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Sevgili Turuncu Okurları

Sevgili Turuncu Okurları,
Ramazan ayı önce evlerimize gelir… İmsakiyeler, 

takvimler, sahur ve iftar saatleri hayatımıza başka bir düzen 
verir. Çarşılar, dükkanlar, pazarlar… Tüm şehre Ramazan’ın ruhu 
işler. Yalnızca mahyalar değil gönüllerimiz de ‘Hoş geldin ey şehri 
Ramazan’ der. İftar sofralarının bereketi, paylaşmanın huzuru 
birçok sıkıntıyı hayatımızdan silip atar. İyi insanlar kervanını 
hatırlarız, dualarımızı daha sık tekrar eder, Allah’a yalnızca 
ellerimizi değil yüreğimizi de açarız. Alemlere Ramazan gelir. 
Yeni Zelanda’da, Sudan’da, Suriye’de, Sri Lanka’da ve dünyanın 
dört bir yanında yaşananlara baktığımızda yeryüzünün en çok 
umuda ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Ramazan umuttur. Bu ay 
sizlere Türkiye’den ve dünyadan Ramazan hikayelerini paylaştık. 
Herkes kendi R amazanını yazdı, Ramazan vesilesiyle hayatı bir 
kez daha temize çekti.

Anneler günü… 
Kimileri için tüketim, kimileri için sevgi, kimileri için anılmak, 

kimileri için kaybolmak demek. Kıymetli kalemlerden bu ay 
anneler gününü yazmalarını istedik. Anneliği, anneler gününü 
ve gündemde yerini her zaman koruyan modern annelik 
tartışmaları… Hepsini aynı denklemde çözmeye çalıştık, her 
yönüyle anneliği konuştuk.

GREVIO üyeliğiyle ilgili tartışmalar ne zamandır 
gündemdeydi. Prof. Dr. Aşkın Asan Hanımefendi ülkemizi 
GREVIO’da temsil edecek. Çok sevindik, mutlu olduk. Aşkın 
Hanımla Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddete Karşı Eylem 
Uzman Grubu olan GREVIO’yu, Türkiye’de kadınların durumunu, 
kendi hikayesini konuştuk. Aşkın Hanım başarı hikayesinin 
bilinmeyen yönlerini anlattı. Özel bir söyleşi oldu. Buradan 
kendisini tekrar tebrik ediyor, hayırlı olsun diyorum. 

Son söz niyetine anne olmuş ya da olamamış tüm kadınlara 
selam, sevgi ve muhabbetlerimi yolluyorum. Yeryüzüne 
nesiller yetiştirmeye gelen kadınlar olduğumuzu unutmadan 
yaşamamızı, kendimize inanarak hayatın keşfetme, çalışma ve 
inanma makamlarıyla tanışmamızı diliyorum. Tüm kadınların 
anneler günü kutlu olsun. Anne bilgeliği, anne aklı, anne kalbi 
yeryüzünde daim olsun.

Selam ile… Zahide Ceylan
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Başarılarıyla göğsümüzü kabartıyorlar, bizi çok mutlu 
ediyorlar! Yaptıkları yapacaklarının teminatı olan, çalış-
kan, azimli, ahlaklı genç sporcularımız onlar… 

44

ONLAR BİZİM MEDAR-I İFTİHARIMIZ

İbrahim Enes Duruay… 1999 yılında Ankara’da doğdu. İlk 
kitabını on iki yaşındayken yazdı. Bu kitabın ardından araştırma, 
gezi, roman türlerinde Ortadoğu temalı beş kitabı yayımlandı. 

52

HEMpA ÇOcuk DERNEğI BAşkANI
İBRAHİM ENEs DuRuAy RÖpORTAJI

 ‘Somut olmayan kültürel mirasın korunması ve 
aktarımı’ olan çalışmanın proje koordinatörü Gamze 
Özdemir ile gençlik çalışmaları ve gerçekleştirdikleri 
proje hakkında konuştuk.

48

yAZAR GAMZE ÖZÇELİk:  yEREL DEğERLERİN 
yOk OLMAsINI GENÇLER ENGELLEyEcEk

 Bilgisayarın insanlar gibi düşünmesini sağlar. Bu sayede, 
zeka ve akıl gerektiren sorunlar artık bilgisayar yardı-
mıyla etkili bir şekilde çözülebilir.

Fatma Memik, 1903 yılında Şakir-Cemile Memik çiftinin kızı olarak 
geldi dünyaya. Sekiz yaşına kadar doğduğu şehirde Safranbolu’da yaşadı. 
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NuRAy BAşTAN AyDIN: yApAy ZEkA

sAFRANBOLu’NuN DOkTOR
kIZI: FATMA MEMİk

Zaman ekonomi zamanı ise biraz el becerisi biraz da vizyonla 
uygun maliyetlerle evlerinizde başarılı işler yapabilirsiniz! 

Sahurda mucizevi besin yumurta: Anne sütünden sonraki en kaliteli 
protein kaynağı bu besin, içerdiği dengeli protein ve yağ sayesinde 
uzun süre tok kalmanıza yardımcı olacaktır. 

Ramazanınız mübarek olsun. Size iki güzel tarif 
vereceğim. Ramazanın vazgeçilmezi güllaç ve pide. 
Sofralarda keyifle, kabalıkla yiyin diye. Afiyet olsun. 

Norveç 872 yılında bir krallık olarak kurulduğu 
günden beri ayaktadır. Krallık diyorum çünkü 
krallıkları hala devam etmektedir.
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tların Allah(c.c) katında taşıdığı manevi değeri bildiğimizde, 
onlarla birlikte yaptığımız her türlü faaliyette, onlara nasıl 
bir gözle bakıp nasıl muamele edeceğimiz konusunda bizi 
hassas bir çizgiye taşıyacaktır. 

64

FATMA sEVİNÇ TOk:  ‘’ATIN 
BEREkETI kIZILLIğINDADIR’’ 

şEyMA kAyNAk İLE DEkORAsyON

BERRİN EsRA kARAMAN: RAMAZAN 
AyINA ÖZEL sAğLIkLI ÖNERİLER

NuRİyE ATAsEVEN: MuTFAk kÜLTÜRÜ

GÜLAy kuRT: NORVEÇ DEyİp GEÇMEyİN
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Dostlar, sevgili dostlar! Yaramaz çocuklar 
vardır ya hani çok yaramaz, sevdiği bir şeyi
 eline verirseniz susar… 

06

NuRAN sÖZEN: EskİDEN TAkVAMIZLA 
DEğERLENİRDİk; şİMDİ MARkAMIZLA!

Yaşam dualite; zıtlıklar ve bu zıtlıkların birbirini 
tamamlaması üzerine kurulu bir sistemdir. 

Yarın Cuma…Kadın doğum hastanesinde ufak bir
 ameliyat geçireceğim. Kırk üç yaşındayım. 
Doktorum, bu operasyondan sonra, bazı 
gelişmelerin olabileceğini söyledi. 

Türkiye ‘ye sığınan kadınlar, savaş mağduru 
hemcinslerine psiko-sosyal destek vererek onların 
hayata tutunmalarını sağlıyor
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sEyRAN AkDAş: DÜNyAyI
BILGE kADINLAR kuRTARAcAk!

HALİME TEZcAN TOsuN: kOşAR sANA 
kIsA pANTOLONLu BİR ÇOcuk

TÜRkİyE’yE sIğININ kADINLAR 
BİRBİRİNE uMuT OLuyOR

36
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3030
kApAk: pROF. DR. AşkIN AsAN: BAZI 
İNsANLAR sLOGANLARLA kONuşuyOR, 
EZBERLERLE HAREkET EDİyOR
Kadın çalışmaları alanındaki yayınları ve geliştirdiği 
projeleriyle tanınan Prof. Dr. Aşkın Asan, 
Turuncu Dergisi’ne konuştu

18

38

Ramazan sabırdır…  Orucun bazı zorlukları varsa da 
yüzlerce çeşit hüneri de vardır. Sabır, hoş bir buluttur; 
hikmet ve manevî lütuflar yağdıran! 
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GONcA BABÜR ÇAkIR: ORuÇ
LALELERİNDEN TAÇ TAkTI BAHAR

Kimisi alimlerin yolunu yol etmiş, kimi zalimlerin. 
Müslüman’dan zalim tasarlayan bir sistem var maalesef. 
Biz bu sistemin sadık seyircileriyiz. 

10

ÜMMÜGÜLsÜM TAT:
RAMAZAN uMuTTuR

Siz bu satırları okumaya başladığınızda, ben çok uzaklarda 
olmayacağım. Muhtemelen ben de sizin gibi ‘Anneler günü’ 
temalı reklamları, kampanyaları izliyor olurum. 

18

sALİHA sAğDIÇ: kuTsAL 
ANNE VİZyONDA

14

HÜsEyİN kARAcA: 11 AyIN suLTANI 
Sahurlarıyla geceye, sıyâmıyla gündüze, iftarıyla 
akşama ferasetli bakabilmek, kısaca vakit bilinci 
kuşanmaktır.
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D
ostlar, sevgili dostlar! 

Yaramaz çocuklar vardır ya 

hani çok yaramaz, sevdiği 

bir şeyi eline verirseniz 

susar… 

Öyle yaramaz neneler de var. Bir 

somut örnek karşınızda, huzurunuzda… 

Yine – 5 Şubat Salı günü Akit Gaze-

tesi’nde yayımlanan Yavuz Bahadıroğlu 

kardeşimin bir yazısını kopyaladım. 

Yorum yapmaya hacet yok! Deje-

nerasyonumuzun menşei, membaı, bu 

kadar güzel mi sunulur Allah’ım bu kadar 

güzel mi?...
Vakitler büsbütün yarın olmadan. 

Toparlanabilir miydik acaba?

-HAYDİ BİSMİLLAH-

Gerek bizim temel kaynaklarımızda 

anlatılanlara, gerekse Batılı gezginlerin 

şehadetlerine bakılırsa, biz eskiden “dos-

doğru” Müslümanlardık!

Yürek pusulamız kıbleyi gösterir, 

Peygamber Efendimiz gibi yaşamaya 

çalışırdık.
Bir işi yapmadan önce sorgulardık: 

“Dinen ve kanunen meşru mu, gayri-

meşru mu? Günah mı, sevap mı, müsta-

hap mı? Yasak mı, serbest mi?” 

“Günah” tan, “Şüphe” den ve “Yasak” 

tan uzak dururduk… 

Batılılaşma serüvenimizle birlikte her 

şey birbirine girdi. Şuurumuz alabora 

oldu. Yürek pusulamızın ayarı bozuldu. 

Kadim kültürümüzle, üzerimize monte 

edilen Batı kültürü arasında sıkışıp kaldık. 

Arabalarımız Avrupa, trafiğimiz Mısır!..

Kıyafetimiz İngiltere, davranışımız 

Uganda!..
Evliliğimiz Müslüman, boşanmamızın 

Hristiyan (nikâhımız iki arada bir dere-

de)!..
Gelirimiz Türkiye, harcamamız 

Amerika!.. Modamız Fransa, nezaketimiz 

Etiyopya!..
Ölülerimizin bazılarına “Müslüman-

ca” Fatiha oku, bazılarına “Avrupa usulü” 

saygı duruşu yaparız!.. 

Mübarek gecelerimizi “Müslümanca” 

kutlanırken, yılbaşı gecelerini “Hristiyan-

ca” kutlarız!..
    Anne-babalarımızın elini öpmek 

için “Anneler Günü” nün , “Babalar Günü” 

nün gelmesini bekleriz!..

İnancımızla hala “Müslümanız elham-

dülillah!” Ama hayat tarzımıza bakınca 

ne olduğumuz pek de anlaşılmıyor! 

“Fabrika ayarlarımızla oynandı” de-

mem bu demedir işte! Ayarımız bozuldu. 

Şaşkın ördekler gibiyiz!

***
Eskiden dindar Müslümanların, 

temel ihtiyaçlarla sınırlı, son derece sade, 

gösterişsiz bir hayat tarzları vardı. Elle-

rindekini paylaşır, dünya ötesi emellerin 

hizmetinde harcarlardı. Şimdi ise tam 

tersi bir hayat yaşıyoruz…

Batılılaşma süreci bizi “dünyacı=se-

küler” yaptı. Artık zengin dindarların bile 

“moda” ları, moda dergileri, “manken” leri, 

“defile” leri, “balayı” ları, var.

Eskiden, “takva” mızla değerlenirdik; 

artık “marka” mızla değerleniyoruz! 

Anlayacağınız “takva” ile “ marka” 

arasında kaldık. Artık pek kimse “günah” 

a, “sevab” a bakmıyor. Kazancımıza ve o 

kazancın sağlayacağı lüksümüze bakı-

yoruz! 
Eskiden böyle değildik: Müslüman 

hayatlar ebediyete dönüktü… 

Dünya “ebedi” imiş gibi algılamaz, 

“ahiret tarlası” olarak görülüp yaşanırdı… 

Mü’minler birbirlerini “çıkar” için değil, 

“Allah için” severlerdi. 

Müslümanın içten pazarlıları yoktu.

Müslüman, göründüğü gibiydi: 

içi başka, dışı başka dindara nadiren 

rastlanırdı. Anlaşılan o ki, kendimize yeni 

bir ayar çekmemiz, yürek pusulamızın 

ibresini yeniden “kıble” ye ayarlamamız 

lazım. 
NOT: Çok çok değerli Yavuzum! Bana 

hakkını helal et ne olur?

Yıllardır senden kopyaladıklarımı özel 

akıllara, vicdanlara aktarırım, yazarak ya 

da bizzat okuyarak sana sormadan. 

-HELALLİK DİLİYORUM, HELALLİK…-

ESKİDEN TAKVAMIZLA DEĞERLENİRDİK;

ŞİMDİ MARKAMIZLA!

EskidEn dindar 

MüslüManların, 

tEMEl ihtiyaçlarla 

sınırlı, son dErEcE 

sadE, göstErişsiz 

bir hayat tarzları 

vardı. EllErindEkini 

paylaşır, dünya 

ötEsi EMEllErin 

hizMEtindE 

harcarlardı. şiMdi 

isE taM tErsi bir 

hayat yaşıyoruz…

#bizsizitanıyoruz

Biz sizi, her zorluğa meydan okuyuşunuzdan, şartlar ne olursa olsun
dik duruşunuzdan ve birlikte çok güzel oluşunuzdan tanıyoruz.

Biz size inanıyoruz, sizi her zaman destekliyoruz.

Çünkü biz Halkın Bankası’yız.

TANIYORUZ
BiZ SiZi
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“Oruç sevdası bam-
başka bir sevdadır” 
der Mevlânâ, orucu 
çok özlediğinden 
ve hasretle bek-

lediğinden bahseder Mesnevi’de...  
Annesine hasret bir çocuk gibi…  
Minarelerin gölgesinde inşa edilen 
medeniyetimiz, yüzyıllardır hilalin 
müjdesini ışıldayan mahyalarla karşı-
lıyor Ramazan-ı Şerif ’i...  Kışa doygun, 
bahara hasret gönüllerimiz, 11 ayın 
sultanıyla bu bahar bir kez daha çiçek-
leniyor. Orucun nişanesi oluyor laleler, 
nergisler, erguvanlar…

İNANIŞA TANIK 
Çocukluğum, ilk gençlik yıllarım 

festival havasında coşkulu Ramazanla-
rın yaşandığı Eyüp Sultan’da geçti. Yazar 
Refik Halit Karay’ın dediği gibi “İstanbul-
lular için Eyüp yarı Mekke kabul edilir.” 
Aslında sadece İstanbullular için değil, 
tüm Türkiye için bu kadim semt manevi 
kalelerimizden biridir. Dara düştüysen 
açar kollarını, şefkatiyle sarar sarmalar 
yaralarını... Karanlıkta kaldıysan ışık 
olur, güven ve huzur verir. Ramazan’ın 

gökyüzündeki müjdecisi hilal bile sanki 
ilk burada belirir…  Hz. Muhammed 
Peygamberimizi yedi ay evinde ağırla-
yan sahabe Eyyup El- Ensari’den gelir 
tüm bu ayrıcalıklar…  Havasını soluyan 
ruhlara kazınmış, efsunlu bir iklimi 
vardır. Mekke’de doğan, Medine’den 
Eyüp Sultan’a yayılan bu gül kokulu 
iklim her Ramazan tüm yurdu bir ana 
gibi kucaklar. Dünyayı düştüğü karanlık 
girdaptan çekip çıkarır oruç ayı. Namaz 
gibi oruç da inanışa tanıktır. 

SABIR GÖSTERMEK 
Ramazan sabırdır… 
Orucun bazı zorlukları varsa da 

yüzlerce çeşit hüneri de vardır. Sabır, 
hoş bir buluttur; hikmet ve manevî lü-
tuflar yağdıran! Ramazan ölü bedenle-
rimize 11 ayda bir gelen candır… 

Can sofrası kurdurur! Çünkü can, 
bu ayda bedenin hantallığından 
kurtulur; tabiatımızın isteklerinin eli 
bağlanır! Oruç; kişide imanın, Allah’ı 
sevmenin, O’na bağlanmanın, O’ndan 
sakınmanın, haramdan kaçınmanın 
varlığına şahitlik eder. Ramazan’da 
sadece yemek ve içmekten kaçınmak 
değil, kötü söz söylemek ve kötü iş 
işlemekten de kaçınmak, bunlara sabır  
göstermek gerekir. İnsanın insanlığını 
olgunlaştırır, manevî rızıklara ulaştırır, 
Allah’a yakınlaştırır. 

OKUMA AYIDIR 
Ramazan, Kur’an-ı Kerim’in ayıdır. 

Kâinatı, insanı, sevgiyi okuma ayı… 
Hz. Peygamber’in davetiyle Ku-

ran’ın içine çağırır. Bir lokma simit için 
yarışan martı sürüleri gibi heyecan ve 
telaşla koşarız her zamankinden daha 
fazla ibadet etmek için… 

Teravihler, mukabeleler, iftarlar… 
Bu mübarek ay, kültürümüzde bir 

insan gibi algılanır. Onun adına “Hoş 
geldin” ve “Elveda” ilahileri yazılır. Mo-
dern dünyada insanla Yaratıcı arasına 
bir sürü perde girer. Ramazan bu per-
deleri kaldırmak ve O’na yaklaşmak 
için büyük bir imkândır.

ORUÇ 
LALELERİNDEN
      TAÇ TAKTI
       BAHAR
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DİŞ KİRASI 
Osmanlıda ise ramazan özellikle ül-

kemizde sosyalleşmenin en yoğunlaştığı 
neredeyse bir festival derecesinde yaşanır. 
İleri gelen devlet adamlarıyla zenginlerin 
konaklarında herkese açık iftar sofraları 
kurulur. İftar sırasında konuklara, özellikle 
de yoksullara ‘Diş kirası’ adı altında para 
dağıtılır. Orta halli ailelerde yedi akşam, 
evin erkeği, yedi erkek komşusunu; yedi 
akşam da yedi evin hanımını iftar yeme-
ğine davet edilir. Çünkü Ramazan pay-
laşmaktır. Ekmek ve su kadar, huzuru ve 
izzeti de başkalarıyla paylaşabilmek... 

Ramazan sofralarında yemekler 
mevsime göre değişiklik gösterse de dört 
şey her mevsim iftar sofralarında yer alır: 
Zeytin, hurma, güllaç ve Ramazan pidesi. 
Hala aynı lezzetler tatlandırıyor oruçlu 
damaklarımızı. Fakat şimdi müsrifliğin, 
gösterişin başköşede oturduğu evlerimiz 
var. Artık son moda dışarıda topluca 
verilen iftarlar. Yoksulları ağırlamadığımız 
için diş kirası geleneğimiz de unutuldu. 
Oysa evin içinde pişen yemekler ve 
ağırlanan misafirler hanelerimize ramazan 
bereketini getirmez miydi? Ne acıdır ki 
her ramazan gıda ve su israfında rekora 
koşuyoruz. Afrika’da 30 çocuğun tükettiği 
suyla ülkemizde bir çocuğu büyütüyoruz. 
Bu ramazan daha gür bir şekilde 
“Hakkınızı helal ediniz” deme zamanı 
değil mi? 

BİN AYDAN HAYIRLI 
Azad etmek... 
Ramazan’ı tarif eden en güzel kelime-

lerden biri...  Azad olmak için Ramazan’ın 
son on günü, Kur’an-ı Kerim’de “Bin aydan 
hayırlı” olarak anılan Kadir Gecesi’ni içinde 
taşıyor. Eski İstanbul’da çocukları yeni yü-
rümeye çıkan anne-babaların, hastalıktan 
kurtulup ayağa kalkanların ve Ramazan’ın 
ilk Cuma namazından çıkanların ‘Kuş azat 
etme’ adeti varmış. Hadi bu Ramazan ak-
lımızın, ruhumuzun kuşunu da azat etme 
zamanı… 

Günde altı saat seyrettiğimiz televiz-
yonu ve üç saat elimizden düşürmediği-
miz sosyal medyayı bir kenara bırakabilir 
miyiz? Ramazan’ın mührünü alnımıza 
en güzel şekliyle vurmak için televizyon 
ve sosyal medya orucu da tutmaya ne 
dersiniz… 

GONCA 
BABÜR
ÇAKIR
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Aylardan Ramazan…
Yine iğne 

deliğinden geçer 
gibi imtihanlardan 
geçiyor 
Müslümanlar. 

Zalimlerin sesi mazlumlardan daha 
çok yine. Türkiye’yi ve dünyadaki 
tüm Müslümanları çıkmaza sokmaya 
çalışıyorlar. Müslümanlar ölsün, 
çocukları diri diri yakılsın, onca 
işkenceden sonra hala geriye 
kalan olursa mülteci kamplarında 
sürünsün... 

