük ilgi gören, Sertap 
Erener’in son projesi “Sertab’ın Müzikali”  Congresium 
Sahnesi’nde! Sertab Erener’in 90’lar ve 2000’ler 
adını verdiği 2 bölümden oluşan müzikalde, 
şarkılar, 7 kişilik profesyonel dansçı ekibinin şovuyla 
renkleniyor. Sertab Erener gösteri boyunca 10 
farklı kostüm ile 37 sarkı seslendiriyor! Gösterinin 
koreografileri ise Beyhan Murphy’ye ait!
TARİH: 8 Mart 2019, 21.00
YER: Congresium, Ankara

ETKİNLİK ETKİNLİK

Bu yıl Şef Burak Tüzün yönetimindeki 18 Mart Çanakkale 
Zaferi ve Şehitleri Anma Özel Konseri’nde, Can Atilla’nın 
“Gelibolu 57. Alay Senfonisi”nin Ankara’da ilk kez 
seslendirilecek. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 
işbirliğiyle sahneye konulacak özel program, CSO 
Salonu’nda izlenebilecek. 
TARİH: 14, 15 Mart, 20.00
YER: CSO Konser Salonu, Ankara

Pepee yepyeni müzikli sahne gösterisi Sevmek Zamanı 
ile karşınızda.Türkiye’nin ilk Milli Çizgi Film kahramanı 
Pepee; çocukların gelişimi ve eğitimine katkı sağlarken 
aynı zamanda şarkılarla, türkülerle de eğlendirmeye 
devam ediyor. Sadece çocukların değil 7’den 70’e herkesin 
dünyasının sevgi dolu bir parçası haline gelen Pepee; şarkılı, 
türkülü ve eğlenceli oyunlarıyla çocuklara ve çocukluğunu 
özleyenlere unutulmaz bir gösteri sunuyor
TARİH: 2 Mart 2019, 12.00
YER: Trump Kültür ve Gösteri Merkezi

Arabesk eserleri rock altyapılar, arabesk vokaller ve 
doğu vurmalıları kullanarak yorumlayan, İstanbul 
Arabesque Project, kendi bestelerini de arabesk ögelere 
bağlı kalarak yapıyor. Grubun davulcusu, prodüktörü 
ve söz yazarı olan Barbaros Akbulut tarafından temeli 
atılan İstanbul Arabesque Project’in diğer üyeleri, 
grubun gitaristi Serkan Öngel, bass gitaristi ve vokalisti 
Göktuğ Varyozdöken’dir.
TARİH: 23 Mart 2019, 21.00
YER: IF Performance Hall Ataşehir, İstanbul 
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SOLDAN SAĞA 3-) İlişkin-Bir nota- 
Stronsiyum-Sağlıklı.
4-) Alamet-Pikap- İngilizcede son. 
5-) yemeni, Başörtüsü-Demir-
Doğu Anadolu’dan Doğarak 
Hazar’a Dökülen Bir Irmak, 
Doğuda Nehir. 
6-)Bozukluk, yanlışlık, Eksiklik-
Değerli madenlerin saflık derecesi. 
7-) Uyma-Bir İşi yerine Getirmek 
İçin Verilen Söz, Söz Verme-Birkaç 
köyün gittiği yayla. 
8-) Belirti-Kırmızı-Ergenlik sivilcesi. 
9-) Emanet-Aşırı Olmama 
Durumu, Mutedillik, Ölçülük, 
Ilımlılık-Samaryumun Simgesi. 
10-) Bir şeyin erebileceği uzaklık, 
menzil-Mazur görme veya 
görülme-Fideleri gömmek için 
toprakta açılan çukur.
11-) Bir nota-Bir kimsenin, 
kendisine iş verilmeye hak 
kazandıran durumu, yaraşırlık-
Tümör.
12-) Mendil, önlük, yatak çarşafı 
gibi kumaşların kenarına yapılan 
bir tür işlem-Çok uzak anlamında 
eski bir sözcük.
13-) Mesafe-Motorlu kara 
taşıtlarında direksiyon ile 
tekerlekler arasındaki bağlantıyı 
sağlayan demir çubuk.
14-) İlaç, çare, deva-Değişik 
Alanlarda Düzeltme, Belirleme, 
Ölçme, Denetleme İşlerinde 
Kullanılan Ve yaptığı İşe Göre 
yapısı Değişen Araç.
15-) Burgaçlar oluşturarak akan 
bir akışkanın devinimi-Alevi 
Bektaşi törenlerine verilen ad Alevi 
semahı.

1-)  İlişkinlik-Koruyuculuk. 
2-) Üye-Döl verme yetkinliğine 
eren, baliğ-Bir soru eki. 3-) Eski 
Mısır da doğan güneş tanrısı-Ak 
Söğüt-Boru sesi. 4-) Suç, kabahat-
Kararlı-Eski dilde su. 5-) Merhem, 
İlaç-Bir Şeye Olan Düşkünlük-
yapma, etme. 6-) Mektup-Gölgede 
kalan taraf-Elin iç tarafı. 
7-) Harcayıp Tüketme-Bir işi yapma 
yerine getirme-Zerdüşt dininin 
temel kavramı.  8-) En kısa zaman-
Atı yönetmek için ağzına takılan 
demir araç-Tavla-Kıyı, kenar, çevre, 
uç. 9-) Baş kaldıran-Ermiş-Güneşte 
keş kurutmak. 10-) Eski dilde 
yılan-Baba, Cet-Bir Araştırmanın 
ya Da Bir Akıl yürütmenin Temeli 
Olan Ve Olduğu Gibi Kabul Edilen 

Ana Öğe. 11-) Değersiz, terbiyesiz 
kimse-Utanma duygusu-Allah’ın 
buyruklarına uyma-Havada 
oksitlenmeyen bir element.
12-)Anadolu Ajansı-Korna. 
13-) Ekonomide durgunluk-
Astatin simgesi. 
14-) Genişlik-Boş, yararsız,  
saçma-Kuzu sesi.
15-)Tanrılar Armağanı-Tören.
 YUKARIDAN AŞAĞIYA 
1- İbni Sina’ya Batıda Verilen 
İsim-Cami ve mescitler ile 
namazgâhlarda kıble yönünde 
belirleyici mimari öğe. 
2-) Mitolojik bir kuş-Hz. 
Muhammed’i Övmek Ve Ondan 
Şefaat Dilemek Amacıyla yazılan 
Kaside 

turkishairlines.com

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

MİSAFİRLİKTEN
ÇOK DAHA FAZLASI