Vatanına ve İslam’a ihanet 
edecek iki yüzlüler, hainler çıksın 
aralarından... 

Onlara kırmızı kurdelelere 
sarılmış hediyeler versin zalimler. 
Öyle istiyorlar. İnsanlara bakıyorum, 
Müslümanlara…

Kimisi alimlerin yolunu yol etmiş, 
kimi zalimlerin. Müslüman’dan zalim 
tasarlayan bir sistem var maalesef. 
Biz bu sistemin sadık seyircileriyiz. 
Suriye sınırında yaşananları, 
Yemen’de olanları, Doğu Türkistan’da 
şehit edilenleri, Arakan’da boynuna 
ip geçirilip hayvan muamelesi 
yapılan bebekleri izliyoruz. Twitter’da 
sürekli protesto halindeyiz, 
Facebook ve instagram’da ‘Kahrolsun’ 
fotoğrafları paylaşıyoruz. Kendimi 
buzdolabında çürüten meyveler gibi 
hissediyorum. Dolap her açıldığında 
‘Ben buradayım!’ diye el kaldıran 
fakat hiçbir şey yapamayan. Sabır 
beklemek değil güç biriktirmektir 
diyordu bir yerde... 

Bakıyorum, bunca yıldır İslam 
dünyasının ve Müslümanların 
biriktirdiği güç hani nerede?

İYİLERE AYAKTA KALMA 
ÖĞRETİLSE

Aylardan Ramazan… 
Birbirinden güzel iftar 

sofralarına oturuyoruz, iftardan 
kalkmadan sahuru planlıyoruz. 
Sonra sohbetlerde, ekranların havalı 
hocalarının yaptığı şovlarda cahiliyle 
döneminde diri diri gömülen 
kız çocuklarını lanetliyoruz. Yanı 

başımızda savaşlar yokmuş, zulüm 
hiç kapımıza uğramamış gibi. Kız 
çocukları ağzımıza alamadığımız 
kötü yerlerde, sokaklarda, köprü 
altlarında diri diri gömülüyor. 
Babaları, kocaları, anneleri... 

Çoğu kez en yakınları atıyor kız 
çocuklarını ölmeden önce toprak 
altına. Çocuklar anneliğin babalığın 
unutulduğu evlerde korkuyla 
büyüyor. Çocuklar, annelerinin 
akan gözyaşını ‘Cici’ diye tek 
bildiği kelimeyi söyleyerek siliyor. 
Dünyayı zalimlerin kötülüğü değil, 
mazlumların yorgunluğu daha da 
zorlaştırıyor. Mazlumlar, zalimleri 
her affettiğinde yeni bir krize zemin 
hazırlıyor. Ramazan’da iyilere ayakta 
kalmayı öğretse ya hocalar? Allah 
yeniden başlayanlarla beraberdir 
diye öğüt verse... 

İyilere can suyu olacak ayetleri 
okusa... 

Cahiliye devrinden bugüne 
kadar diri diri toprağa gömülenlerin 
ruhuna ‘El-Fatiha’ dese...

ARTIKLARINIZ DEĞİL
Aylardan Ramazan… 
Derneklerin lüks iftarlarında boy 

göstermek isteyen ve ‘Kesinlikle ben 
de orada olmalı, önlerde bir yerde 
oturmalıyım’ diyen muhafazakâr 
trendsetter hanım kızlarımız 
tanesi 100-150 TL arası değişen 
davetiyelerin peşinde koşarken 
Gazze’ye yardım için İHH’ya SMS 
yoluyla 5 TL bağışlıyor. Sonra da 
‘Gazze’ye özgürlük’ diyor. İhtiyaç 
sahibi Müslümanların ihtiyacı sizin 
artıklarınız değil, sahip olduklarınızın 
bir kısmıdır. Sadakalarımızı eski 
eşyalarınız gibi atmasak, paylaşır gibi 
versek…

İŞGAL RAMAZANLARI
Aylardan Ramazan… 
Bu yıl bir Ramazan ayına daha 

‘Kültür Ramazan’ı imajıyla giriyoruz. 
Televizyon programlarına çıkan 
hocalar, iftar ve sahur programları, 
yemek tarifleri, iftar davetleri, en 
kötü markalardan hazırlanmış ucuz 
ve yalnızca kendi nefsimizi tatmin 
etmemizi sağlayan iftar kolileri... 

Kadir Gecesi’ne kültür 
Ramazan’ından işgal Ramazan’ına 
bir anlık kırılmayla geçmiş 
Müslümanlar olarak giriyoruz. Çok 
eskileri hatırlamamıza gerek yok. 
2011 yılından bu yana her ramazan 
Müslümanlar için işgal ramazanı. 
Somali’de yılların sömürgesiyle 
2011 yılında meydana gelen açlık 
ve salgın hastalık krizi, 2012 yılında 
varlığından bir haber yaşadığımız 
Myanmarlı Arakan Müslümanlarına 
uygulanan soykırım, 2013 yılında 
Adeviye Meydanı’nda halka halka 
vurulan İhvan ve 2014 yılında 
Gazze... 

Suriye, Doğu Türkistan, Irak’taki 
Türkmenler, Tunus, Libya... 

İslam dünyasının sancıları son 
yıllarda Ramazan ayında daha 
çok artıyor. 2019 yılında daha çok 
kanıyor yaralar. Herkesin bir şey 
olduğunu zannettiği Birleşmiş 
Milletler birleşip Müslümanların 
üzerine yürüyor. Ön safta bazen İsrail 
oluyor, bazen Çin, bazen Fransa... 

Ne fark eder? Müslümanlar 
ölüyor, hastalanıyor, işkencelerden 
geçiyor. Müslüman sağ yanağına 
tokat yese sol yanağını çevirendir 
hikayeleriyle yıllardır uyuşturulan 
zihinlerimiz artık hata veriyor.

ALLAH’TAN MERHAMET 
İSTEMEYE İHTİYACIMIZ VAR 

Aylardan Ramazan… 
Affedilmeye, tövbe etmeye, 

Allah’tan merhamet istemeye 
çok ihtiyacımız var. Ramazan dua, 
Ramazan tebessüm, Ramazan on bir 
ayda bir kez gelen arınma fırsatı. 

Ey okur, bil ki bu Ramazan en 
çok senin umudun. Şimdi düşün, 
elinde sarılıp bağışlanmak için af 
dileyeceğin bir Ramazan ayından 
başka ne kaldı?

Ramazan
  UmUttUR
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600 yıl boyunca hüküm süren 
Osmanlı Devleti'nde Ramazan 
ayı her zaman özel bir yere sahip 
olmuştur. Devlet adamlarından, 
Anadolu halkına Müslüman 

tüm Osmanlı vatandaşları, Ramazan 
ayında hem evlerinin hem de kalplerinin 
kapılarını sonuna kadar açıyorlardı. Sınıf 
eşitsizliğinin ortadan kalktığı Ramazan 
ayında, varlıklı olanlar ihtiyaç sahibi 
kimselere kimliklerini belli etmeden 
yardım etmeye çalışıyordu.

TEMBİHNAMELER 
Osmanlı döneminde Ramazan ayına 

Müslümanlar gibi gayrimüslimlere 
de değer verirdi. Ramazan ayının 
gelmesiyle birlikte Osmanlı Devleti, 
halkının mübarek ay içinde nasıl 
davranması gerektiğini belirten 
bir tembihname yayınlardı. 
Tembihnamelerde; Müslümanların 
beş vakit namazı camide cemaatle 
birlikte kılması, mazereti olmayan tüm 
Müslümanların oruç tutmaları gerektiği 
belirtilirdi. Gayrimüslimlerin gündüzleri 
açık alanlarda yemek yememeleri, 
su, sigara içmeleri tembihname 
doğrultusunda yasaklanırdı.

HIRKA-İ SAADET MERASİMİ
Ramazan ayının 12’nci günü 

Osmanlı'da son derece büyük bir 
öneme sahipti. Kutsal emanetlerin 
bulunduğu Has Oda, temizlenir ve 
gül suyuyla yıkanırdı. Ardından odada 

öd ağacı ve amber 
yakılırdı. Devletin ileri 
gelenlerinin hazır 
bulunduğu törende, 
Padişah tarafından 
gümüş sandukanın 
içinden hırka-i 
saadet çıkartılırdı.

ZİMEM DEFTERİ
Osmanlı'da Ramazan ayında vatan-

daşların birbirlerine yaptıkları yardımlar 
da gözle görünür ölçüde artış gösterirdi. 
Varlıklı bireyler, hiç tanımadıkları semtler-
deki bakkal, manav ve fırınlara girip ‘Zinem 
Defteri’ yani veresiye defterini alıp içinden 
rastgele bir sayfa açar ve söz konusu kişi-
nin borcunu tamamen öderdi.

DİŞ KİRASI
Osmanlı döneminde iftar saati kapıyı 

kim çalmışsa kesinlikle geri çevrilmezdi. 
Büyük konaklarda hem zenginler için hem 
de ihtiyaç sahipleri için sofralar kurulurdu. 
İftarın ardından ise ev sahibi, yemeğe 
gelen misafirlerine diş kirası ismi altında 
hediyeler sunardı. Özellikle fakir konuklara, 
altın ve gümüş akçeler verilirdi.

YAŞAM DURUYOR
Osmanlı’da, Ramazan ayında gün-

düzleri adeta sokaklar boşalırdı. İnsanlar 
gündüzleri uyur, akşamları ise hem çalışır 
hem de eğlenirdi. İftar ile sahur arasında 
ortaoyunu, meddah, karagöz gibi oyunlar 
izlenirdi.

CERRE ERKEN ÇIKILIYORDU
Osmanlı döneminde medreselerde 

yaz tatili, üç ayların başlamasıyla birlikte 
başlatılıyordu.

ZAM YAPILMASI YASAK
Ramazan ayında yiyecek ve eşya fiyat-

larının zamlanmamasını devlet kontrol 
ediyordu. Özellikle gıda maddelerinin 
Ramazan ayı boyunca daha ucuza satılma-
sı sağlanıyordu.

PAYLAŞIM ÜST SEVİYEDE
Günümüzde nasıl ki ihtiyaç sahipleri 

için, iftar çadırları bulunuyorsa Osmanlı 
döneminde de yemek dağıtılıyordu. Dev-
let yalnızca yemek değil, ihtiyaç sahibi 
vatandaşlarının birçok maddi ihtiyacını 
da karşılıyordu.
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‘Ramazan’ı yaz dedi, 
tâlib. 
“Sanat, edebiyat, 
musiki ve mima-
riyle maziden dev-

şirilen Ramazanları değil, bireysel 
ve sosyal boyutlarıyla vahye 
yeniden muhatap kılan gelece-
ğin Ramazanlarını” yazmak istedi 
kâtib. Aslında hatiplerin dinleyici, 
dinleyicilerin hatip olduğu, her 
daim konuşanların bir aylığına 
sustuğu bir Ramazan’ı yazmak is-
tedi kâtib. Bağırarak susan, susa-
rak başkalarına rahatsızlık veren 
modern insana, kendine has bir 
huzur reçetesidir Ramazan...

Sahurlarıyla geceye, sıyâ-
mıyla gündüze, iftarıyla akşama 
ferasetli bakabilmek, kısaca vakit 
bilinci kuşanmaktır.

Yürümeksizin nefesi tıkanan, 
koşmaksızın bîtab düşen sağ-
lıksız beşer topluluklarına açlık 
istirahatidir. Felç olmuş midelere 
bayram, helal haram titizliğini 
kaybeden sofralara takva telaşı-
dır. Derdi tasası sofra olanların, 
sofrasız kalarak doyanların hika-
yesidir Ramazan. 

Semadaki yıldıza, yerdeki top-
rağa yeniden bakış, bu bakışta 
tazelenen varoluş farkındalı-
ğıdır. Açlıkla yok olan bedenin 
ruhu şahlandırmasıdır, obezite 
derdine deva arayan iradesizlere 
zamanın sahibinden armağandır.

MANANIN İDRAKINA   
VARILAN AN 

Mecburiyetlerin sevdaya 
dönüştüğü, iradenin kaos yerine 
özgürlüğünü hatırladığı mev-
simdir. Çünkü oruç yalnızlıkta 
kalabalığı, kalabalıkta yalnızlığı 
yaşatan zorunlu ödevdir ve 
ödevlerin sıkıcılığı, ödevlerin 
yapaylığı yoktur oruçlunun 
sorumluluk duygusunda.  Adım 
adım çıkılan kulluk merdivenin-
de, sorumluluk sınavının en zorlu 
durağıdır çünkü oruç. Kozmik bir 
tesbihat ve şükür korosuna ka-
tılmanın bir aylık fırsatıdır. Minik 
bir sosyolojik  yapı olarak ailenin 
sürü  olmaktan kurtulup, bireye 
evrilme öyküsüdür Ramazan. 
Mukaddes olanı ritüeller  
üzerinden tüketmenin 
değil, görselde gaybı, 

gaybta şehadeti hecelemenin 
heyecanıdır.

Bir sese odaklanmak, sesi vereni 
düşünmektir. Ezan komutuyla baş-
lamanın, ezan komutuyla bitirme-
nin eğitimidir oruç.

Terâvih namazıdır Ramazan, 
beş vakit dört mevsim beklenen.

Bireysel dindarlıkların toplum-
sal şeâir ve sembolleri göz ardı 
etmeden inşa edileceğinin bilinci-
ne ulaşmaktır. 

Camiye koşmak, camide diril-
mektir. Liyakatli ağızlarda okunan 
ayetlerle Teravih namazı, modern 
dertlerden usanmış kalabalıkların 
rehabilitasyon egzersizidir. 

Kulaklara ilahi nağmelerin 
dolduğu, musikiden öte, besteden 
özge bir mananın idrakine varılan 
andır.

SUKûNET BAYRAMIDIR 
Gâh hızlı gâh vakur “Allâhümme 

sallî a’lâ seyyîdinâ…” nakaratıyla 
kubbelere nakşolan varlık zikridir. 
Güzel sesli müezzinlerde Bilal hatı-
rası Mekke’dir. 

Mihrâpta mahreçlere tecvide 
riayet eden imamlarda Hira yük-
sekliğidir.

Beş vakit okunan mukabele-
lerde, ilk mukabeleden geri kalan 
Cebrâil kokusudur.

Ön saflarda Mushaf tutarken 
titreyen yaşlı ellerdeki gençliktir.

Kent körkütük bir uykuda 
iken, avâm deyip geçtiğimiz, 
sabahın nurunda mabede koşan 
ak sakallı ihtiyar pehlivanların 
fecr zaferidir.

Sanal alemin yalanlarında ha-
kikatin rengini asla göremeyecek 
nesillere somut sergidir minare 
kalemleriyle çizilmiş.

En çok da cıvıl cıvıl çocuk 
sesidir arka saflardan yükselen.

Sadakadır Ramazan…
Fıtrata saygının gereği Fâtır 

olan yaratıcıya hamd için elini 
cebine atmak, mal imtihanından 
sağ salim çıkmaktır.

Ümmet olmanın amentüsü 
sayılan paylaşmayı ahlak haline 
getirme serüvenidir.

Dilenmenin değil dilenmeden 
yaşayıp insanlığın yararına harca-
malar yapmanın özgüvenidir.

Vererek mutlu olmak, azalarak 
çoğalmak, paylaşarak büyümektir.

Fakir fukaranın zilletini dile do-
lamadan “Sağ elin verdiğini sol el 
bilmeden” erişilmez zenginliklere 
imza atmaktır. Binler olumsuzluğa 
rağmen bir sükûnet bayramıdır 
koşan modern çağa.

ALLAH’A ŞÜKÜRLER OLSUN 
Öğrenmektir Ramazan…
Safta oturarak susmanın, dinle-

menin öğretimidir.
“İnsan yürüyerek düşünür, otu-

rarak öğrenir.”
İtikâftır Ramazan…
Mekânda/mescidde oturarak, 

zamanda koşma enerjisidir.
Uzlette celvet, halvette vuslatı 

aramaktır. Yalnızlığın kalabalığında 
beden ülkesini tanımak, azaların 
ledünni görev dağılımı karşısında 
hayret makamına ulaşmaktır.

Hatimdir Ramazan…
Bir yıl göz ardı edilen Mushaf 

sayfalarıyla kucaklaşmaktır.
En çok da okuyanlar tarafından 

anlaşılmayan Kurân’ın, beşer gözlü-
ğüyle yeniden okunmasıdır.

Lafzına liyakatle, manasına 
riâyet ederek kadınların erkek 
gözüyle, erkeklerin kadın gözüyle 

yeniden bir Kur’an hatmine besme-
le çekme heyecanıdır. Suçluların 
masum, masumların suçlu zalim-
lerin mazlum, mazlumların zalim 
gözüyle, patronların işçi, işçilerin 
patron, öğretmenlerin öğrenci, 
öğrencilerin öğretmen, hastaların 
doktor, doktorların hasta gözüyle 
okudukları Kur’ân, on bir aylarda 
dünyaya çok farklı çözümler suna-
caktır. 

Ulemanın rahlelerini fail-me-
ful-mübteda-haber reflekslerinden 
arınmış şekilde, evrensel bir etik 
vesika olarak da süsleyen Allah 
kelâmının, medrese ve tekkeye 
söyleyecekleri çok farklı olacaktır. 

Kuran’ı yücelterek sünnetin fey-
zinin toplumdan çekilip gitmesini 
eleştirmek kahramanlık değildir. 
Asıl kahramanlık Ramazan’ı bize 
hediye eden Peygamber’e (s.a.v) 
karşı şefaat yüzümüzün olması için 
her gün bir sayfa Kur’an meali ya-
nında bir sayfa Hadis-i Şerif okuma 
seferberliğidir.

Zira Ramazan, dini, tekelci bir 
bakış açısına indirgemeden, insan 
olmanın alfabesidir.

Politik sosyal her türlü 
ayrımcılığın önüne geçerek 
evrensel kulluk ahengini 
sağlamaktır.

Ramazan’ı özleten Rahman’a 
şükretti kâtib.

ON BİR AYIN SULTANI:

RAMAZAN



KUDÜS
Kudüs’teki Müslümanlar, Ra-

mazan ayının başlaması dolayısıyla 
“Kudüs’te Ramazan” adı altında 
yürüyüş düzenleniyor. Yürüyüşe 
katılanlar, ilahiler söyleyerek kentin 
caddelerini turluyor. İsrail’in Batı 
Şeria’dan kadınlar ve 40 yaş üstü 
erkeklerin Kudüs’e girişine izin ver-
mesiyle birlikte Filistinliler Ramazan 
ayının ilk Cuma namazını kılmak 
için Mescid-i Aksa’ya akın ediyor.

FİLİSTİN
Ramazan ayının gelmesiyle 

birlikte Gazze’nin El Zaviye çarşısın-
da hareketlilik yaşanıyor. Çarşıdaki 
işyerleri, Ramazan ayının önemli 
simgelerinden biri olarak kabul 
edilen “Ramazan fenerleri” ile 
süsleniyor.

ETİYOPYA
Etiyopya’nın başkenti Addisa-

baba’daki Müslümanlar, Ramazan 
ayının ilk cuma namazını Fell Weha 
Tofik Camisi’nde kılıyor. 

MISIR
Mısır’daki Müslümanlar, Ra-

mazan ayının ilk teravih namazını 
başkenti Kahire’deki en büyük 
camilerinden biri olan Amr bin As 
Cami’sinde kılıyor. 

AZERBAYCAN
Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 

Ramazan ayının ilk Cuma namazı 
kılındı. Bakülüler, Ramazan ayının ilk 
cuma namazını kılmak için camilere 
akın ediyor. Başkentin en büyük ca-
milerinden Ejder Bey Camisi, cuma 
namazı kılmak isteyenlerle doluyor.

TUNUS
Ramazan ayının gelmesiyle 

birlikte Tunus’un başkenti Tunus’ta-
ki pazarlarda alışveriş yoğunluğu 
yaşanıyor. İftar sofralarında ağırla-
nacak misafirler için hazırlıklarını 
sürdüren vatandaşlar, özellikle 
pazar yerlerini hareketlendiriyor.

HİNDİSTAN 
Hindistan’ın Delhi kentinde 

ağırlıklı olarak yaşayan Müslüman-
lar, Ramazan ayının ilk iftarını Jama 
Camisi’nde yapıyor.

PAKİSTAN
Başkent İslamabad sokaklarında 

dar gelirli vatandaşlar için metrelerce 
uzunluğunda iftar sofraları kuruluyor. 
Hayırseverlerin ve yardım dernek-
lerinin oluşturduğu iftar sofralarda 
Pakistan geleneksel yemeklerinden 
biryani ve pakoranın yanısına gül 
şerbeti de ikram ediliyor. 

ENDONEZYA
Dünyanın en büyük Müslüman 

nüfusuna sahip Endonezya’da 
Ramazan ayının ilk Cuma namazı 
kılınıyor. Endonezyalı Müslümanlar, 
Ramazan ayının ilk Cuma namazını 
kılmak için camilere akın ediyor. 
Başkentteki Agung Sunda Kelapa 
Camisi Cuma namazı kılmak iste-
yenlerle dolarken, yer bulamayanlar 
cami avlusunda namazlarını kılıyor.

ABD
ABD’de Ramazan ayının ilk te-

ravih namazını Müslümanlar, New 
York’taki İslam Kültür Merkezi’nde 
kılıyor.

ALMANYA
Avrupa’nın en yoğun Müslü-

man nüfusu barındıran ülkelerin-
den Almanya’da Ramazan ayının 
ilk günü toplu iftar verilen camiler 
yoğun ilgi görüyor. Diyanet İşleri 
Türk İslam Birliği’nin (DİTİB) Köln 
Merkez Camisi’nde verdiği iftarda, 
yaklaşık bin kişi hep birlikte dua 
ederek oruçlarını açıyor.

RUSYA
Rusya’da Ramazan çadırı Anıt 

Camisi’nin önündeki Zafer Par-
kı’nda kuruldu. Rusya’nın başkenti 
Moskova’da yaşayan çok sayıda 
Müslüman, Ramazan çadırında ilk 
iftarını yapıyor.

Dünyanın birçok ülkesinden kaydedilen Ramazan kareleri birlik, yardımlaş-
ma ve mutluluğu anlatıyor. Müslümanları bir araya getiren Ramazan, farklı 

ülkelerdeki Müslümanlar tarafından da coşkuyla karşılanıyor. 
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SALİHA
SAĞDIÇ

Gösterme, paylaşma ve ilan etme 
hastalığı diyeyim, veba olmasın hadi. Yoksa 
insanlar neden “Bir kızı olmalı insanın”, “Bir 
oğlu olmalı insanın” diye emir verme ihtiya-
cı hissetsin ki? Kaldı ki insan bunu kime ve 
neden söyleme gereği duyar?

Bir kızı olmalı, bir oğlu olmalı insanın, 
ben en çok anneliği sevdim, anne olmadan 
önce eksiktim gibi sürekli anneliği kutsayan 
şeyler söylemenin amacı ne olabilir?  Kızı 
ve oğlu olanlar zaten biliyor nasıl bir şey 
olduğunu. Anne olanlar da anneliği biliyor. 
Öyleyse kime söylüyoruz bunları? Kızı ya da 
oğlu olmayanlara mı? Anneliği yaşamamış 
olanlara mı? 

Bize hep anneliğin bir içgüdü olduğu 
ve çok kutsal olduğu söylendi bugüne dek. 
Ama son yıllarda anneliğin bir içgüdü ol-
madığı, çünkü türünün bütün örneklerinde 
görülmediği de söyleniyor. 

İSTATİSTİKLERE GÖRE 
İçgüdüyü şöyle tanımlıyoruz;

1. (Felsefe) Bir canlı türünün bütün 
bireylerinde akıl ve düşünceden bağımsız 
olarak doğuştan gelen bilinçsiz her türlü 
hareket ve davranış, insiyak, sevkitabii

2. Organizmayı o türe özgü olan bir 
amaca ulaşmaya sürükleyen davranış 
eğilimi.

Bu durumda annelik bir içgüdüyse 
türünün bütün bireylerinde görünmesi 
gerekir. Fakat kutsal olarak kabul ettiğimiz 
yani bir çocuğun bakımı, sevilmesi, maddi 
manevi yetiştirilmesi gibi şeyler türünün 
tüm örneklerinde görünmüyor maalesef. 

Ben söylemiyorum istatistikler, araş-
tırmalar söylüyor! Ufak bir arama motoru 
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S
iz bu satırları okumaya başladığı-
nızda, ben çok uzaklarda olmaya-
cağım. Muhtemelen ben de sizin 
gibi ‘Anneler günü’ temalı reklam-
ları, kampanyaları izliyor olurum. 
Burnumuzun direğini sızlatan duy-
gusal reklam filmlerinin ardından 
bir GSM operatörü, havayolu şirketi 

ya da küçük ev aletleri markası görüyor olu-
ruz. Bir süre öncesinden reklamları dönmeye 
başlar, beklenen gün gelip çattığında da 
sosyal medya hesaplarımızdan annemizi 
ne kadar sevdiğimizi gösteren paylaşımlar 
yaparız. Yahut bir anne olarak ne kadar sevil-
diğimizi… 

SAHİP OLDUKLARIMIZLA   
ÖVÜNME HASTALIĞI 

Bir şekilde sahip olduklarımızla övün-
memizin gerektiği bir dönemde yaşıyoruz 
maalesef. Çağın vebası diyeceğim ama çağa 
da yazık. Elli çeşit vebası var. 
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gezintisiyle; anneleri tarafından terk 
edilen, bakılmayan, istenmeyen, se-
vilmeyen birçok çocuk bulabilirsiniz. 
Yetiştirme yurtlarındaki çocukların 
hepsinin, anneleri hayatta olmayan 
çocuklardan oluştuğunu düşünmü-
yordunuz herhalde? Hatta çok fazla 
olmamakla beraber çocuğunu terk 
etmese bile hiçbir şekilde seveme-
yen anneler bile var. 

DÜNYAYA KATKIMIZ OLDU-
ĞU SÜRECE ANNEYİZ

Yani annelik biyolojik olarak çok 
da kutsal değil esasen. Neticede 
insan canlısı, doğadaki tüm canlılar 
gibi doğuruyor ve çoğalıyor. Böylece 
ana oluyor. Yani konum ve isim ola-
rak. Tıpkı bir tavuk, kedi ya da zürafa 
gibi…  Üstelik binlerce yıldır! Pekâlâ, 
tavuğu kediyi ve zürafayı kutsal 
yapmadığı halde insan canlısını nasıl 
oluyor da kutsal yapıyor annelik?

Çünkü bizim kutsal saydığımız 
şey aslında doğurma eylemi değil. 
Bir çocuğun bakımı, maddi manevi 
yetiştirilip, bir yetişkin olarak hayata 
kazandırılması. Anneliğin kutsal tarafı 
insan yetiştirmeye katkısı ise, bunun 
için bu biyolojik süreçlerden geçme-
miz hatta dişi olmamız bile gerek-
mez. Bir insan yetiştirmeye katkımız 
olduğu sürece kutsalız demektir. 
Dünyaya ve insanlığa katkımız oldu-
ğu oranda anneyiz demektir. 

Esasen anneliğin sürekli yüceltil-
mesi ve kutsanması hem halihazırda 
anne olan kadınların sırtına bir yük 
bindiriyor hem de anne olmamış 
yahut olamamış kadınlar üzerinde 
baskı kuruyor.

ONAYLAMAMA  
HAKKIMIZ VAR 

Anneliği; kutsallık, fedakârlık, 
kendini geri plana atma, sürekli 
kaygılı olma gibi şeylerle eşleştirerek 
kadını anneliğe prangalıyoruz adeta. 
Ne kadar kaygılıysa o kadar iyi anne 
gibi… 

Kadınlıkta gelinebilecek en üst 
mertebenin de yine annelik olduğu-
nu toplumun bilinçaltına kazıyoruz.

Bir gün, meşhur bir televiz-
yon programcısı kadın için, sosyal 
medyada hakaret içerikli paylaşımlar 

yapılmış, bunun üzerine meşhur bir 
hanım şarkıcımız da şöyle bir savun-
ma yapmıştı: “O her şeyden önce bir 
anne!” 

Neden? Neden her şeyden önce 
bir anne? Her şeyden önce bir insan 
olması gerekmez miydi? 
Annelik insanın kusurlarını örten ve 
yanlışlarını görmezden geldiren bir 
şey midir? Ya da şöyle soralım, anne 
olmasaydı, o hakaretleri hak etmiş 
mi olacaktı? 

Annelik elbette ki, bir kadının kişi-
sel yolculuğunda önemli bir basa-
maktır. Kadın kendisini anne olunca 
tamamlanmış gibi de hissedebilir. 
Eyvallah, hakkıdır. Ama bizim de 
bunu toplumsal anlamda bu denli 
kutsamayı, bununla kadına toplum-
da yer açmaya çalışmayı onaylama-
ma hakkımız var.

DEĞERLİSİNİZ
Anne olmamış ya da olamamış 

kadınlarla anne olan kadınların 
insani değer açısından hiçbir farkı 
yoktur.  Bu durumda “O her şeyden 
önce anne” sözü ayrıştırıcı ve incitici 
bir sözdür. 

 “Anne olunca anlarsın” sözü-
nün anne olmayan kadının empati 
duygusunun, anne olana oranla 
az olacağı ön yargısının da incitici 
olması gibi.

Anne olmamış kadınlar da güçlü, 
merhametli ve fedakâr olabilir. 
Tıpkı her annenin güçlü, fedakâr ve 
merhametli olmaması gibi. Kaldı ki 
anne olan kadınların da olmayan 
kadınların da zaman zaman güçsüz 
olmaya hakkı vardır. Anneler süper 
kahraman değildir. 

Güçlü ve güçsüz yanlarıyla, anne 
olsun ya da olmasın, yalnızca insan 
olduğu için de değerli olabilir bir 
kadın. 

Bu yazıyı, ‘Anneler Günü’ münase-
betiyle annelere ve anneliğe yapılan 
güzellemeler arasında kaybolması ve 
gözden kaçması ihtimaline rağmen, 
anne olmamış/olamamış, evladını 
kaybetmiş kadınlar için yazıyorum. 
“Siz anne olmasanız da sadece kadın 
olarak ve her şeyden önce insan 
olarak değerlisiniz!”

YAZAR

Annelik bir 
içgüdüyse türünün 
bütün bireylerinde 
görünmesi gerekir. 
Fakat kutsal olarak 
kabul ettiğimiz yani 
bir çocuğun bakımı, 
sevilmesi, maddi 
manevi yetiştirilmesi 
gibi şeyler türünün 
tüm örneklerinde 
görünmüyor 
maalesef. 
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Bebek bekleyen gelinlere “Yüklü” derdi anacığım. 
‘Kim yüksüz ki?’ gibi bir sorum yoktu o zamanlar.

Çocuktum ve belki de çocukların yükünü melekler taşıyordu, belki...
Gel zaman git zaman ‘Beni kanatlandıran melekler uçup gittiler mi 

omuzlarım ağırlaştıkça ağırlaştı?’  dedim can içreme.
“Yük omuzla değil, kalple taşınır, kalbine ağır gelmeyene yük deme” dedi.

Kalbimi yokladım, o da eskisi gibi değil, yokuşlarda derin nefes almak, 
durup durup nefeslenmek istiyor.

Beden yükü mü nefesimi zorlayan yoksa gam mı?
“Allah var gam yok” dedi can içrem.

Dediğin hak da…
Bazen diyordum ki; ‘Ey insan! Yerin göğün, dağın taşın 

yüklenmediğini hangi akılla yüklendin? Bu ne ağır yüktür!’
“Akılla değil, imanla diyor” can içrem.

İmanla yüklendi insan, aşkla taşıdı.
‘Amenna’ , diyorum bu ikaza.

Aşkmış yükü hafif kılan, melek kanatlarının 
yerini alan da aşkmış.Aşk ile hu....

Bazıları ne güzel taşır yükünü, sanırsın hiç yükü yok.
Bazılarının bir miskali bin okka.

Aşk ile hu...
Bazıları ne bir yüke omuz verir,

(Tenakuz değil kari, onun kalbi yoktur zaten, 
o sebepten omuz dedim) ne destek.

Onlar başkaları yüklüyken 'ıh' diyenler.
Sen taşırsın, onlar 'ıh' çeker.

Ah, ah...
Ah! ile değil hu aşk! ile.

Aşk olsun erenler...
Yükümüz rahmet olsun, zahmet değil.

ayferbalaban@turuncudergi.com

AYFER
BALABAN



Rahme
Uzanan

emineyilmaz@turuncudergi.com

EMİNE 
KİBAR

DOSYAYAZARYAZAR
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Bu satırları yazarken ben kırk 
beş günlük anneyim ve sen 
kırk beş günlük bebek. Do-
kuz ayı aşkın süredir sana 
hazırlanıyorum. Her yeni 

gün daha önce hiç tatmadığım yeni 
bir duyguyla karşılıyor beni. Coşku 
ve heyecan, mütemadiyen merak ve 
kaygılar… 

Hep bir bekleyiş. Bu bekleyişin 
sonunda kavuşma var mı? Kollarıma 
alabilecek miyim seni? Bu duygu kar-
maşasına eşlik eden aşırı yorgunluk, 
ağrılar ve hastalıklar. Tüm zorlukları 
tatlı bir telaşa dönüştüren o merha-
met duygusu. Rahme uzanan rahmet. 
Bitmez bir enerji ve mutluluk kaynağı-
nı içinde taşımak bu. Orada olduğunu 
bilmek, bir gün dışarı çıkacağını ve 
elini tutacağımı bilmek nasıl deli bir 
duygu. Bir kıpırtı hissetmek ve varlığı-
na dair bir izin peşinden gitmek öyle 
sarsıcı bir mutluluk ki... 

İÇİMDEKİ EKSİK TARAF 
TAMAMLANIYOR

Sonra günler geçiyor, doğuyorsun. 
Şaşkınlık günleri başlıyor. Rüya mı 
gerçek mi? Mucize gibi... 

Bu şimdi benim mi? Heyecan ve 
mutluluk sarıyor insanı. Sen uyurken 
seni izlemek için uykusuz kalmayı, tek 
bir anını kaçırmamak için nefesimi 

tutmayı öğreniyorum. Dokuz ay nasıl 
geçtiyse, ilk gün de geçiyor kırk gün 
de… 

Her gün bambaşka bir özellik 
ekleniyor. Her birine şahit oluyorum. 
Büyüyorsun hem de çok hızlı. Zaman 
nasıl geçiyor anlamıyorum. 

Hayatımdaki insanların değişimine 
şahit oluyorum, kendiminkine de... 

Eşim birden şaşkın bir babaya 
dönüşüyor. Ona babalık elbisesini 
giydiriyorsun, bana annelik elbisesini 
giydirirken. Annem ve babam; dede 
ve anneanneye dönüşmüş bile. Her-
kesi yeniden tanıyorum sonra. Herkes 
sevimlilik elbisesi giyiyor üstüne. 

Bebekli günler başlıyor. Uykusuz, 
yorucu... Dengeyi kaybederek, den-
geye ulaştığım günler geliyor -biraz 
sancılı-. İçimde hep eksik olan tarafın, 
tamamlanışına şahit oluyorum. Kendi-
mi tamamlamaya başlıyorum. 

Bir meleği kucaklarken kendi 
içimdeki tüm yaraları sarıldığını fark 
ediyorum. Tüm çocukluk günleri 
geride kalıyor. Anneyim ve artık bir 
sorumluluğum var. 

RABBİN SEVGİSİ 
İlk karşılaşma bir rüya gibi. 

Gerçekliğini idrak etmem günler 
alıyor. Belki de hala tam olarak anlamış 
değilim. Kadife mi yoksa ipek mi? Ya 
da pamuk mu... 

Eline, yanağına her 
dokunduğumda hissettiğim o 
inanılmaz yumuşaklık hissi. Bununla 
beraber kalbime inen merhamet 
duygusu… Minnacık bir el, 
koskocaman duyguları besliyor. Her 
detayı ince ince işlenmiş bir minyatür 
gibi. Ey Allah’ım bu ne büyük kudret. 
Bu nasıl bir mucize... 

Hissettiklerim; daha çok coşku, 
heyecan... 

Yenilenme duygusu. Yeniden var 
oluyorum. Geldiğim tüm yolları tekrar 
seninle yürüyeceğimi bilmenin verdiği 
heyecan. Her şeyin başlangıcına 
gitmek bu. Yaratılış mucizesine. 
Yaradılış; mucize içinde mucize. Ana 
rahminde başlayan bu yolculuğun 
toprağa gidene kadar ki sürecine 
tanıklık etmek bu. İlahi kudreti bu 
sefer iliklerimde hissediyorum. 

Ne büyük bir merhamet 
duygusu. Biz de böyle tecelli eden 
bir duygunun aslı nasıldır kim bilir. 
Evlat sevgisi bu kadar yüceyse, Rabbin 
sevgisi nasıldır kim bilir. 



YAZARYAZAR
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H
er insan ayrı bir hikâye ve 
ayrı bir dünya, doğduğumuz 
anda başlayan müşahhas 
hayatlarımızın ekseriyeti üç aşağı 
beş yukarı aynıdır.

Bebeklik, ergenlik, iş ve eş bulma, 
çocuklar, gelecek kaygıları, ihtiyarlık ve 
kaçınılmaz olan mutlak malum son. 
Kahramanlar ayrı ayrı olsa da ana başlıklar 
halindeki rutin süreç ve döngü bu 
minvaldedir. Yorum ve icraat noktasında 
ise her bir insan kadar farklı hikâye 
mevcuttur.

İMTİHAN DÜNYASI BİLİNCİ 
Roller her ne kadar belirginse 

de fıtratla birlikte gelen hususiyetler 
bazılarımızı biraz daha fazla sorumlu, 
yükümlü, fedakâr, işgüzar, cesur ve daha 
nice hassasiyetle ya da tam zıt manayla 
hemhal eder. Rahmanın ruhumuza 
üflediği Esmaların tecellileri her bir kulda 
bambaşka hal ile görülür. Kaderimizin 
çizdiği yolda cüzi irademizin etkisini biz 
tartışaduralım, bize biçilen görev her 
zaman olağan seyretmeyebilecektir 
inancı bizden olan için…

İmtihan dünyası bilinciyle hareket 
etmenin, her an sınandığımız gerçeğiyle 
yaşama alışkanlığı, bizleri daha vicdanlı 
daha izanlı ve kesinlikle daha insan 
yapacağı kesindir. Bu dünyanın kâm alma 
yeri olmadığını bilen için, zorluklarla 
birlikte kolaylığın da olacağı bilinci, bu 
dünyayı üst perdeden değerlendirme 
düsturu kazandırır.

Hepimiz için hayat mutlu çocukluk, 
güzel bir geçim, huzurlu aile, sağlıklı 
ömür, yüksek makamlar gibi dünyevî 
ve tabii isteklerle süslüdür. Ta ki hayatın 
gerçekleri bizi sınamaya başlayana dek…

ANNELİK DUYGUSU
Hayat fasit bir daire derken, 

tüketilen ömür sermayesinin bizi yine 
başlangıç noktasına getirdiğini bilmeli. 
Evlat durumunda iken insanın anne 
babasına dahi anne baba olabileceği 
hayatın ilerleyişinde ömrü olan için 

kaçınılmaz zorlu ama sonu rahmete 
götürebilecek ya da tam tersi dünya 
ve ahiretini berbat edebilecek bir 
imtihandır. Ya da aile içi asla umarsızlık 
yapamayacağınız kan bağıyla bağlı 
olduklarınızın zor dönemleri ki güzel 
anların yaşanmasında kimse yalnız 
kalmadığından mesele zor zamanlarda 
elinizi taşın altına koymanızdır. Rıza -i 
İlahi ve dahi insanlık bunu gerektirir. 
Bebekliğin muhtaçlığı, gençliğin deli 
dolu çılgınlığı, ergenliğin bunalımları 
olduğu gibi ihtiyarlığın da tabii 
süreçte tekrar muhtaciyet noktasına 
götürüverdiği işte bu fasit daire 
gerçeğidir.

Bir anne için evladını yetiştirmek 
tabii bir vazife görülse de annelik 
duygusu, günümüzde çağın getirdiği 
pek çok olumsuz bireysel, ego patlamalı, 
vurdumduymaz haz merkezli hayatların 
içinde, belki de değişime kafa tutan ve 
hala dipdiri ayakta durabilen bir haslettir. 
Bu da Rahmet-i Rahmanın hikmetinden 
olsa gerektir.
SEVGİ VE RAHMET 

Evladına karşı öz benliğini ikinci 
planda değerlendiren başka bir 
rol modelin olmayışındandır ki 
Peygamberimiz üç kere anne dedikten 
sonra o payeyi baba makamına anca 
reva görmüştür. Anne oluş ruha açılan 
bambaşka kapılar ve türlü manalar 
demektir. Sadece evlada değil tüm 
çevreye o sevgi ve rahmet sirayet 
etmelidir.

Anne ki; ahir ömürlerinde 
ebeveynlerinin annesi hükmündeki 
evlattır. Tıpkı Hz. Fatıma’nın Efendimize 
‘Babasının annesi’ dedirten hal üzere 
olmak...

Anne ki; sadece ona emanet edilen 
can parçasına ait olmayana anneliktir. 
Belki sınırlar ötesinden gelen masum 
bir mültecinin, anne baba görmemiş bir 
yetimin ‘Ki Müslüman olanın emaneti 
hükmünde olana’, yaratılanı yaratandan 
ötürü sevdiren bir felsefenin mümessilidir.  

ŞEYMA ÇAKIROĞLU 
YEŞİL
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Yaşam dualite; zıtlıklar 
ve bu zıtlıkların birbirini 
tamamlaması üzerine 
kurulu bir sistemdir. 
Varlık karşıtının varlığıyla 

anlam bulur, tanımlanır. Karanlık 
olmasa aydınlık, soğuk olmasa sıcak, 
acı olmasa tatlı tanımlanmazdı. İnsan 
da yaradılış itibariyle iki zıt cinsin 
birleşip tamamlanması üzerine 
tasarlanmıştır. 

KADIN VE ERKEK NEDEN BU 
KADAR FARKLI?

Yeryüzü var olduğundan beri ka-
dın adamı, adam kadını, diğerleri bu 
çelişik gerçeği anlamaya ve anlam-
landırmaya çabalayıp durmaktadır.
Sahiden Yaratıcı’nın bir ödülü mü 
yoksa cezası mıdır bu farklılık?  Erkek 
mi anlayışsız, kaba ve bencil? Yoksa 
kadın mı tekinsiz, anlaşılmaz ve zor 
olandır? Bu kadar mı yabancıdır 
birbirine? Elbette hayır. Tarih boyun-
ca kadın-erkek meselesi din, ant-
ropoloji, sosyoloji, psikoloji, felsefe, 
edebiyat ve biyolojinin konusu 
olarak yorumlanmaya çalışılmıştır. 
Oysa yüzde elli baba spermi yüzde 
elli anne yumurtasından oluştu-

ğumuz için biyolojik cinsiyetimizin 
içinde eril ve dişil yanımız vardır ve 
aslında sorun birbirine taban tabana 
zıt olmak değil, bu içteki eril ve dişil 
yanlarla barışıp bütünlenemeyiş 
ve içteki eril dişil temsillerin sağlıklı 
olmayışıdır çoğu kez.

ÇOCUKLUK ŞEMALARIMIZ 

Jung bu içsel gerçeği ‘Anima-A-
nimus’, erkeğin içindeki dişil yan, 
kadının içindeki eril yan olarak ta-
nımlar. Erkeğin bilinçaltındaki (Daha 
çok anne temsilinden yani annesinin 
dünyayı yorumlayış biçimi, özellikle 
kendisine karşı olan tutumları, psiko-
lojik durumlarından etkilenerek oluş-
muş) bilinç düzeyinde fark etme-
diği fakat karşı cinste aradığı ya da 
etkilendiği dişil yanı sembolize eder. 
Animus ise, kadının bilinçdışındaki 
ruh imgesine verilen isimdir. Animus, 
kadının babası ya da baba figürleri 
tarafından belirlenen eril yanıdır. Bu 
yanlar daha çok eş seçiminde ve 
ilişkide etkinleşirler. Dolayısıyla özgür 
irademizle seçtiğimizi zannettiğimiz 
partnerler, ilişki biçimleri ve döngü-
ler bilinçdışımızdaki bu temsiller ve 
ilk çocukluk şemalarımızla yakından 
ilişkilidir. Çocuğun evreninde sağlıklı, 
dengeli, uyumlu bir anne imgesi var-
sa, sağlıklı ilişkiler sürdürmekte, yok 
eğer anne üzerinden ‘Kadın cezalan-
dıran, yutan, bastıran bir nesnedir’ 
inancı oluşmuşsa yetişkin ilişkisinde 

de bu korkuyla hareket edip kaçan, 
savunan bastıran bir erkek kişiliği 
sergilemektedir. Kadın ise baba ve 
baba benzeri nesnelerden güven, 
sevgi ve ilişki adına yapıcı şemalar 
oluşturduysa yetişkin ilişkilerinde 
pasif ya da agresif bir tutum sergi-
lemek yerine dengeli ve uyumlu bir 
partner olur. 

ERKEĞİN MADDEYİ,   
KADININ MANAYI

Biyolojik yapının farklı olmasına 
rağmen örtüştüğünü, kavrayış 
ve yorumlama biçiminin sezgi ve 
zihin olarak farklı fakat birbirini 
desteklediğini, beyin-sinir 
bağlantılarının erkeklerin beyninde 
daha kuvvetli ön-arka bağlantıları 
içerirken kadınlarınki daha çok 
soldan sağa bağlı olduğu ve böylece 
kadın ve erkek beyinlerinin ve 
varlıklarının birbirini tamamladığını 
bilimsel verilerle biliyoruz. Kadim 
bilgilerde ise erkeğin maddeyi, 
kadının manayı, erkeğin bedeni, 
kadının ruhu, erkeğin Mars’ı (Savaş) 
kadını Venüs’ü (Aşk), Ying (Kadın 
enerjisi) ve Yang (Erkek enerjisi) 
olarak sembolize edilir ve yine 
Jung’un tanımıyla “Erkeğin eril 
özünün Logos kadının feminen 
özünün isim Eros’tur. Logos bir 
erkeğin bilinç ilkesi; dışarıdan 
görünen yanı iken, Eros ise kadının 
bilinç ilkesidir.” 

DÜnYaYI

BiLGE KADINLAR
KURTaRaCaK!



YAZARYAZAR
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KENDİMİZİ BİLMEDEN AİLE 
OLUYORUZ

Bu ve benzeri birçok imge ve 
yorumun karşıtlığı işaret etmesi, 
aslında bir bütünü oluşturacak girinti 
ve çıkıntılardan oluştuğunu da 
görmemizi sağlıyor.  Kadın ve erkeğin 
evrimsel kodlarına baktığımızda ise 
erkek avcı, koruyucu ve hedef odaklı; 
kadın toplayıcı, süreç ve iletişim 
odaklıdır. Erkek ailelerini ve diğerlerini 
doyurabilmek için uzun ve zorlu 
yolculuklara çıkarak avlanırlar, zor ve 
değerli bir iş yaptığını kanıtlayarak 
onay ve övgü beklerler. Kadın ise 
çocuk doğurmak ve yetiştirmek, 
bunun için de diğerleriyle bağlantıda 
kalmak ve iletişimi sürdürmek için 
dil ve konuşma yeteneğine sahiptir. 
Birçok işi aynı anda yapabilmeye 
ve aktarabilmeye, sezgisel olarak 
diğerlerinin ihtiyaçlarını önceden 
sezebilmeye programlıdır. İşte bu 
büyük fark da birbirini sosyal olarak 
tamamlamak içindir.  
Peki kadın ve erkek, dişlilerin yerine 
oturup ahenkle ilerlemesi sağlayacak 
yerde, rende gibi törpüleyip bitap 
ve yalnız bırakan nedir?  Biz bu 
topraklarda hala kadınlığı öğrenmeden 
kadın, erilliği öğrenmeden erkek, 
ilişkileri bilmeden aile oluyoruz. 
Cinsel kimliğimizle barışmadan 
hatta kendimiz, cinselliğimiz ve 
gölgelerimizden kaçarak yaşadığımız 
için savaş önce içimizde sürüp gidiyor. 
İç beniyle barışmamış, kendi ışığından 
ya da karanlığından kaçan bir bireyin, 
korkularını aşıp ötekiyle güvenli bir 
ilişki sürdürmesi ne kadar mümkün 
olabilir? 

DEĞERSİZ GÖSTERMEK  

“Yumurta mı tavuktan tavuk mu 
yumurtadan çıkar?”  sorusu gibi, erke-
ğin hoyratlığı mı kadını ezen, o erkeği 
hoyrat yetiştiren kadın mı diye bakmalı 
bir de. Hep mağdur üzerinden değil, 
bir de fail üzerinden anlamaya çalışma-
lı bu sorunu. Değilse erkekler zalimdir, 
kadınlar mağdur inancımız bize çözüm 
getirmeyecektir. 

Bir ağacın sağlıklı meyve verip 
vermemesi, gövdesinin sağlamlığı, 
köklerinin ne kadar sağlıklı ve güçlü 

olduğuyla ilgilidir. Çocukların sağlıklı 
ruh ve kişilik hali de ebeveynlerinin 
ne kadar yetişkin olabildiğiyle ilgilidir. 
Bu da onların kendi ebeveyn ilişkisine 
ve birbirleriyle ne kadar uyum içinde 
olabildiğine bağlıdır. Kadını değersiz-
leştiren erkeği yücelten söylemler hala 
katı kültürel kodlar olarak modern aile 
yapılarında dahi görülmektedir. 

Aldatma sorunlarıyla gelen da-
nışanlarda erkeğin gerekçesi çoğu 
kez tutku ve arzuyu deneyimlemek 
isteğidir, “Bunu eşinizle neden yaşamı-
yorsunuz?” sorusuna “Eşim çok kutsal 
(anne), onunla bunları denemem 
uygun olmaz” cevabı bize ‘Evlenilecek 
kadın eğlenilecek kadın’ efsanesinin 
gücünü gösterir. 

KADIN OLMAK SADECE ANNE 
OLMAK MI? 

Kadın annelik üzerinden tanım-
landığı müddetçe kısır döngü devam 
edecektir. Çünkü kadın olmak sadece 
anne olmak değil, erkeği olgunlaştıran 
dişil bir güç, etrafını yetiştirmek üzere 
şifacı bir bilge, onarıcı bir bilinç, destek-
leyici, kuşatıcı bir kaynaktır. Bir kadın bu 
diğer yanlarını ortaya koyamadığında, 
toplumun kodlarıyla bastırıldığında bir 
anlamda eşinin de annesi, eş de evin 
büyük çocuğu olmuştur. Kadın erkek 
ilişkisindeki denklem çökmüştür. Çün-
kü kadının onurlandırılarak tanındığı 
tek yer anneliğidir. 

Kısır döngü burada başlar. 
Kadınlığının diğer yaratıcı yanlarını 
tek bir kanala indirgediğinde ortaya 
abartılı bir anne modeli çıkar. Her şeye 
hükmeden, herkese hakim, tırnak 
içinde “Yaratan(Doğuran)!” abartılı 
besleyen, libidosu rahminde olduğu 
için çocuklarını ve eşini sembolik 
olarak yutan, bağımlı kılan, özelikle 
erkek çocuklarını kastre ederek 
yine sembolik olarak rahminden 
çıkarmayan ve “Bana tabi olmazsan 
senden ihtiyacın olan sevgi ve şefkati 
keserim!” tehdidiyle atıl bırakan, annesi 
tarafından kastre edilip bu işlevsiz 
kodlarla erilliğini ve kuşatıcılığını ortaya 
koyamamış kocanın yerine oğlu ikame 
ederek onun gelecekteki ilişkilerini 
ve evliliğini ipotek altına alan cadı-
alkarası-ateş rahim kadın tipolojisi pek 
yaygındır topraklarımızda. 

Kadın annelik 
üzerinden 
tanımlandığı 
müddetçe kısır 
döngü devam 
edecektir. Çünkü 
kadın olmak sadece 
anne olmak değil, 
erkeği olgunlaştıran 
dişil bir güç, etrafını 
yetiştirmek üzere 
şifacı bir bilge, 
onarıcı bir bilinç, 
destekleyici, 
kuşatıcı bir 
kaynaktır. 

Bilgelik; susmak 
gereken yeri, 

konuşmak gereken 
yeri, sabretmek 

gereken yeri, 
direnmek gereken 

yeri, sınırları, 
evetleri, hayırları, 

öfkeleri, coşkuları, 
almaları, vermeleri 

yerli yerince ve 
miktarınca sarf 

etmektir. 

‘MAÇOYUM’ DİYEN   
ERKEKLER 

Bunun farkında olup bu gerçeği 
yıkmak isteyen şehirli kadın ise 
erkeğin rolünü çalarak bir anlamda 
iktidara göz diker. Artık bu Amazon 
kadın, annesi tarafından bilinçaltı 
büyütülmemiş, zeki ama atıl kalmış 
adamlara adamlığı öğretecek, hatta 
‘Ben kendi kendime de yeterim’ 
manifestosu sunacaktır. İçindeki 
animusu yani eril gücü besleyen 
bir nevi savaşçı bir erkeğe dönüşen 
kadın tipi, bu sefer erkeğini şefkat 
tuzağıyla yutarak değil, sembolik 
anlamda savaşarak hadım 
etmektedir. Dünyada artık, kastre 
edildiği için dişil enerjisi yüksek, 
pasif; bunu örtbas etmek için de 
abartılı “Ben erkeğim” maçoluğuna, 
duyarsızlığına ve şiddetine baş 
vuran erkekler çoğalmaktadır. 

Doğamızı örttüğümüz, 
bastırdığımız müddetçe sapmalar 
her türlü kılıfa rağmen sürecektir. 
Her insan, insan onuruna ve 
kodlarına uygun bir yaşamı hak 
eder. Bu öncelikle kendi cinsel 
kimliğimizle barışmak ve bu 
özelliklerimizi fıtrata uygun olarak 
ortaya koymakla olur. 

Toplayıcı, sezgici, paylaşımcı, 
eğitim ve gelişimden sorumlu kadın 
doğası artık tüm hurafelerden, çarpık 
inançlardan ve korkutmalardan 
sıyrılıp, barış sağlayıcı bir bilinçle 
donanmalı. Çünkü sadece bilge 
kadınların ışığı hayatı iyileştirebilir.  

BARIŞÇIL GÜÇ KADINDADIR
Barışçıl güç kadındadır. Bilgelik 

ise bu potansiyeli açığa çıkaracak 
bilgi ve emek gerektirir.

Bilgelik; sabırdır, öngörüdür, 
hoşgörüdür, koşulsuz sevgidir, 
farkındalıktır, esnekliktir, şefkattir.

Bilgelik; ilmik ilmik dikkat ve 
tamamlamak arzusuyla yaşamı 
dokumaktır, hayatın ve ailenin 
merkezinde, kendi merkezinde 
kalarak, bunu da kendi ve yaşamın 
denklemini çözmüş olarak güvenle 
durmaktır.

Bilgelik; erkeğinin kabuğunun 
altındaki yaraları sezip, sezdirmeden 
şahlandırmaktır. 

Bilgelik; tanımaktır, kendini, 
diğerlerini ve tanıklık etmektir 
dingince olan bitene. Fark etmektir 
bir uydu gibi ailenin ve gelecek 
nesillerin iklimini kendi ruh ikliminin 
belirlediğini. 

Bilgelik; beraberliğin sahip 
olmak, tutunmak, savaşmak, 
kaçmak ya da kovalamak değil, 
birlikte paylaşarak ve içinde 
ikinci kez yıkanılamayan yaşam 
nehrinde ahenkli bir akışla ilerlemek 
olduğunu bilmektir.  

Bilgelik; susmak gereken yeri, 
konuşmak gereken yeri, sabretmek 
gereken yeri, direnmek gereken 
yeri, sınırları, evetleri, hayırları, 
öfkeleri, coşkuları, almaları, 
vermeleri yerli yerince ve miktarınca 
sarf etmektir. 

Bilgelik; anneliğim (rahim 
enerjim), benim duygu ve 
ihtiyaçlarımı tatmin etmek üzere 
bana bağımlı olmaları için değil, 
onları hayata güçlü, mutlu ve 
uyumlu şekilde yetiştirip uğurlamak 
üzere çocuklarıma…

Dişil enerjim ve özelim 
birbirimizi keşfetmek, onarmak ve 
tamamlamak için erkeğime…

Bilgeliğim ve şifacılığım 
tüm insanlığın barış ve 
aydınlanmasına… 

Bilinç ve eylemini kuşanmaktır. 
Bu bilinç uyanışı için de önce 

kendini bilmeli, affetmeli, inanmalı, 
sevmeli, değerli bilmeli, yeterli 
bilmeli, içindeki kendilik hazinesini 
korku mağarasından çıkartma 
cesareti bulmalı; eldeki sevgi, şefkat, 
öfke gibi muazzam hammaddeleri 
damıtmayı bilmelidir. Her ne kadar 
anne, baba ve diğerleri tarafından 
yeterince onaylanmamış olunsa 
da önce kendini, sonra erkeğini ve 
çocuklarını ve diğerlerini koşulsuzca 
sevmeli, onaylamalı varoluşunu 
gerçekleştirmesi için verimli alanlar 
açmalı ki derin, güçlü, sarsıntılara 
dayanıklı bağlar oluşsun.  O 
vakit sağlıklı ilişkilerden ve aile 
bağlarından söz edebilir, geleceğe 
güvenle, biricikliğimizi birbirimizin 
gölgesinde boğmadan el ele, can 
cana yaşam denen yolculuğu 
ahenkle sürebiliriz. 
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     BAzı İNsANLAR 
sloganlarla 
konuşuyor, 
ezberlerle
hAREkEt
EDİyoR
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RÖPORTAJ: ÜMMÜGÜLSÜM TAT

P
rof. Dr. Aşkın Asan...
Birçok unvanının 
yanında aslında anne 
ve eş. Türkiye’nin 
GREVIO yani Kadınlara 
Yönelik Şiddet ve Ev 
İçi Şiddete Karşı Eylem 
Uzman Grubu üyeliği 

için birçok tartışma yapıldı geçti-
ğimiz günlerde. Kadın çalışmaları 
alanındaki yayınları ve geliştirdiği 
projeleriyle tanınan Prof. Dr. Asan; 
Dünya Ekonomik Forumu Küresel 
Ajanda Kadını Güçlendirme Komi-
tesi’nde ve Dünya Bankası Kadını 
Güçlendirme Danışma Kurulu’nda 
danışmanlık yapmış, kırsal bölge-
lerde kadını güçlendirme amacıyla 

‘Kadın Merkezleri’ kurmuş, kadına 
yönelik şiddetle mücadele alanın-
da yerel kampanyalar yürütmüş ve 
sadece ilkokul diplomasına sahip 
kadınlar için ‘Üniversite Transfer’ 
programı geliştirmiş ve uygulamış 
olan Aşkın Asan artık ülkemizin 
GREVIO temsilcisi. Geçtiğimiz gün-
lerde Aşkın Hanım ile kadın hak-
larından imam-hatip liselerinde 
okuyan kız öğrencilere kadar uzun 
geniş bir söyleşi yapma imkânımız 
oldu. Sağ olsun Aşkın Hanım tüm 
içtenliğiyle soruları cevapladı, bir 
kadın olarak kendi hikayesinden 
Türkiye’nin kadınlarının hikayesine 
uzanan emek ve azim dolu öykü-
sünü anlattı. 
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 SORUMLULUĞUM SADECE 
TÜRKİYE’YE KARŞI DEĞİL 

Aşkın Hanım öncelikle yeni  
göreviniz hayırlı olsun.   
GREVİO nedir?  

Teşekkür ederim... GREVIO Kadına 
Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddete 
Karşı Mücadelede Uzmanlar Grubuna 
verilen isimdir.  GREVIO, bağımsız bir 
insan hakları izleme organı olup, Ka-
dına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin 
Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye 
Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin 
“İstanbul Sözleşmesi” taraflarca 
nasıl uygulandığının izlenmesinden 
sorumludur. Yani Avrupa Konseyi’nin 
denetim mekanizmasıdır.
GREVIO, insan hakları, toplumsal cin-
siyet eşitliği, kadına yönelik şiddet ve/
veya mağdurlara yardım ve mağdur-
ların korunması alanlarındaki uzman-
lıkları temelinde görevlendirilen 15 
bağımsız ve tarafsız uzmandan oluşur.
Ben bu 15 kişi arasında yer almakta-
yım. Sorumluluğum sadece Türkiye’ye 
karşı değil.  İstanbul Sözleşmesi’ne 
imza atan tüm ülkelerde sözleşme-
nin uygulamasını yani kadına karşı 
şiddetle mücadele uygulamalarını 
denetleyeceğim.   

HERKESE GÖREV DÜŞÜYOR 
Türkiye’de kadın hakları, kadın 
çalışmaları deyince tedirginlik 
yaşayan bir kitle var. Her şeyi 
konuşalım ama kadın ve hak iki-
lisi geçmesin istiyorlar. Bu eşiği 
nasıl aşacağız? 

Evet Türkiye’de böyle bir kitle var 
ancak Allah’a şükürler olsun ki büyük 
bir kitle değiller! Toplumumuzun 
büyük kesimi kadınların birçok alanda 
haklarını tam elde edemediklerinin 
farkında ve hakları için mücadelede 
desteğe hazırlar. Kendi kız kardeşleri, 
kızları ve kız torunları için fırsat 
eşitliğinin önemine inanıyorlar.  
Kadın hakları konusu yeni gündeme 
gelmiş değil!  Mesela 1908 yılında 
Osmanlı’da 40’a yakın kadın derneği 
vardı. Meşrutiyet döneminde kız 
çocukları için ilköğretim zorunlu 
hale getirildi. Örneğin, 1914 yılında 
ilk kadın üniversitesi açıldı. 1923 
yılında Nezihe Muhiddin Kadın 
Halk Fırkası’nı kurdu. Ancak aynı 
dönemde Cumhuriyet Halk Fırkası 
kurulmakta olduğu için, Kadın Halk 
Fırkası girişimi bölücülükle suçlandı 
ve siyasi partiye dönüşmesine izin 
verilmedi. 

5 Ocak 1934’de kadınlara seçme 
ve seçilme hakkı verildi. Kadın 
hakları hareketi 1970’lerin sonunda 
tekrar bir ivme kazandı.  Tansu Çiller 
1993–1996 yılları arasında Türkiye 
Cumhuriyeti tarihindeki ilk ve tek 
kadın başbakanı oldu. Kadın hakları 
alanında 2000’li yıllardan günümüze 
kadar da altın çağ yaşanıyor 
diyebiliriz. Kadın hakları konusunda 
büyük ilerlemeler kaydedildi. Çok 
önemli kazanımlar elde edildi.  
Yani hiç bıkmadan ve usanmadan 
çalışmalıyız. Kadını güçlendirmek 
toplumu güçlendirmek, 
aileyi güçlendirmek, çocuğu 
güçlendirmek demektir. Bu bilinci ve 
farkındalığı kazandırmalıyız. Burada 
sadece devlete değil herkese görev 
düşüyor. 

DERİNLEMESİNE   
ARAŞTIRMA YAPTIK 

Bir süredir Tenzile Erdoğan Kız 
Anadolu İmam Hatip Lisesi’n-
de yöneticilik yapmaktasınız. 
İmam-hatipli kız öğrencilerle bir 
arada olmak nasıl? 
Evet neredeyse iki yıldır bir 

kız lisesinde müdür olarak görev 
yapmaktayım. Öğrencilerimizin 

akademik başarıları yüksek. Çok 
bilinçliler ve öğrenmeye odaklılar. 
Mukaddes değerlerin ve milli 
hedeflerin adeta takipçisiler. 
Geleceğimiz onlar sayesinde çok 
parlak olacak. Okula adımımı attığım 
günden itibaren de böylesine 
mükemmel kızlarımız için etkili 
olabilecek projelere odaklandım. 

Eğitimciler 21’nci yüzyıl öğrenen 
ve öğretmen özellikleri hakkında 
konuşmalar yapıyorlar, konferanslar 
yapılıyor… Araştırma verileri 
paylaşılıyor. Yeterlikler sıralanıyor, 
standartlar belirleniyor… Yaratıcılık, 
yenilenme becerisi, eleştirel düşünme, 
problem çözme becerisi, iletişim, 
iş birliği, bilgi okur-yazarlığı, medya 
okur-yazarlığı, esneklik, uyum, 
girişimcilik, öz-yönelim, kültürlerarası 
beceriler, üretkenlik, sorumluluk ve 
liderlik çokça vurgulanan yeterlikler 
arasında. Kızlarımız için olmazsa olmaz 
olarak önerilen yeterlikler üzerinde 
daha derin analiz yaptık. Birleşmiş 
Milletler ’in, Avrupa Konseyi’nin, Dünya 
Ekonomik Forumu’nun raporlarından 
tutun İslam İş birliği Teşkilatı Kadın 
Danışma Konseyi raporlarına kadar 
detaylı incelemeler yaptık ve üç ana 
hedef belirledik. 

35Mayıs 2019 / TuRuNCu DERGİ 

Neredeyse iki yıldır bir kız 
lisesinde müdür olarak 

görev yapmaktayım. 
Öğrencilerimizin 

akademik başarıları 
yüksek. Çok bilinçliler 

ve öğrenmeye odaklılar. 
Mukaddes değerlerin 

ve milli hedeflerin 
adeta takipçisiler. 
Geleceğimiz onlar 

sayesinde çok parlak 
olacak. 

GREVIO, insan 
hakları, toplumsal 
cinsiyet eşitliği, kadına 
yönelik şiddet ve/
veya mağdurlara 
yardım ve mağdurların 
korunması alanlarındaki 
uzmanlıkları temelinde 
görevlendirilen 15 
bağımsız ve tarafsız 
uzmandan oluşur.
Ben bu 15 kişi 
arasında yer 
almaktayım. 
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16 yaşımdan beri kadın 
hakları için mücadele 

ediyorum. Evet hemen 
hemen aynı sorunlar. 

Kadın ve erkekler arasında 
fırsatların eşit olmaması 

kısaca eşitsizlik! 
Fırsat verildiğinde 

kadınların ne kadar 
büyük başarı elde 

edebileceklerini 
gördüm. 

KAPAKKAPAK

YETENEKLERE SAHİP   
OLSUNLAR 

Nedir onlar? Biraz   
bahseder misiniz?
Liderlik
Girişimcilik
Topluma Hizmet Uygulaması 
Projemizi de ‘Kızlar için vizyo-

ner hedefler’ olarak isimlendirdik. 
Yani ana hedefimiz öğrencilerimiz 
lisemizden mezun olduklarında bu 
üç yetkinliğe sahip olmaları. Artık 
öğrencilerin mezun oldukları okulun 
isminden, genel testlerde çözdükleri 
soru sayısından çok, eğitim dönemi 
boyunca liderlik ettikleri etkinlikler, 
katıldıkları sosyal sorumluluk proje-
leri ve öğrenci kulüpleri aktiviteleri 
değer taşıyorlar.  Dünya Ekonomik 
Forumu’nun yayınladığı rapora göre 
yapay zekâ çağına kadınlar deza-
vantajlı girmekteler. Bu eşitsizliği 
gidermek için eğitim programları 
başta olmak üzere kapsamlı bir stra-
teji hazırlanması zorunlu olduğuna 
inanmaktayım. Biz okulumuzda kız 
öğrencilerimizin yapay zekâ çağına 
hazırlıklı ve donanımlı girmelerini 
istedik.  Yine Nobel ödüllü bilim 
insanı Prof. Dr. Aziz Sancar’ın kız ço-
cuklarına kodlama dersinin mutlaka 
verilmesiyle ilgili tavsiyelerini dikkate 
aldık. Şu anda 5, 6, 7, ve 9’ncu sınıf-
larımızda öğrenim gören kız öğren-
cilerimizin tümü kodlama eğitimi 
almaktadırlar.  Öğrencilerimiz artık 
yurtdışında robot yarışmalarına katı-
labilecek duruma geldiler. New York’ta 
24-27 Mart 2019 tarihleri arasında yapı-
lan Uluslararası Temalı Robot Yarışması 
FRC “First Robotics Competition”a 
katıldılar. ‘Deep Space’ yani ‘Derin Uzay’ 
temalı yarışmada kızlarımız ülkemizi 
temsil ettiler ve ödül aldılar. 

BEKLENTİYE CEVAP   
VEREBİLİYOR 

İmam-hatipler üzerinden 
yürütülen bir karalama 
kampanyası var? Neden dönüp 
dolaşıp aynı tartışmalara 
odaklanıyoruz? 
Kuruldukları tarihten günümüze 

ülkemizde yaşanan siyasal, sosyal vb. 
gelişmelerden her dönem bir şekilde 
imam-hatip liseleri de etkilenmiş-

tir. Kimi zaman çeşitli tartışmaların 
odağında yer almış olsa da artık 
o tartışmaların içeriği değişmiş, 
imam-hatip liselerine karşı gösteri-
len pozitif veya negatif refleksler bir 
kenara bırakılarak, eğitim kalitesinin 
konuşulup tartışıldığı bir noktaya 
gelinmiştir. Gelinen bu nokta çok 
devrimsel bir gelişmedir ve çok 
sevindiricidir. Bildiğiniz gibi son 
dönemlerde imam-hatip liselerinin 
sayısı da hızlı bir artış göstermiştir. 
İmam-hatip liselerinin geçmişte 
olduğu gibi günümüzde de yansıt-
tığı kendi geleneksel dinamikleriyle 
birlikte, eğitim dünyasındaki yenilik-
lere de adapte olabilme kabiliyeti ve 
hızı gerçekten takdire değerdir. Bir 
taraftan imam-hatiplerin misyonuna 
bağlı şekilde hareket edilmesi, diğer 
taraftan modern eğitim yaklaşımları, 
teknolojilerin adapte edilmesi bu 
okulları daha da güçlendirmekte ve 
ülkemizin hedeflediği hem akademik 
hem de manevi yönü güçlü öğren-
cilerin yetiştirilmesi vizyonunu da 
desteklemektedir. Önceleri alternatif 
gibi görülen imam-hatip liseleri 
artık daha fazla beklentiye cevap 
verebilen kurumlar haline gelerek iyi 
bir seçeneğe dönüşmüş durumda. 
Özellikle proje imam-hatip okulları 
bu anlamda oldukça ilgi gösteri-
len okullar arasında yer alıyor. Hali 
hazırda yıllardır çok iyi eğitim sunan 
meşhur imam-hatip okullarına artık 
yenileri ekleniyor ve kaliteli eğitim 
imkanları, dünyanın değişen dina-
miklerine uyum sağlama da önemli 
katkılar sağlıyor. Bu açıdan imam-ha-
tip liseleri bu rekabette kendisine 
güçlü bir yer edinmekle beraber, ge-
rek uygulanan çeşitli akademik-sos-
yal programlar gerekse yaptıkları 
projeler noktasında dikkate değer bir 
yerde duruyor. Dolayısıyla öğrenci ve 
veliler bu imkanları değerlendirebilir-
ler ve tercihlerinde gönül rahatlığıyla 
dikkate alabilirler.

KADINLAR İÇİN   
HER TÜRLÜ İMKAN 

Siyaset, akademi, sivil toplum, 
yöneticilik... Birçok alanda başa-
rılarınızla tanıdık sizi. Her yerde 
kadın ve kadının karşılaştığı 
sorunlar aynı mı? 

16 yaşımdan beri kadın hak-
ları için mücadele ediyorum. Evet 
hemen hemen aynı sorunlar. Kadın 
ve erkekler arasında fırsatların eşit 
olmaması kısaca eşitsizlik! 2007-2011 
yılları arasında Ankara milletvekili 
olarak TBMM’de görev yaptım. Seçim 
bölgemde sadece ilkokul diploma-
sına sahip, eğitimleri yarıda kalmış 
kadınlara yönelik ‘Altın Bilezik’ adını 
verdiğim projemi uyguladım. Ankara 
İl Özel İdaresi yoluyla kırsal kesimde 
yaşayan kadınlara ücretsiz taşıma, 
ücretsiz kurs ve ücretsiz çocuk bakım 
desteği verdik. 

Fırsat verildiğinde kadınların ne 
kadar büyük başarı elde edebilecek-
lerini gördüm. Çoğu lise mezunu 
oldu. 15 tanesi üniversite eğitimlerini 
tamamladı.  Hala bana teşekkür me-
sajları atıp dua edenler var. 

Milletvekilliği dönemimde 
Akdeniz Parlamenter Asamblesi Türk 
Grubu Başkanı olarak ayrıca görev 
aldım. Kadın sorunlarının Akdeniz 
ülkelerinde hemen hemen aynı 
olduğunu müşahede ettim. Kadın-
erkek fırsat eşitliği alanında üç tane 
rapor yazdım ve raporlarım Akdeniz 
ülkeleri temsilcileri tarafından oy 
birliğiyle kabul edildi. 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakan 
Yardımcılığım döneminde (2011-
2014) “Adım Adım Anadolu” 
etkinliğimiz kapsamında kadınlara 
yönelik farkındalık çalışmaları 
gerçekleştirdik. Kadınlarımızı 
ekonomik fırsatlar konusunda 
bilgilendirdik. İstanbul Sözleşmesi’nin 
uygulanmasına yönelik mekanizmalar 
oluşturduk. ŞÖNİM olarak 
adlandırdığımız Kadına Yönelik 
Şiddet Önleme Merkezleri modelini 
oluşturduk. Birçok eğitim materyali 
geliştirdik.  Bakan Fatma Şahin ile 
mükemmel işler yaptık. Değerli 
Cumhurbaşkanımızın irade desteğiyle 
devrim niteliğinde çalışmalara 
imza attık. Rektör olarak görev 
yaptığım dönemde de ilk işim Kadın 
Araştırmaları Merkezi’ni kurmak oldu. 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği dersini 
seçmeli olarak üniversite programına 
entegre ettim. Kız öğrencilerimiz 
için Türkiye’de ilk ve tek ‘Kendini 
Savunma’ dersi müfredatı geliştirdim 
ve uygulamaya geçirdim. 

EZBERLERİNİ OLUŞTURMUŞ 
KİTLE ZOR 

Pek çok çalışmada   
yer almışsınız… 
Kadın hakları alanında yapmış 

olduğum çalışmalar hep eşit fırsatlara 
ulaşmada kadınların önüne çıkan en-
gelleri ortadan kaldırıcı mekanizmaları 
oluşturmaya yönelik oldu. Kolay bir 
iş değil ve büyük çaba gerektiriyor. 
Günümüzde sosyal medya yoluyla 
kavramlar kolaylıkla çarpıtılıyor, gerçek 
anlamlarından koparılıp farklı mecrala-
ra çekilebiliyorlar. Mücadelenin en zor 
kısmı da burası. Bazı insanlar slogan-
larla konuşuyor, ezberlerle hareket 
ediyorlar. Okumuyorlar, incelemiyorlar, 
analiz, sentez ve değerlendirme bece-
rilerine sahip değiller. Kulaktan dolma 
bilgiler ile hüküm veriyorlar. Ezberle-
rini oluşturmuş kitlelerle mücadele 
hem çok zor hem de zaman alıyor. 
Ama bıkmadan usanmadan devam 
edeceğiz. 

Prof. Dr. Aziz Sancar’ın 
kız çocuklarına kodla-
ma dersinin mutlaka 
verilmesiyle ilgili tavsiye-
lerini dikkate aldık. Şu 
anda 5, 6, 7, ve 9’ncu 
sınıflarımızda öğrenim 
gören kız öğrencileri-
mizin tümü kodlama 
eğitimi almaktadırlar.  
Öğrencilerimiz artık 
yurtdışında robot ya-
rışmalarına katılabile-
cek duruma geldiler. 

ŞAHİT OLDUĞUM YAĞMUR 

Ramazan yaklaşıyor...  
Unutamadığınız bir   
Ramazan anınız var mı?
Birçok anım var! İzin verirseniz 

benim için en önemli iki anımdan 
bahsetmek isterim: 1985 yılıydı! 
Suudi Arabistan’da Riyad’da üniver-
sitenin yurdunda kalıyordum. Ezan 
okunmuş ve orucumuzu yurdun bah-
çesinde açmıştık. Sıcaklık 40 derece 
civarındaydı! Akşam namazından 
sonra herkese bir rehavet çökmüştü. 
Kimi odasına çekilmiş kimi çimenler 
üzerine serilen kilimler üzerinde 
uykuya dalmıştı. Benim ise gözlerim 
gökyüzündeki yıldızları seyretmekle 
meşguldü. Gök koyu lacivert rengin-
deydi! Yıldızlar pırıl pırıl parlıyordu! 

“Allah’ım ne büyüksün” diye mırıldan-
dım. Derken iki dakika boyunca hafif 
bir esinti ve sonrasında cisil cisil bir 
yağmur yağdı. Hatta ıslandım bile. 
Çölde yağmur yağıyordu! Sanırım 
o gece Kadir Gecesi idi. Dua ettim 
ve Allah’a şükür hepsi kabul oldu. 
Benden başka da kimse o yağmura 
şahit olmamıştı!

İkincisi ise aile olarak hep birlikte 
sahura kalktığımız o nadide rama-
zanlar. Sahur yemeğini kendimin 
hazırladığı Ramazan geceleri. Tıpkı 
anneciğimden öğrendiğim gibi bakır 
tavada kızarttığım peynirli yufka! 
Masada ben, eşim ve uykulu gözlerle 
mahmur mahmur bakan üç çocu-
ğum. Çok güzel günlerdi!



KOŞAR SANA KISA 
PANTOLONLU BİR

ÇOCUK

YAZARYAZAR
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HASTANE
Yarın Cuma…
Kadın doğum hastanesinde 

ufak bir ameliyat geçireceğim. 
Kırk üç yaşındayım. Doktorum, 
bu operasyondan sonra, bazı 
gelişmelerin olabileceğini söyledi. 
Ruh halim çok garip. Verdiklerine 
şükrederken, vermediklerine 
ya da neden bana vermediğini 
sorguluyorum. Hastane odasında 
arkadaşlarım çok iyi insanlar. 
Erzincan’lı bir öğretmen otuz beş 
yaşında; o da üzgün ve buruk. 
Balıkesir’den bir hanım, eşi burada 
görev yapıyor. Henüz yirmi yedi 
yaşında, onun derdi biraz daha 
büyük, umudunu yitirmemiş. 
Antalyalı bir hemşire hanım var, o da 
benimle aynı ameliyatı olacak.  Diğer 
odalar da dolu. Sebep hep aynı, 
hastalıklar farklı.  Burası kimilerine 
göre hayaller evi, kimilerine göre 
ibret evi. Kendimi hala suçlu 
hissediyorum, isyanın eşiğine 
gediğim için.

MAHALLE
Ziyaretime gelenler, pek tabii bu 

bir ritüel, ama dünya yarılsa da içine 
girsem duygusuyla cebelleşiyorum 
bir yandan. Kalbim var… 

Elim kalbimde cevap veriyorum 
sorulara “E sonuç alacak mısın? 
Olacak mı çocuğun?” Kulaklarımda 
birileri şarkı söylüyor ve ben uzayda 
yürüyorum. Cevap veriyorum: 
‘Kısmet…’ 

ÖTEKİLEŞTİRME
(İyi ya da kötüyü aynı lezzette 

yiyen bir alan) Akıllı telefonların 
içine görgü kuralları da yüklenmeli. 
Çünkü onu kullanan insanoğlu ‘Akıllı’ 
etiketine sırtını yaslıyor. Kendinde 
olması gereken, ahlâkı yok sayarak, 
paylaşım yapıyor. Bu durum akıl 
sağlığımı tehdit ediyor. 

Emsalsiz bir kimlik...  Annelik...  
Değersiz taklitçileri tarafından, bir 
kenara itilip, başkalarının nazarında 

laçkalaştırılıyor. Fütursuzluk iğreti 
duruyor, kanıma dokunuyor. Bir nevi 
üzmeyi emir buyuruyorlar. Paylaşım 
çılgınlığı, “Bak! Bende de neler var!”

Sakin olmaya gayret ediyorum. 
İrademin dışında, bünyemin hassasi-
yetinden, daha doğru ifadeyle zayıf 
bünyeme hâkim olamayabilirim. 
Bana insafsızca gelen paylaşımların, 
bu telaşın bir sebebi var mı? Bizi bu 
azaba mahkûm edenlerin, hiç mi 
günahı yok? Acaba ben de bir gün 
sükût edebilmenin faziletini kavraya 
bilecek miyim? Neşemi kaybettim. 
Bu durum, insandışılaştırma ve 
şeytanlaştırma şeklinde devam eder. 
Eğer kulağınıza hakkınızda bir şey 
söylendiyse “Kim söyledi bunu?” 
deriz. Bir yandan zehir içinize damla 
damla akıyorken. Fakat o kimliksiz-
den ses gelmez. ‘Biz’ ve ‘Öteki’. Bu 
küstahlığın, samimiyetsizliğin, sahte-
karlığın, yüreksizliğin, kurnazlığın ve 
de hadsizliğin evet, eksiği var fazlası 
yok. Bu niteliklerin sahibi bunları 
yapan herkes. Oturduğunuz, otur-
duğumuz yerde; atalardan oğullara 
ve kızlara kalan, ön yargılar, yanlış 
fikirler, tavırlar adetler, öyle çok bi-
riktirmişiz ki, bu kalabalıklar heyelan 
olup, üzerimize çöküyor. Sonra her 
şey yerle bir. Bireyin geçmişiyle ve 
geleneğiyle bağı tamamen zayıflayıp 
kopuyor. 

Enkaz... 
Verilen emanetin manasından 

yana ham ve cahil kalanlar, 
nafakalarını insanlara zülmederek ve 
zillet vererek kazanırlar.

ANNE
Öyle kadınlar var ki, sinelerinde 

denizler lezzetli, coşkunluğu daima 
nihan. Karma karışık duygular, 
bilinmeyenin ırmağına doğru aktığı 
için hiçbir ses, hiçbir hece, hiçbir 
kelime, o manaya ulaşamaz. Öte 
yandan, yüreklerinin yansıması 
bahar, ışıltısı nur. Vefayla taçlanmıştır 
anne. Annem gibi. Annelik bir kadını 
çepeçevre saran bir duygu. Bu 

vazifeyi her kadın yaşayamayabilir. 
Ya da yaşamak istemez. Hayatın 
ağırlığını hafifleten sebepleri, evladı, 
fazladan bir yük görerek şükürden 
yoksun olmak. Anne olamayan 
anneler, anneler, anne olan babalar. 
Anne tanımı bağırdaki taşların ismini 
‘Elmas’ yapanların kimliği. 

SIDK
Bir Anne… 
Hz. Asiye’nin ellerine teslim 

etti. “Ey Musa! Sevilmen ve benim 
nezaretimde yetiştirilmen için sana 
kendimden bir sevgi verdim” (Taha 
20/39) 

Suyun çocuğu, Asiye validemiz 
elinle, ne mübarek bir sevgiye 
mazhar olmuş. O alçakgönüllü 
çok cesur bir anne. Merhametinin, 
muhabbetinin çoşkusu O’ndan. “Ey 
Rabbim!” diye yalvarmıştı. “Senin 
katında, cennette, benim için bir 
köşk inşaa et, beni Firavun’dan ve 
yaptıklarından koru ve beni şu zalim 
halkın elinden kurtar.” (Tahrim 66/11)

Allah iman edenlere Hz. Asiye’yi 
örnek gösterdi. Önüne dünyanın 
nimetleri serilmesine rağmen o 
Allah’ın rızasına talip olmuştu. 
Çocuğu olmadığı halde, kendi 
yetiştirdiği başka bir evladın, 
getirdiği risalete boyun eğerek, sıdk 
yolunu tercih etti. O bu dünyadan 
hesabını temizleyip, istikbalini temin 
ederek gitti. Hem iman edenlere 
örnek oldu hem de sıdkın, cesaret ve 
selametini gösterdi. 

Darısı başıma.

ANNELER GÜNÜ
Ne ki, ayların ve günlerin 

içinde yuvarlanıp giderken, söz, 
anne olmak isteğinin içinden akıp 
gitti. Eğer, bütün annelerin, onları 
cennete taşıyan fiillerini, tek bir güne 
indirgeyecek olursak; “Mübarek 
olsun!”  Ne yapalım? Allah insanı 
ne işe koşmuş ise, o istikamette 
yürümesi çaresiz. Kuvvet, sabır ve 
metanet Rabbim ’den.



HABERHABER

dinlediğinizde onlarınkinden daha 
büyük bir acı olmadığını görüyor-
sunuz. Evet ben de kızımdan uzak, 
kızıma hasretim ama en azından 
durumunun iyi olduğunu ve hayatta 
olduğunu biliyorum.”

Muhyi misafirliklerini biraz uzat-
tıklarını anlatıyor: “Misafir bir gün, 
iki gün olur ama ne yazık ki bizimki 
biraz uzadı. Ancak Türk halkının 
yüzde 99’u bizlere çok iyi davrandı 
ve davranıyor. Sıradan insanların, 
bize yardım etmek için yaptıklarını 
anlatmaya gücüm yetmez. Türk 
halkına büyük bir teşekkürü bir borç 
biliyorum.” 

DESTEK VERİYOR 
Suriyeli Psikolog Selva Sultan (34) 

da ülkesindeki acımasız savaştan 
kaçarak sığındığı Türkiye’de yine 
kendisi gibi savaş mağduru 
kadınlara psikolojik destek sağlıyor.

Suriye’deki savaşta özellikle 
kadın ve çocukların büyük acılar 
ve dramlar yaşadığını ifade eden 
Sultan, 2014’te ülkesinden kaçarak 
Türkiye’ye sığındıklarını söylüyor.

Kadın sığınmacılara psikolojik 
destek verdiğini aktaran Sultan, 
onları motive ederek olumlu 
şeylere yönelttiğini anlatıyor: 
“Kadınların yaşadıkları tüm 
zorluklara rağmen pes etmemeleri 
hayata tutunmaları gerekiyor. 
Ailenin bel kemiği kadınlar. 
Kadınlar, kendilerini geliştirmenin 
yollarını arayarak hem ailelerine 
hem de diğer insanlara yardımcı 
olmalı. Türk halkı bize son derece 
iyi davranıyor. Zor zamanlarımızda 
Türkiye bize sahip çıktı ve pek çok 
imkân sağladı.” 

KENDİNİZİN DE İYİLEŞTİĞİNİ 
HİSSEDİYORSUNUZ

Türkiye’ye sığınan kadınlara psi-
kolojik destek veren gönüllülerden 
biri de 29 yaşındaki Faslı Meryem 
Cevvar…

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
(ODTÜ) Fen Edebiyat Fakültesi 
Sosyoloji Bölümü’nde eğitim almak 
için birkaç yıl önce Türkiye’ye gelen 
Cevvar, dernekte savaş mağduru 
kadınlara destek amaçlı psiko-sosyal 
faaliyetlerde aktif şekilde rol alıyor: 
“Kadınlar çok güçlü ve cesur olsun. 
Onları hiçbir şey korkutmamalı. 
Kadınlar kendilerine umut vere-
cek işlere yönelmeli.” diyen Faslı 
sosyolog: “Burada görüştüğümüz 
kadınlara hayata olumlu bakmalarını 
sağlayacak telkinlerde bulunuyo-
ruz. Onların yaşama tutunmalarına 
yardımcı olacak birtakım etkinlikler 
gerçekleştiriyoruz. Savaşın yıktığı 
kadın ruhlarını onarmak ve onla-
rın motivasyonları artmış şekilde 
buradan ayrıldığını görmek bizi çok 
mutlu ediyor. Başkalarının ruhlarını 
iyileştirmeye çalışırken, kendinizin 
de iyileştiğini hissediyorsunuz.”

İSTANBUL’DA KURULDU 
İstanbul’da 2015 yılında kurulan 

ve Ankara, Mersin ve Hatay’da şube-
leri bulunan Mülteciler ve Sığınma-
cılarla Yardımlaşma Dayanışma ve 
Destekleme Derneği (MSYD-ASRA), 
uluslararası ve geçici koruma altın-
daki dezavantajlı gruplara yönelik 
psiko-sosyal destek faaliyetleri yürü-
tüyor. Dernek çağrı merkezi ve sağlık 
özel ihtiyaç fonuyla tüm Türkiye’deki 
ihtiyaç sahibi, geçici koruma altın-
daki ve yerel dezavantajlı gruplara 
yönelik de faaliyetlerde bulunuyor. 

Türkiye ‘ye sığınan kadınlar, 
savaş mağduru hemcinslerine 
psiko-sosyal destek vererek 
onların hayata tutunmalarını 
sağlıyor. Ülkelerinde yaşanan 

savaş, çatışma ve güvensizlik ortamın-
dan kaçarak Türkiye’ye sığınan kadınlar, 
savaşın ruhlarında yarattığı tahribatı 
aldıkları psiko-sosyal destekle iyileştirme-
ye çalışıyor. Mülteciler ve Sığınmacılarla 
Yardımlaşma Dayanışma ve Destekleme 
Derneği’nin (MSYD-ASRA) sığınmacı olan 
gönüllü kadın çalışanları, Suriye’deki iç 
savaştan kaçan savaş mağduru kadınlara 
yönelik hizmet veriyor.

RUH SAĞLIKLARINI   
KORUMAYA YÖNELİK 

MSYD, bir sivil toplum kuruluşu ola-
rak, mülteci hakları, doğal afetler, krizler, 
çatışmalar, insan hakları ihlallerinden 
etkilenmiş birey ve toplulukların ihti-
yaçlarını, sorunlarını, yaşam koşullarının 
iyileştirilmesini ve temel gereksinimlerin 
karşılamalarına katkı sağlayan bir insani 
yardım kuruluşu... 

MSYD uluslararası insani yardım 
gizlilik standartları çerçevesinde ayrım 
gözetmeme, şeffaflık, tarafsızlık ve hesap 
verilebilirlik ilkeleriyle çalışmalarını ulusal 
ve uluslararası alanda sürdürüyor. Öte 
yandan dernek, ulusal ve uluslararası 
düzeyde yaptığı aktiviteler ve acil destek 
çalışmalarıyla krizden etkilenen birey ve 
toplulukların yaşam koşullarının iyileşti-
rilmesinde de rol oynuyor. MSYD krizden 
etkilenmiş birey ve toplumların evren-
sel insan hakları normları, sözleşmeleri 
ve yasalarda onlara sunulan koruma 
haklarını kullanmalarını sağlamak için 
ayrım gözetmeyen bir politikaya sahip. 
Her bireyin doğuştan eşit haklar ve özgür 
olduğu ilkesini benimseniyor. 
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Bu bağlamda da özellikle 
mülteci kadınların ruh sağlıklarını 
korumaya yönelik de çalışmalar 
yürütülüyor.  

“HİÇBİR ŞEY BİR ANNENİN 
EVLADINI KAYBETMESİNDEN 
DAHA KÖTÜ OLAMAZ”

Mısır’da 2013’teki askeri dar-
benin ardından eşiyle Türkiye’ye 
gelen avukat İman el-Muhyi (42), 
dernekte savaş mağduru kadın-
lara destek veren isimlerden bir 
tanesi…  

Dört çocuk annesi Muhyi, 
yaşadığı dil sorunu nedeniyle 
Türkiye’de avukatlık yapamıyor 
ancak dernekte özellikle Suriyeli 

kadınlara yönelik psiko-sosyal 
destek çalışmalarında etkin şekilde 
yer alıyor.

Muhyi “İnsanlar bazen evle-
rindeki tartışmaları, yaşadıkları 
ekonomik sorunları anlatıyor. Ben 
de onlara kızımı dört yıldır görme-
diğimi anlatıyorum. O zaman bu 
insanlara kendi sorunları basitmiş 
gibi geliyor. Bir nevi karşılıklı olarak 
birbirimizin yaralarını sarıyoruz” 
diyor ve sözlerine devam ediyor 
“Buradaki Suriyelilerin hikayelerini 
dinlerken birçok dramla karşılaşı-
yorsunuz. Ancak tabii ki hiçbir şey 
bir annenin evladını kaybetmesin-
den daha kötü olamaz. Evladını, 
sevdiklerini kaybeden insanları 
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Eğitim meselesi ülke 
gündeminde dozu 
değişse de her daim 
var olacaktır ancak özel 
olarak eğitimciler bu 

gündemi hep daha iyiye ulaşma 
adına diri tutar. Bu söyleşide de 
eğitim sendikası olan Eğitim Bir-Sen 
İstanbul 2 Nolu Şube Başkanı Rıfat 
Kavak ile sohbet ettik. Eğitimde 
var olanlar ve olması gerekenler 
üzerinden değerlendirmelerini 
aldık. Çok yönlü çalışmalarıyla 
eğitime sundukları katkı hepimiz 

adına atılmış adımlar. Eğitimin çeşitli 
kademelerinde çalışmış tabiri caizse 
bu davada derdi olan, alın teri olan 
bir isim. Aynı zamanda da eleştirel bir 
bakış açısıyla tabloyu bütün olarak 
okumaya gayret eden, bu tabloyu 
güzel kılmaya çalışan bir öğretmen 
olduğunun altını çizmek lazım.

MÜSLÜMANCA BAKIŞ  
AÇISIYLA KURDUK

Rıfat Bey dilerseniz sendikacılık 
üzerinden bir soruyla başlayalım. 
Eğitim sürecinde yer alan 
öğretmen ya da idareci neden 
sendikalı olma ihtiyacı duysun? 
Sendikalı olmanın anlamı nedir?

Bu soru için önce mevcut sistemin 
yapısından bahsetmek lazım. Bürokra-
tik süreçler iş üretmek isteyenler 
için doğası gereği birtakım zorluklar 
barındırıyor. Hem bireyin kendini 
ifade etmesi hem de ideale ulaşma 
adına yapacağı eylemlerde sistem 
ona birtakım zorluklar çıkarıyor çünkü 
sistem değişime dirençlidir. İnsanı 
stabilize eder, standart bir insan 
tipi hayal eder. Hem koşullar hem 
de üretken zihinler ise alternatifleri 
zihinsel olarak yoklar, değişikliklere 
ihtiyaç duyar. Bu dinamizmi taşıyan-
ların en başında öğretmenler gelir. 
Öngörülmüş misyonu aşan ameller 
arzular. Öğretmen bir sınıfa girdiğinde 

 ÖĞRETMENLİK 
MESLEĞİNİ ATANMIŞLAR DEĞİL 

ADANMIŞLAR 
YÜCELTECEKTİR

 EğİtİM Bİr-SEn İStanBul 
2 nolu ŞuBE BaŞkanı rıFat kavak:

RÖPORTAJ: GÜLŞEN ÖZER

bu coğrafyaya ait birçok renkle karşı 
karşıyadır. Bu renkleri harmanlayıp, 
ebru gibi ahenkli bir nesil hayal eder. 
Nesil yetiştirirken kendi gelişimi için 
de çalışmalara ihtiyaç duyar. İşte bu 
noktada sendika önemli bir alan 
açmış olur. Çözüme hızlı ulaşmada bir 
çıkış noktasıdır. Sendika yasaların bu 
anlamda kendimizi ifade etme alanı 
olarak düşünülmelidir. Mevzuatın 
kısıtlılıklarını aşma ve eğitimin tüm 
süreçlerinde iyileşmeye katkı sunarak 
kendimizi ifade etmemizi sağlar. 1992 
yılında Eğitim Bir-Sen kurulurken ‘Her 
kim ki bir insanın sorununu giderirse 
Allah ona yardım eder’ hadisi şerifini 
düstur edinerek yola çıkmıştır. Öğret-
menin, öğrencinin sorunlarını gider-
meye çalışmak, destek olmak eğitime 
hem de ülkemiz adına kazançtır. 

Sendika eğitim içinde işlerlik 
kazandırma aracı ve istikamete 
daha hızlı gitmesini sağladığını 
söylüyorsunuz peki biraz daha 
özelleştirirsek Eğitim Bir-Sen’in 
diğer sendikalardan ayırıcı  
yönü nedir? 

Türkiye’nin siyasi konjonktüründe 
iki kutuplu bir yapı vardı. Sendikal 
yapılarda da durum böyleydi. Sağ 
ve sol olarak ifade edebileceğimiz 
ortamda biz bir erdemler hareketi 
olarak bu iki yapı dışında bir yol çiz-
mek istedik. Eğitim Bir-Sen’in kuruluşu 
bu bakışa dayanır. Entelektüel ve bir 
şair olan Akif İnan bu coğrafyanın 
değerlerinin içkin olduğu bir sendikal 
harekete öncülük ederek Eğitim Bir-
Sen’i kurmuştur. Sağ ve sol anlayışı 
temsil eden iki sendika vardı. Biri her 
şeyi mevcuduyla korumayı diğeri ise 
bunun tam zıttı her şeyi parçalayan 
ve yok eden bir bakış acısıyla hareket 
ediyordu. 

Bizi temsil etmiyorlardı dolayısıy-
la bu ikisinin dışında inancımızla 
beraber mücadele alanı oluşturmak 
Müslümanca bakış açısını koruyarak 
kendimizi ifade etmek istedik. Bu 
eğitim camiasında ciddi bir ihtiyaçtı ki 
üye sayımızla sendikamıza olan tevec-
cüh bunu gösteriyor. Kurucumuzun 
diliyle ifade edersek iyi ve doğru 
çalışmalar yapmak için bir aradayız. 
Bir adım atarsak kafes kırılır.  Belki 
birden erir zincirlerimiz 

PROGRAMLAR   
DÜZENLİYORLAR 

Eğitim Bir-Sen İstanbul iki nolu 
şubenin başkanısınız özel olarak 
şubenizin genel olarak da Eğitim 
Bir Sen’in ajandasında neler var?  
Nasıl çalışmalar yapmayı plan-
lıyorsunuz? 
Biz eğitimciler büyük bir ailenin 

ferdiyiz. Değişen süreçlere hızla 
uyum sağlayabilecek, bakanlığımızın 
çalışmalarına ve ufkuna katkı 
sağlayacak planlamalarımız var. 
Sadece özlük maaş konuları değil 
öğretmenlik mesleğinin ruhunun 
içini doldurarak, değeriyle hemhal 
olan bir bakış açısı geliştirmeyin 
peşindeyiz. Uluslararası sendikacılarla 
buluşarak farklı uygulamaları 
inceliyoruz. 58 ülkeyle halihazırda 
yürüttüğümüz ortak çalışmalar 
yapıyoruz. Rusya’dan Bosna-
Hersek’e dek birçok ülke temsilciyle 
beraber ufkumuzu genişletmeye 
çalışıyoruz. Dünyayı anlamaya 
çalışırken iç yolculuğumuzu, 
mesleki gelişim çalışmalarını da bir 
yandan sürdürüyoruz. Üyelerimizin 
ilgi ve ihtiyaçlarıyla çalıştaylar, 
eğitim programları zaman zaman 
kültürel sportif etkinlikler kısaca 
aklınıza gelecek pek çok farklı 
kategoride programlar düzenliyoruz. 
Bu mesleği atanmışlar değil 
adanmışlar yüceltecektir. Entelektüel 
katsayımızı artırmak için alanında 
uzman kişi ve kaynaklara ulaşarak 
öğretmenlerimizle buluşturuyoruz. 
Eğitime doğru yön verebilecek 
çalışmalar için kafa yoruyoruz 
diyebilirim. Çalışmalarımızı ürüne 
dönüştürerek pek çok da kitap 
yayımladık. Değerler, felsefe, bilim 
gibi kategorilerde kitaplarımızla bir 
külliyat oluşturuyoruz. Kendisini 
yazarak ifade etmek isteyen 
öğretmenlerimize de hem süreli 
yayınlarımızla hem de kitaplarla 
imkan sağlıyoruz. Öğretmenlerimiz 
de bu çalışmaları ‘Bilge Nesil’ 
projemiz kapsamında öğrencilere 
yansıtıyor. Birbirini besleyen her 
geçen gün olumlu sonuçlarını 
gördüğümüz projelerden bazıları 
böyle diyebilirim.

Biz eğitimciler büyük 
bir ailenin ferdiyiz. 

Değişen süreçlere hızla 
uyum sağlayabilecek, 

bakanlığımızın 
çalışmalarına ve ufkuna 

katkı sağlayacak 
planlamalarımız 

var. Sadece özlük 
maaş konuları değil 

öğretmenlik mesleğinin 
ruhunun içini 

doldurarak, değeriyle 
hemhal olan bir bakış 

açısı geliştirmeyin 
peşindeyiz. 



ULUSLARARASI SINAV DEĞER-
LENDİRMELERİ SAĞLIKLI DEĞİL 

Kültürde ve eğitimde kötü not 
alındı ve yakın zamana dek kültür 
ve eğitim epey tartışıldı. Hatta 
eğitimdeki yönetici değişiklikleri 
bu ana fikre dayanıyor sanıyorum. 
Peki siz bu mevcut durumda 
eğitimin geleceğini nasıl 
görüyorsunuz? Bir çıkış ya da 
herkesin gönlünü ferahlatacak 
bir çözüm üretilebilecek miyiz? 
Sorunları çözebilmek için daha 
fazla zamana mı ihtiyaç var? 

İlk olarak şunu ifade edeyim ki 
ben konuşulup tartışıldığı oranda 
sorun olduğu kanaatinde değilim. 
Sonuçta büyük ve kemikleşmiş bir 
yapı içinde en küçük hareketler bile 
sorun olarak okunuyor ki bu doğ-
ru bir yaklaşım değil. Eğitim daha 
iyiye doğru değişim içinde olmak 
zorundadır. Ayrıca dikkatlerden 
kaçan bir husus da başarı ve başarısı-
zlığın ölçülme kriteridir. Uluslararası 
sınav sonuçlarına dayalı yapılan 
değerlendirmeler sağlıklı değildir. 
Bu ayrıca ele alınması gereken bir 
mesele. Başarı meselesine nerden 
baktığınız önemli. Peki nedir başarı? 
Çocuğun mevcut şartlar içeresinde 

bu kültüre ait olanı taşıyabilme 
hassasiyetini edindirmeniz, er-
demli şahsiyetler yetiştirmeniz asıl 
başarıdır. Değerler eğitimiyle bize 
ait pek çok değer verilmek isteniyor 
ama inancımızın temel dinamiği 
olan pek çok değer de gölgede 
kalıyor. Kardeşlik, paylaşma, sılayı 
rahim gibi daha fazla çalışılması 
gereken değerler var. İnsan merkezli 
bir mesleğe sahibiz ve burada insa-
na dokunabildiğimiz oranda başarılı 
oluruz. Bunu gerçekleştirdiğimiz pek 
çok iyi örnek de var ama ne yazık 
ki olumsuz ve esasında istisna olan 
olaylar öne çıkıyor. Gönül bunların 
da olmamasını istiyor ama bu da 
yaşamın acı gerçeği.

ACI TECRÜBELERDEN  
DERS ALIYORUZ 

Gebze’de öğrencisi tarafından 
öldürülen Necmettin öğretmen 
örneği gibi…

Evet ne yazık ki… Bu vesileyle 
tekrardan hepimizin başı sağ olsun, 
Rabbim ailesine sabırlar ihsan etsin. 
Hepimiz çok üzüldük fakat yine de bu 
tür hadiselerden yola çıkarak genelde 
ilgili bir yorum yapmak doğru değil. 
Öğretmenlik yaptığım yıllarda madde 

bağımlısı bir öğrencim tarafından 
bıçaklandım ben de. Aylarca has-
tanede kaldım. Benim yaşadığım 
olaydan sonra okulda bu olayların 
önü kesildi. Madde bağımlılığının 
sonuçlarını yaşayarak gören öğren-
cilerden kurtardığımız çocuklar oldu. 
Toplumca ne yazık ki acı tecrübel-
erden ders alıyoruz. Bu acıların bir 
daha tekerrür etmemesini sağlama 
sorumluluğu hepimizin omuzlarında. 
Gebze’de yaşanan olayın bir daha 
tekrar etmemesi için hassas çözümler 
üretmeliyiz.

Nasıl çalışmalar olabilir örnekle-
meniz mümkün mü?

Hem kamuoyunun hem basının 
bakış açısı değişmeli. Mesela tel-
evizyonu açtığınızda öğretmen rolü 
saygıdeğer bir konumda değilse 
bu toplumun öğrencinin üzerinde 
olumsuz bir etki oluşturuyor. Olum-
suz olaylar günlerce manşetlerde 
durduğunda bilinçaltı hoca talebe 
ilişkilerinde olumsuz kodlamalar 
yapıyor. Yani öncelikle zihinsel bir ıslah 
ihtiyacımız var. Öğretmenin yaptığı 
tatiller üzerinden tartışmalar yapıp 
gündem oluşturmak yerine öğret-
menin konumunu itibarını iyileştirmek 
lazım.

 Öğretmen çocuğa 
ulaşmak için eskisinden 

kat kat fazla çaba 
sarf edip onun diline 

gönlüne ulaşmaya 
çalışıyor. Bu çaba tek 

başına öğretmenin 
omuzlarına bırakılamaz. 

Bakanlığımızın 
desteğiyle yeni kuşağın 

dilini kullanabilecek 
donanım elde etmemiz 

gerekiyor.

44 TuRuNCu DERGİ / Mayıs 2019 45Mayıs  2019 / TuRuNCu DERGİ 

DEĞERLERİN YIPRANMASI 

Eskiden ‘Öğretmen’ dediğimizde 
saygın bir meslek anlaşılıyordu 
fakat oldukça zayıfladı bu bakış. 
Bunun nedeni nedir? 

Bu en temelde şehirleşmenin 
getirdiği ve genel olarak insana ait 
değerin yıpranmasından kaynaklanıyor 
ve bu öğretmenliğe de yansıyor. Bu 
durum diğer mesleklere de yansıyor. 
Kapitalizmin getirdiği yaşam biçimi ne 
yazık ki her alana sirayet ediyor. Sürekli 
tüketimin pompalandığında her şeyin 
maddiyata tahvil edildiği bir dünyada 
değerlerimiz zayıflıyor.

Şu anda ki gençlik Z kuşağı olarak 
tanımlanıyor ve gerçekten farklı 
bir nesil geliyor. Onlar dijital bir 
ortamın içine doğdular. Onların 
değişen kodları her alana yansıyor. 
Ailedeki roller değişiyor, eğitim 
alanındaki ilişkiler değişiyor. Siz ne 
düşünüyorsunuz gençlere dair?

Bu konuda epey negatif yorum 
yapan yazı yazan oldu fakat ben mut-
laka ümit var olmak zorunda olduğu-
muzu düşünüyorum. Biz ümidimizi 
kaybettiğiniz anda mesleği de bırak-
mamız icap eder. İnsanı merkeze alan 
öğretmenlikte ümit en temel noktadır 
ki bunu kaybettiğiniz anda memur 
olursunuz. Bununla beraber işimizin 
zorlaştığını da söylemem lazım. Eskiden 
tek bilgi kaynağı, tek otorite olan öğret-
men öğrenci için rol modeldi. Bugün 
çocuğu dizi karakterlerinden sanal 
dünyada beliren fenomenlere dek pek 
çok kişi etkiliyor. Öğretmen çocuğa 
ulaşmak için eskisinden kat kat fazla 
çaba sarf edip onun diline gönlüne 
ulaşmaya çalışıyor. Bu çaba tek başına 
öğretmenin omuzlarına bırakılamaz. 
Bakanlığımızın desteğiyle yeni kuşağın 
dilini kullanabilecek donanım elde 
etmemiz gerekiyor. Değişen teknoloji 
ilk anda çocuklarımızı uzak tutmak 
istediğimiz bir yerde duruyordu. Bugün 
ise bu teknolojinin içinde nasıl sağlıklı 
kalınacağı üzerinde çalışıyoruz. Çocuğu 
güçlendirmeye ve dijital farkındalığını 
artırmaya çalışıyoruz. Buna eş zam-
anlı olarak öğretmenlerimizin dijital 
içeriklere hakim olması, öğrenme 
ortamlarını güncellemesi gerekiyor. 
Ümidim var ama herkesin elini taşın 
altına koyması lazım. Bakanlığımızın 
da gündelik değil de uzun vadeli 

politikalar üretmesini bekliyoruz yani 
bakanlıktaki değişen bürokratlara bağlı 
kalmadan daha üst bir bakış acısıyla 
eğitimin geleceğinin doğru yönlendi-
rilmesi gerekiyor. Bu öğretmen öğrenci 
hepimiz için ihtiyaç.

BİZE AİT BİR EĞİTİM MODELİ 

Son olarak şöyle sorayım; eğitimle 
ilgili en çok tartışılan konu sürekli 
değişim yaşanması… Peki bu 
gerçekten eleştirilmesi gereken bir 
husus mudur? Gerçekten tartışıldığı 
kadar içerikte değişiklik var mı? 

Hayır aslında temelde bir değişiklik 
şimdilik yok. Toplum değişen sınav 
sistemi gibi teknik değişiklikleri eğitim 
politikası değişikliği olarak algılıyor. 
Finlandiya örneği gibi popüler örnekler 
gündeme getirilerek kıyaslamalara 
gidiliyor ki bu da benzer olmayan 
koşulların yarıştırılmasından başka bir 
şey değil. Biz eğitime dair her konuyu 
kendi dinamiklerimizi ve imkanlarımızı 
atlamadan ele almalı ve gerçekçi he-
deflerle değişiklik planlamalıyız. Burada 
bir konuya dikkat çekmek isterim. 
Müfredat revize sürecine sendikamız 
öneri olarak bir çalışma yaptı. Öğret-
menlerimiz alan uzmanlarıyla haftalar-
ca çalışma yaptık bir taslak hazırladık. 
Bu çalışmamızın içeriğiyle ilk ilgilenen 
yabancı ülke konsoloslukları oldu 
ve bu ilgiyi çok masumane olarak 
okumuyorum. Bu coğrafyayla uğraşan 
ve emellerini sürdüren emperyalist 
odakların köklü değişiklikler konu-
sunda engellemelerde bulunacağını 
düşünüyorum bu nedenle ilk olarak 
bağımsız düşünme ve bunu eyleme 
geçirebilme iradesi kuşanılmalıdır. 
Eğitimin sadece kendi dinamiklerim-
izde ilerlemediğimiz, arka planda rahat 
bırakılmadığımızı kanaatindeyim. Bu 
ülke bağımsızlığını ürettiği silahları 
kadar eğitimde bağımsızlaşmasıyla 
kazanacaktır. Bize ait olan bir eğitim 
modeli oluşturabilir çözümü dışarıda 
değil kendimizde arar ve bunu hayata 
geçirebilirsek sorunların ortadan kalka-
cağı kanaatindeyim.

Turuncu okurları adına çok teşekkür 
ediyorum.

Ben teşekkür ederim. Çok kat-
manlı ama hayati meseleler üzerine 
değinmiş olduk. Konuştukça ve kafa 
yordukça mesafe kat edeceğiz inşallah.
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FATMA KARAMAN SÜSLÜ

Başarılarıyla göğsümü-
zü kabartıyorlar, bizi 
çok mutlu ediyorlar! 
Yaptıkları yapacaklarının 
teminatı olan, çalışkan, 

azimli, ahlaklı genç sporcularımız 
onlar… Başarıları kendi gelecekle-
riyle birlikte ülkemizin geleceğini de 
aydınlatıyor. Tanımayanlarla tanış-
tırmak için bu parlak gençlerimizi 
sizinle buluşturmak istiyoruz. 

SÜMEYYE BOYACı
PARALİMPİK MİLLİ YÜZÜCÜ
İki kolu olmadan ve kalça kemiği 
çıkık bir şekilde dünyaya gelen 
Sümeyye Boyacı, bir gün akvaryum-
daki balıkları izlerken yüzmeye karar 
verdi. Yüzmek için kollara ihtiyacı 
olmadığını o an anlamıştır! 2016’da 
Berlin’deki 30’ncu Uluslararası Alman 
Şampiyonası’nda yarışan Sümeyye, 
2016’da katıldığı Rio de Janeiro, Bre-
zilya’da gerçekleşen Yaz Paralimpik 
Olimpiyatları’ndan ödülsüz döndü. 
İtalya Liguria’da düzenlenen 2017 
Avrupa Para Gençlik Oyunları’na 

katıldı ve 50 metre Backstroke S1-5 
etkinliğinde bronz madalya kazan-
dı. Boyacı, geçtiğimiz yıl Dublin’de 
düzenlenen 2018 Avrupa Paralim-
pik Yüzme Şampiyonası’nda da ise 
dünya şampiyonu oldu! Boyacı son 
olarak ABD’de düzenlenen Dünya 
Serisi’nde altın madalya kazanarak 
ülkemizi gururlandırdı. Sümeyye’nin 
yetenekleri yüzmeyle sınırlı değil. Bir 
ebru sergisi de açan başarılı sporcu 
elde ettiği gelirle kendisine bir dikiş 
makinesi almış. Çizim yapan, elbise 
diken Sümeyye Boyacı, yemek yap-
maktan da keyif alıyor.

HABERHABER

MEDAR-I İFTİHARIMIZ

METE GAZOZ
MİLLİ OKçU

Türk okçuluğunun altın 
yılını yaşadığı 2018’de katıldığı 
şampiyonalarda 6 altın, 4 gümüş 
ve 2 bronz madalya alan 19 
yaşındaki Mete Gazoz, Dünya 
Okçuluk Federasyonunca ‘Yılın 
sporcusu’ ve ‘Yılın en iyi çıkış yapan 
sporcusu’ ödüllerini kazanarak, 
tarihi başarıya imza attı! 2016 Rio 
Yaz Olimpiyatları’ndaki soğukkanlı 
tavırları, sempatisi ve başarısıyla 
tüm Türkiye’nin sevgisini kazanan 

18 yaşındaki Mete Gazoz, okçuluğa 
3 yaşında başladı. 14 yaşından bu 
yana uluslararası arenada yarışan 
Mete, aynı sene içinde minikler 
kategorisinde yarışırken büyükler 
A Milli Takımı’na girdi. Dünya 
sıralamasında 28’nci sırada yer 
alan ve kariyerinde birçok rekoru 
bulunan sporcunun son olarak 
2018 Dünya Salon Şampiyonası 
Klasik Yay Gençler kategorisinde 
ikinciliği bulunuyor. Gazoz 
Akdeniz Üniversitesi’nde öğrenimi 
sürdürüyor.

AYŞE BEGÜM ONBAŞI
 MİLLİ JİMNASTİKÇİ 

Ayşe Begüm Onbaşı, sporla henüz 
üç yaşındayken tanıştı. O günlerde 
Akhisar’da bale eğitimi alan başarılı 
sporcu, İspanyol bale öğretmeninin 
dikkatini çekmesiyle birlikte, hocası-
nın ailesini yönlendirmesi sayesinde 
jimnastiğe yöneldi. Sporcu bir aileden 
gelen Ayşe Begüm, haftanın beş günü 
evinden yaklaşık 50 kilometre uzaklık-
taki antrenman salonuna giderek spo-
runu geliştirip, zaman içinde dünya 
çapında bir jimnastikçiye dönüştü. 

Sümeyye Boyacı

Deniz ünlüDağ

ayşe Begüm onBaşı meTe gazoz cengiz ünDeR
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Kariyeri de bundan sonra şekil 
almaya başlamış. İpek Soylu, sporcu 
bir ailenin sporcu bir kızı. Annesi 
lisanslı bir karateci. Kız kardeşi İrem 
de tenisçi. İpek’in bu günlere gelme-
sinde ailesinin rolü çok büyük. Ada-
na’da yaşayan aile, İpek’in kariyeri 
için İstanbul’a taşındı. İstanbul’a yer-
leştikten sonra Enka Spor Kulübü’n-
de oynamaya başlayan İpek Soy-
lu’nun yükselişi 2012 yılına dayanıyor 
diyebiliriz. Grand Slam’lerin önemli 
bir turnuvası olan Wimbledon’da 
gençler kategorisinde mücadele etti, 
aynı turnuvada gençler kategorisi 
ana tabloda oynayan ilk Türk kadın 
tenisçi olarak tarihe geçti. İpek’in 
adını tüm dünyaya duyurduğu yıl ise 
2014 oldu. Amerika Açık Tenis Turnu-
vası’nda genç çift kadınlarda müca-
dele eden Soylu, finalde partneri Jil 
Belen Teichmann ile birlikte, rakip-
lerini yenerek Türkiye’ye ilk Grand 
Slam şampiyonluğunu getirdi.

CEDİ OSMAN
MİLLİ BASKETBOLCU

Babası Türk, annesi Boşnak olan 
Cedi,1995 yılında Makedonya’nın 
Ohri şehrinde dünyaya geldi. Aile-
siyle birlikte 1999 yılında Bosna-Her-
sek’in Saraybosna şehrine taşındı. 

Hareketli ve hiperaktif bir çocuk 
olan Cedi’yi ailesi okuldan arta kalan 
zamanlarını değerlendirmesi için 
onu altı yaşındayken KK Bosna kulü-
büne kayıt ettirdi. 

Saraybosna’da bir gün 
kulübünde basketbol oynarken 
EuroLeague takımı Efes Pilsen 
scout’ları tarafından izlenip 
keşfedildi ve daha sonra 13 
yaşındayken ailesiyle birlikte 
İstanbul’a getirildi. Türkiye’ye 
taşındıktan sonra Türk vatandaşlığına 
geçen Cedi, 2007 yılından itibaren 
Efes alt yapısında forma giymeye 
başladı.  Efes alt yapısında ilk olarak 
küçük takımda oynayarak başladı 
ve en son olarak yıldız ve genç 
takımlarında forma giydi. Ayrıca 
2010 yılında yıldız takımla beraber 
Türkiye Yıldız Erkekler Basketbol 
Şampiyonası’nda şampiyonluk 
elde etti. 2014-2015 sezonunda 
Anadolu Efes formasıyla ligde final 
oynama başarısını gösteren Cedi 
Osman, aynı sezon Türkiye Kupası’nı 
kazandı. 18 Temmuz 2017 tarihinde 
NBA takımı Cleveland Cavaliers ile 
sözleşme imzaladı. Cedi, Türkiye millî 
basketbol takımı formasını ilk kez 
İspanya’da düzenlenen 2014 FIBA 
Dünya Şampiyonası’nda giydi.

İpek Soylu 15 Nisan 
1996 doğumlu. 
Yani sadece 
21 yaşında. Buna 
rağmen de epey 
başarılı. Altı yaşında 
bir çocukken tenise 
başlamış İpek. 
İlk profesyonel 
maçına ise 10 
yaşındayken 
romanya 
turnuvasında 
çıkmış. 

2014-2015 
sezonunda Anadolu 

Efes formasıyla 
ligde final oynama 

başarısını gösteren 
Cedi Osman, aynı 

sezon Türkiye 
Kupası’nı kazandı. 
18 temmuz 2017 

tarihinde nBa 
takımı Cleveland 

Cavaliers ile 
sözleşme imzaladı. 

Spor kariyerinin yanı sıra Akhisar 
Anadolu Lisesi’nde öğrenimini sür-
düren genç jimnastikçi, 11 yaşından 
bu yana milli formayı taşıyor. 2015’te 
Meksika’da gerçekleşen Dünya Şam-
piyonası’nda 12- 14 yaş grubunda 
mücadele veren başarılı sporcu, bu-
rada dünya üçüncüsü oldu. 2016’da 
Güney Kore’de düzenlenen Aerobik 
Jimnastik Dünya Şampiyonası’nda 
ise 15- 17 yaş grubunda altın madal-
yayla ülkemize dönerek, yetenek-
lerinin ve çalışmalarının karşılığını 
almayı başardı. Dünya Şampiyonaları 
dışında yurtiçinde ve yurtdışında 
katıldığı etkinliklerde 60’ın üzerinde 
madalya sahibi olan Ayşe Begüm, 
ülkemizin en çok gelecek vadeden 
sporcuları arasında yer alıyor. Onbaşı 
son olarak, Portekiz’de düzenlenen 
Aerobik Jimnastik Dünya Kupası’nda 
altın madalya kazandı.

DENİZ SELİN ÜNLÜDAĞ
MİLLİ ESKRİMCİ 

Türkiye’nin 95 yıllık eskrim tarihin-
de, yıldız kadınlar kılıç kategorisinde, 
ilk Avrupa şampiyonluğunu kazanan 
Deniz Selin Ünlüdağ’ın başarı hikaye-
si, önce kendisinin, sonra da ailesinin 
İzmir’den Ankara’ya göç etmesiyle 
başladı. Ailesi sırf Deniz hayallerine 
kavuşsun diye Türkiye Olimpiyat 
Hazırlık Merkezi’nde (THOM) kalarak 
haftanın beş günü yaptığı antren-
manlarla hayallerine ulaşmaya çalışan 
kızları Deniz Selin ile birlikte yaşama-
ya başladı. Kadınlar kategorisinde ise 
ilk kez bu başarıyı elde eden sporcu 
olarak tarihe geçen Deniz, daha önce 
ise 16 yaşında olmasına rağmen 
Türkiye’de 23 yaş altı kategorisinde 
şampiyonluk yaşayarak bu başarısının 
sinyallerini vermişti. Türkiye Eskrim 
Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Murat 
Atalı, ise Deniz’in bu başarısını “Sabır-
la ve azimle ortaya çıkardığımız altın 
nesil, Türk eskriminde tarih yazmaya 
devam ediyor. Deniz Selin Ünlüdağ 
da değerli antrenörlerimizle birlikte 
Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezinde 
yapmış olduğu çalışmalarının karşılı-
ğını aldı ve ülkemize ikinci kez Avru-
pa Şampiyonluğu yaşattı. Ülkemize 
ve milletimize hayırlı olsun.” diyerek 
başarıyı Mehmetçiklere armağan etti.

CENGİZ ÜNDER
MİLLİ FUTBOLCU

14 Temmuz 1997’de Balıkesir’in 
Sındırga ilçesinde dünyaya geldi 
Cengiz Ünder…

Ailesi futbola başladığı ilk gün-
den beri en büyük destekçisi oldu. 
Sekiz yaşındayken Sındırga Bele-
diyesi’nin yaz okuluna giderek fut-
bolunu geliştirmeye devam eden 
Ünder, 10 yaşındayken Sındırga’ya 
iki buçuk saat uzaklıktaki İzmir’de 
Bucaspor’un spor akademisine gir-
di. Daha küçük bir çocukken geldiği 
İzmir’de tek başına kalan Ünder’in 
imdadına kulübü yetişti, ona ve ai-
lesine İzmir’de bir ev tuttu. Okuluna 
İzmir’de devam eden Ünder, daha 
sonra Altınordu’nun yolunu tuttu. 
Burada başarılı olan Cengiz, iki se-
zonda Altınordu A Takımı’na yüksel-
di. Sonra adeta ‘Yürü ya kulum’ lafına 
uygun bir kariyere ‘Merhaba’ dedi 
Cengiz. Büyük takımlar karşısında 
gösterdiği performansla kulüplerin 
radarına giren Ünder’e Medipol 
Başakşehir takımı talip oldu. Cengiz 
artık başarılarına Başakşehir’de 
devam edecekti. Süper Lig’de 28 
maçta ilk 11’de oynadı. 7 gol attı, 5 
asist yaptı. Avrupa’da ve kupada 9 
maça çıktı, 2 gol attı, 3 asist yaptı. 
Artık Cengiz dünya kulüplerinin 
transfer listesine girmişti. Bir ilk oldu 
ve Türkiye’de bir futbolcuya ödenen 
en yüksek bedel 15 milyon Euro ile 
İtalya’nın Roma takımına transfer 
oldu. Cengiz bugün Avrupa’da en 
çok beğenilen sporculardan biri 
olarak Türkiye’nin göğsünü kabart-
maya devam ediyor.

İPEK SOYLU
MİLLİ TENİSÇİ

Onun adını haber sitelerinde, 
sosyal medyada sıkça duyuyorsu-
nuz. Elde ettiği başarılar nedeniyle 
onu yılların tecrübesi sanabilirsiniz. 
Ama İpek Soylu 15 Nisan 1996 
doğumlu. Yani sadece 21 yaşında. 
Buna rağmen de epey başarılı. Altı 
yaşında bir çocukken tenise başla-
mış İpek. İlk profesyonel maçına ise 
10 yaşındayken Romanya turnuva-
sında çıkmış. 

HABERHABER

ceDi oSman

iPeK SoylU
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RÖPORTAJ

A
nkara’da geçtiğimiz ay 
dünya gençleriyle Türk 
gençlerini kaynaştırmak, 
kültürler arası öğrenme 
gerçekleştirmek adına Her 
Dem Derneği gençlik çalı-
şanları, Türkiye Ulusal Ajan-
sı tarafından uygulanan 

‘Erasmus Plus Programı’ kapsamında 
‘Gençlik Değişimi Projesi’ gerçekleştir-
di. Proje konusu ‘Somut olmayan kül-
türel mirasın korunması ve aktarımı’ 
olan çalışmanın proje koordinatörü 
Gamze Özdemir ile gençlik çalışmaları 
ve gerçekleştirdikleri proje hakkında 
konuştuk.

KİMLİK VE DEVAMLILIK 
DUYGUSU 

Erasmus+ kapsamında 
yaptığınız gençlik değişimi 
projesinin konusu ve amaç-
ları nelerdir, konuyu seçer-
ken neleri öncelediniz?

Dernek katılımcılarımızla yaptığı-
mız toplantılarda özellikle gençlerin 
kültürümüze ait türküleri, türkülerin 
çıkış hikayelerini, fıkralarımızı, masal-
larımızı, deyimleri, folklore ait temaları  
bilmediklerini gözlemledik. Genç 
kızlarımızın kültürümüze ait yemekleri 
yapamadıklarını fark ettik. Konuyla 
ilgili yurt dışındaki ortaklık kurduğu-
muz ülkelerdeki arkadaşlarla yaptı-

ğımız sohbetlerde aynı eksikliklerin 
onlarda da

olduğunu konuştuk. Bu nedenle 
yurt dışındaki ortak arkadaşlarımızla 
birlikte ‘Somut Olmayan Kültürel 
Miras’ hakkında uluslararası bir proje 
yapma ihtiyacı hissettik. Ortak olmaya 
niyet ettiğimiz ülkeden arkadaşlarla 
görüştüğümüzde olumlu geri dönüş-
ler alarak çalışmalarımıza başladık. 
“Gelin tanış olalım’’ sloganıyla yola 
çıktık. 

Proje konumuz olan ‘Somut Olma-
yan Kültürel Miras’ aslında kuşaktan 
kuşağa aktarılarak bir toplumun gele-
ceğini inşa eden en önemli unsurlar-
dan biridir. Tanım olarak ‘Somut Olma-
yan Kültürel Miras’ (SOKÜM), UNESCO 
tarafından toplulukların, grupların ve 
kimi durumlarda bireylerin kültürel 
miraslarının bir parçası olarak tanımla-
dıkları uygulamalar, temsiller, anlatım-
lar, bilgiler, beceriler ve bunlara ilişkin, 
araçlar, gereçler ve kültürel mekânlar 
biçiminde tanımlanmaktadır. 

Dünyaca ünlü soyut kültür 
ürünlerine sahip olan Türkiye’de 
özellikle genç neslin bu kültürden 
habersiz yaşaması büyük bir kimlik 
kaybıdır. Kültürel sürekliğinin devamı 
için gerekirse gençlerin en çok rağbet 
ettiği teknolojik araçlar vasıtasıyla 
bu kültür ürünleri kuşaktan kuşağa 
aktarılmalıdır.

Dünyaca ünlü soyut 
kültür ürünlerine 

sahİp olan Türkİye’de 
özellİkle genç 

neslİn bu kültürden 
habersİz yaşaması 
büyük bİr kİmlİk 

kaybıdır. Kültürel 
süreklİğİnİn devamı 

İçİn gerekİrse 
gençlerİn en 

çok rağbet ettİğİ 
teknolojİk araçlar 

vasıtasıyla bu 
kültür ürünlerİ 
kuşaktan kuşağa 

aktarılmalıdır.

YAZAR GAMZE ÖZÇELİK:

   YEREL DEĞERLERİN 
YOK OLMASINI
GENÇLER ENGELLEYECEK

DOSYARÖPORTAJ



oluşturduk ve 48 gençle projemizi 
Ankara’da sekiz gün süreyle gerçek-
leştirdik. 

Proje ortaklarımız kendi somut 
olmayan kültürel miraslarına dair 
tecrübeler ve paylaşmak istedikleri 
materyallerle geldiler. Küreselleşen 
ve farklı renkleri yok eden 
dünyada, projeye katılan ortaklar 
kendi eşsiz kültürel değerleriyle 
birbirlerini tanımak kültürler arası 
sosyalleşmek ve bir ortak zemin 
oluşturma imkânı buldular.

Proje uygulaması Ankara’da 
gerçekleştiği için konuya ilişkin 
Hamamönü’ndeki SÖKÜM 
müzesi gezildi. Hacı bayram, 
Kale, Hamamönü ile şehir turu 
gerçekleştirildi. 

Gençler folklor oyunlarımızdan 
örnekler izleme, yöresel 
yemeklerimizden yeme imkânı 
buldular. Türk gecesi ve kına 
merasimi örneği tertip edildi. 
Çiğ köfte yapımı, saz ve ney 
taksiminden örnekler sunuldu. Bir 
atölye çalışması olarak taş baskı 
çalışması yapıldı. Bez çantalar 
üzerine kendileri taş baskı tekniğini 
deneyimleme fırsatı buldular.

Katılan her ülke kendi 
kültürlerine dair sunumlar 
gerçekleştirme fırsatı buldu. 
Biz de gelen ülkelerden kendi 
kültürel değerlerine dair çok güzel 
bilgiler öğrendik. Litvanya’nın 
yumurta süsleme sanatını, 
örgü işleme patiklerin özellikle 
erkekler tarafından üretildiğini, 
kültürlerinde zengin bir masal 
birikimleri olduğunu öğrendik. 
İngiltere’nin beş çayı ritüeli, şu an 
kullandıkları bayrağa neden ‘Union 
Jack’ adını verdiklerini, kraliyet ailesi 
geleneği hakkında bilgiler edindik. 
Mısır’ın geleneksel kıyafetlerinden 
örnekler gördük. Macaristan’ın 
bizlere çok benzer geleneksel 
halk dansları olduğunu fark ettik. 
Filistin yağ satarım bal satarım 
oyunu oynatırken dünyanın 
bambaşka coğrafyalarından bir 
araya gelsek bile etkileşim alanının 
ne kadar geniş olduğunu, kültürel 
aktarımların uluslarası düzeydeki 
önemini deneyimlemiş olduk. 

KÜLTÜREL BİRİKİMİ   
OLAN BİR ÜLKEYİZ

Projeniz nihayete erdiğin-
de katılan gençlerden ne 
gibi geri dönüşler aldınız, 
Türkiye izlenimleri, kültü-
rümüze dair yaklaşımlarını 
nasıl değerlendirirsiniz?

48 gençle sosyal medya ara-
cılığıyla hala görüşüyoruz. Ara ara 
burada geçirdikleri günleri özledikle-
rine dair mesajlar atıp, resimler pay-
laşıyorlar. Kültürümüzü çok zengin 
bulduklarını, gördükleri, izledikleri her 
bir detaya hayranlıkla yaklaştıklarını 
söyleyebilirim. Özellikle Türk mutfağı-
nı çok sevdiler. Ankara’yı sakin ve dü-
zenli buldular. Millet Camisi’nden çok 
etkilendiler. Misafirperver bir toplum 
olduğumuzu, iyi bir ev sahibi oldu-
ğumuzu belirttiler. Kültürel birikimi 
çok fazla olan ve hala bu değerlerle 
yaşayan ve yaşatmaya çalışan bir ülke 
olduğumuzu fark ettiklerini söyledi-
ler. Bu bağlamda proje hedeflerimizi 
de gerçekleştirmiş olduk. Kültürel 
arası öğrenme gerçekleştirildi. Somut 
olmayan kültürel miras değerlerimizi 
hem biz hatırlamış hem de farklı 
ülkelere tanıtma fırsatı bulmuş olduk. 

Şu bilgiyi de ekleyim Unesco So-
mut Olmayan Kültürel Miras Listesine 
Türkiye’ye dair ; Meddahlık Gelene-
ği (2008), Mevlevi Sema Törenleri 
(2008), Âşıklık Geleneği (2009), Kara-
göz (2009), Nevruz (2009), Geleneksel 
Sohbet Toplantıları (Yaren, Barana, 
Sıra Geceleri ve diğer (2010), Ale-
vi-Bektaşi Ritüeli Semah (2010), Kırk-
pınar Yağlı Güreş Festivali (2010), Ge-
leneksel Tören Keşkeği (2011), Mesir 
Macunu Festivali (2012), Türk Kahvesi 
ve Geleneği (2013), Ebru: Türk Kâğıt 
Süsleme Sanatı (2014), İnce Ekmek 
Yapımı ve Paylaşımı Geleneği (2016), 
Geleneksel Çini Sanatı (2016), Bahar 
Bayramı Hıdırellez (Makedonya ile 
ortak dosya) (2017), Dede Korkut-Kor-
kut Ata Mirası: Kültürü, Efsaneleri ve 
Müziği yer almaktadır, en son Islık Dili 
2017 yılında listeye dahil edilmiştir .

Verdiğiniz değerli bilgiler-
den ötürü teşekkür ederiz.
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Bin 700 senelik zengin bir kültür 
birikimine sahip bir toplum olarak 
bu birikimin aktarılması zorunludur. 
Kuşaklar arası etkileşimle sürekli 
biçimde yeniden üretilebilen ve 
devamlılık sağlayan bu miraslar 
sayesinde gençlerimizin kimlik ve 
devamlılık duygusu gelişecektir. 
Böylece kültürel çeşitliliğe ve insan 
üreticiliğine duyulan saygıya katkıda 
bulunulacaktır. Somut olmayan kül-
türel değerler başka kuşaklara başka 
zamanlara aktarılmadığında kültür 
olma özelliğini yitirmektedir

Küreselleşmenin yerel değerleri 
yok etmesini engelleyecek olan 
gençlerdir, yeni gelen nesildir. Bu-
rada bizlere düşen görev gençlerin 
kullandığı araçlarla bu devamlılığı 
sağlamaktır. 2018 yılında ‘Avrupa’da 
Kültürel Miras Yılı’ olması da proje 
konumuzu seçmemizde etkili ol-
muştur. Projemizin temel hedefi ku-
şaklar arası kültür aktarımıdır. Zengin 
kültürel değerlerin devam etmesini 
öğretmeyi amaçlamaktadır.

Böylelikle kuşaklar arası sosyal 
diyaloglar ileride sağlanabilir.

Günümüz Z kuşağı daha fazla 
popüler kültür unsurlarıyla ilgi-
lenmektedir. Bu da binlerce yıldır 
birikmiş kültürel mirasın aktarılma-

sını zorlaştırmaktadır. Biz de projeye 
gerek Türkiye’den gerekse ortak ol-
duğumuz beş farklı ülkeden katılan 
gençlerin ‘Somut Olmayan Kültürel 
Miras’ öğeleri hakkında farkında-
lık kazansınlar, ilgili kültürel miras 
ürünlerini günlük hayatlarında daha 
sık kullanabilsinler, katılan gençler 
kendi kültürlerini temsil etme fırsatı 
bulsunlar ve bunun transferini ger-
çekleştirmiş, katılımcı gençler farklı 
kültürlerden yeni arkadaşlar edinmiş 
olsunlar, ortaklarımız Ankara’yı ve 
buradaki ‘Somut Olmayan Kültürel 
Mirası’ gözlemlemiş olsun hedefleri 
önceliklerimizi oluşturmuştur.

DÜNYADAN GENÇLERE 
TÜRKİYE TANITILDI

Ortak ülkeleriniz hangile-
riydi ve katılımcı gençlerle 
proje uygulamasında nasıl 
bir faaliyet programı takip 
ettiniz?

İngiltere, Mısır, Litvanya, Filistin 
ve Macaristan ülkelerinde çeşitli 
kuruluşlarla proje ortağı olduk 
ve projemize katılan gençler bu 
ülkelerden misafirimiz oldular. 18-30 
yaş arası gençlerle, Türkiye’den de 
misafir eden ülke olarak bir takım 
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Küreselleşmenin 
yerel değerleri 
yok etmesini 
engelleyecek 
olan gençlerdir, 
yeni gelen 
nesildir. Burada 
bizlere düşen 
görev gençlerin 
kullandığı araçlarla 
bu devamlılığı 
sağlamaktır.

Proje ortaklarımız 
kendi somut olmayan 

kültürel miraslarına 
dair tecrübeler ve 

paylaşmak istedikleri 
materyallerle geldiler. 
Birbirlerini tanımak 

kültürler arası 
sosyalleşmek ve 

bir ortak zemin 
oluşturma imkânı 

buldular.

RÖPORTAJ RÖPORTAJ
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İ
brahim Enes Duruay… 1999 
yılında Ankara’da doğdu. İlk 
kitabını on iki yaşındayken yazdı. 
Bu kitabın ardından araştırma, 
gezi, roman türlerinde Ortadoğu 
temalı beş kitabı yayımlandı. 24 

Haziran seçimlerinde AK Parti Ankara 
milletvekili adayı olarak listelerde yer 
aldı. Her seçimden sonra Türkiye’nin 
gündem maddelerinden biri 
gençlik olunca, gençliğin ülkemize 
ve dünyaya bakışı, yönelimleri, 
istekleri, davranış biçimleri çokça 
konuşulunca biz de bu ay gençliği 
gençlere soralım, hayatı onlardan 
dinleyenlim istedik. İbrahim Enes 
ile söyleşimiz böyle başladı. Konu 
konuyu açtı, gündemde sıkça yer 
alanları sakin sakin özetledi. Sonrası 
mı? Buyrunuz…

GENÇLERİN BİR   
STANDARDI YOK

Sizi kurduğunuz dernek ve 
milletvekilliği adaylığı süreciyle 
tanıdık. İbrahim Enes Duruay 
aslında kimdir? 
Siz hangi sıfatı yakıştırırsınız bil-

miyorum ama ben kendimi “Ülkesi 
için, dünya için, insanlık için dertlenen 
ve harekete geçmeyi hedefleyen bir 
genç” olarak tanımlamaktan mutluluk 
duyarım. Ağdalı cümleler kurmanın 
yanı sıra olgular içeren bir tanımla 
yapmaya çalışırsam. 1999 yılının son 
baharında Ankara’da doğdum. Orta-
okuldan beri yazmaya ve okumaya 
meraklıyım. Kudüs Yolcusu isimli bir 

romanım ve bilhassa Ortadoğu temalı 
gezi, araştırma türünde kitaplarım var. 
Şu anda lisede okurken arkadaşlarımla 
birlikte kurup Hempa adını verdiğimiz 
çocuk derneğinin başkanlığı görevini 
yürüyor ve üniversite sıralarında hu-
kuk bölümü için hazırlık okuyarak öğ-
renim hayatımı devam ettiriyorum. 

Türkiye’de en çok konuşulan 
gündem konularından biri de 
gençlik. Gençlik ne konuşuyor, 
neleri seviyor, gündeminde neleri 
tutuyor başlıklı araştırmalar bile 
var. Türkiye’nin standartlara uyan 
bir gençlik profili var mı? 
Kesinlikle haklısınız, Türkiye’de 

hemen hemen herkes gençliği 
konuşuyor çoğu kez birileri gençlik 
adına konuşuyor. Birileri sürekli 
gençliğin kötüye gittiği kehanetlerini 
ortaya atıyor. Maalesef ‘Gençlik’ 
sıklıkla genellemelere kurban ediliyor. 
Oysa Türkiye’deki gençliğin bir 
standardı kesinlikle yok. Bir yelpaze 
gibi yüz seksen derece farklı iki 
uç ve arasına dizilmiş parçalardan 
oluşuyor gençlik de. Bir uçta dün 
olduğu gibi bugün de kötüye giden 
daha doğrusu gün geçtikte daha da 
umursamaz hale gelen bir gençlik 
var. Bir uçta ise kapı komşusundan 
başlayarak mahallesini, şehrini, 
ülkesini ve dünyayı takip eden, bilen 
ve bilgilendiren, okuyan ve okutan, 
öğrenen ve öğreten belki de en 
önemlisi harekete geçen bir gençlik 

var. Biz de bu iki kutup arasında 
kendimize bir yer buluyoruz. Haliyle 
bu gençliği bir standarda veya kalıba 
oturtmak mümkün olmuyor.

TOPLUM KUTUPLAŞIYOR 
Siyasi söylemler, seçimler gençleri 
kutuplaştırıyor mu? 
Hani gençler için hep delikanlı 

der ya büyükler, gerçekten de öyle 
fıtraten gençler çok tez canlı. Tez 
canlılık ve belki buna ek olarak 
tecrübe noktasında noksanlık biz 
gençleri daha duygusal hale getiriyor. 
Toplumumuzun en çok takip ettiği 
iki alanda da: Siyasette de sporda 
da gençler duygusal davranıyor. 
Bir tarafa, bir partiye, bir takıma 
bağlanıyor. Biz gençler yetişkinlere 
göre daha çabuk taraf oluyoruz 
çünkü dediğim gibi tez canlıyız. 
Tabii tez canlı olmamızın yanı sıra 
kendini bir bütünün parçası olarak 
görme yani aidiyet hissiyatı da bir 
sosyal çevrede var olma arzusu 
da bizi bir tarafa itiyor. Peki taraf 
olunca ne oluyor? Maalesef toplum 
taraf oldukça birilerini kendinden 
görüyor, birilerini ise ötekileştiriyor. 
Kendimden olduğunu düşündüğüne 
inanıp öteki ilan ettiğine kulak 
tıkıyor. Herkesin kendisinden 
saygı duymasını beklerken, öteki 
gördüğüne bu saygıyı kendisi 
duymuyor. Öteki olanı düşman veya 
hain ilan etmek hiç zor olmuyor. 
Haliyle gençler de toplum da 
kutuplaşıyor. 

 TüRKiye’De HeRKeS 

genÇliği KonUşUyoR
ÇoğU Kez BiRileRi genÇliK

aDına KonUşUyoR

HEMPA ÇOCuK DERNEğI BAŞKANI
İBRAHİM ENES DuRuAY:
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Hempa Çocuk Derneği olarak 
hangi çalışmalara imza 
attınız? 
Dernek çalışmalarımızı iki 

temel üzerine inşa ediyoruz. Bi-
rinci temelimizde ‘Çocuk Hakları’ 
konusu yer alıyor. Çocuk hakla-
rını anlatan çalışmalar yapıyor, 
paneller, sergiler, konferanslarla 
bilinç oluşturmaya çalışıyoruz. 
İkinci temelimizde ise çocuklara 
yardım etme idealimiz kendine 
yer buluyor. Yurtiçi ve yurtdışında 
gönüllülerimizle yürüttüğümüz 
çalışmalar sonucu kırtasiye seti 
ve oyuncak yardımları yapıyor, 
kütüphaneler kuruyoruz. Çalışma-
larımızın her iki aşamasında da 
farklı meslek gruplarından, farklı 
bölümlerden, farklı görüşlerden 
her türlü gönüllümüzün bilhassa 
gençlerin desteğini alıyoruz. 

REHBER DE ÖRNEK DE  
OLAMAZ

Gençliği kendi içinden çıkan 
aktörler mi yoksa yol göstere-
cek rehberler mi ileriye taşır?
İleriye, daha ileriye gitmek 

için gençlerin kendi içlerinden 
çıkan, gençlerin dilinden anlayan, 
gençlerden olan yükü omuzla-
yacak aktörlere ihtiyaç olduğunu 
düşünüyorum. Gençlerden olma-
yan gençlere örnek de rehber de 
olamaz. Altını çizmek istiyorum 
gençlerden olmak, sadece yaşın 
genç olması anlamına gelmiyor. 
Bu gençlerin dilinden anlayabil-
mek, gençler hitap edebilmek, 
gençlerin derdiyle dertlenebil-
mek, gençleri anlamlandırabil-
mek anlamına geliyor. 

Okuyunca en çok et-
kilendiğiniz kitap hangisi?
Sanırım şimdiye kadar ki sor-

duğunuz en zor soru bu oldu. 
Zira her kitabın bende ayrı bir 
yeri, izi, etkisi var. Aklıma gelen 
bir kitap söylesem, daha sonra 
bu söyleşiyi okuduğumda farklı 
kitapların da aklıma gelmesinden 
çekiniyorum. Bir kitap adı zikredip 
diğer kitaplara haksızlık etmek de 
istemiyorum. 

Gençler ülkemize ve geleceğe 
sizce nasıl bakıyor? 
Ben de bu soruyu sıklıkla so-

ruyorum kendime. Düşünüyor, 
gözlemliyor ve analiz etmeye 
çalışıyorum ama daha önce de-
diğim gibi tek tipleştirip somut 
bir sonuç bulamıyorum. Zira bir 
tarafın ülkemiz adına gelecek 
umutları taşırken bir tarafın kötü 
senaryolar çizdiğini görüyorum. 
Ama ben bu düşüncelerin sabit 
kalmadığına inanıyorum. Yaşa-
nan her gelişme, geçen her da-
kika fikirlerimizi değiştiriyor. Bek-
lentilerimiz büyük olduğundan 
zaman zaman hayal kırıklığına 
uğrasak, bu ülke düzelmez desek 
de. Gelecekte neyin mümkün 
olup olmadığını yaşamadan asla 
göremeyeceğiz. Bence zorlu sü-
reçlere gebe olsak da zorluğun 
ardından gelen ferahlığa şahit 
olacak güzel günler göreceğiz. 
Bana kalırsa biz gençler bu ülke 
için güzel hayaller kuruyor, bü-
yük umutlar taşıyoruz. Taşımıyor-
sak zaten şimdiden kaybetmişiz-
dir. Umudunu kaybeden her şeyi 
kaybetmiştir. 

10 yıl sonrasında nasıl bir 
dünya görmek istersiniz? 
Ben de herkes gibi savaşların 

olmadığı, adaletin hâkim olduğu, 
hoşgörünün saltanat sürdüğü 
bir dünya görmek isterim ama 
oturup bunu beklemek hayal 
kurmaktan başka bir şey olmaz. 
Birleşmiş Milletler verilerine 
göre bugün dünyanın üçte ikisi 
savaş halinde. 10 yıl sonra bu 
oran azalsa da nefsini ilah edi-
nen insanlar var olduğu sürece 
bu savaşlar son bulmayacak. O 
zaman bırakalım mı umut dolu 
hayaller kurmayı? Elbette, hayır. 
Biz kendimize bakalım. Biz 10 yıl 
sonra hayallerimize ulaştığımız 
bir dünya görmek isteyelim. Biz 
dünyayı değiştirmeye kendimiz-
den başlayalım. 

Bu keyifli söyleşi için teşekkür 
ederiz.
Ben teşekkür ederim, bana 

yer ve vakit ayırdığınız için.
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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!



SOSYAL MEDYA SOSYAL MEDYA

post

up loa

LIK
up loa

up loa

LIK
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YAZAR
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Farkında olarak ya da olmayarak, biraz 
hayatımızı kolaylaştırmak, biraz güven-
liğimizi artırmak ve bazen de eğlenmek 
uğruna dijital dünyanın içine bir şekilde 
hızla çekiliyoruz. Yeni jenerasyon tek-
noloji çağının içerisinde açtı gözlerini 
dünyaya. Dolayısıyla yaşamı anlamlandır-
maları eski inanışlardan farklı. Bambaşka 
bir evreye geçebiliriz düşüncesinde hiç 
zorlanmadıklarına tanık olmaktayız. 

Onların teknolojiye olan 
entegrasyonları biz orta yaş 
grubuna göre daha kolay 
oluyor. Dijital dünyanın 
içine doğmuş olanlara 

‘dijital yerli’, sonradan dijital 
teknolojiye uyum sağlayanlara 

ise ‘dijital göçmenler’ deniyor. 
Dijital yerliler yapay zeka fikrine çok 

daha yakın bir hissiyatla yaklaşıyor. Yapay 
zekanın yaşamı farklı kılacağına ve kolay-
laştıracağına duyulan inanış gençlerde 
oldukça yüksek.

TEŞHİS KOYUYORLAR 
Yapay zekalar hızla gelişiyor ve 

hayatımızı kolaylaştırıyor gerçeği farklı 
sorunsalları beraberinde getiriyor. Akla 
gelen ilk soru gelecekte nasıl bir dünya 
bizi bekliyor? Yapay zeka biz inanlar için 
hayatı kolaylaştırıyor gibi gözükse de 
uzun vadede bizim için iyi mi kötü mü?  
İleride insanlık için sorun oluşturur mu? 
Kendi ellerimizle oluşturduğumuz bu 
yapı bizi kontrol altına alır mı? Bizi yönetir 
mi? Yaşamımızın kontrolü yapay zekanın 
eline geçerse bizi nasıl bir yaşam bekliyor 
olur?

Dijital dünya dolayısıyla ulaşım, sağlık, 
eğitim, yapılaşma gibi hemen her alanda 
yapay zeka uygulamalarına tanık oluyo-
ruz. Bankacılık sektörü de etki altında. 
İnternet bankacılığı o kadar hayatımıza 

girdi ki dünyada bazı banklalar şube 
kapatır hale gelmiş bulunmakta. 

Son gelişmelerden biri de Çin’de bir 
robotun tıp sınavında başarılı olması. 
Hastanın şikayetlerini algılayıp teşhis ko-
yabiliyor! Bu gelişme yapay zekanın hızla 
hayatımıza girmesinin bir kanıtı olmuştur.

Yapay zekada özellikle endişe verici 
olan, rehberlik eden ya da bir insan örne-
ği olmadan, insanüstü seviyelerde zekaya 
sahip olacak şekilde eğitilmeleri. Yapay 
zekanın silah endüstrisi tarafından kulla-
nıldığında kitlesel bir yıkıma yol açması 
ya da insan işlerini yapacak teknolojilerle 
işsizliğin global boyutta bir probleme 
dönüşmesi üzerinde duruluyor.

20 YIL İÇİNDE HAYATIMIZDA 
OLACAKLAR

26 ülkeden 116 uzman tarafından 
kaleme alınan ve Birleşmiş Milletler’e 
gönderilen bir mektupta, robotların tüm 
dünyada insan öldürememesi, öldürse 
bile kararı başka bir robottan değil, bir 
insandan alacak şekilde programlanması 
için çalışmalar yürütülmesi isteniyor.

Konuyla ilgili 33 yapay zeka araştırma-
cısı görüşlerini dile getirdi. Bu görüşler ise 
hiç iç açıcı değil. Alanında uzman bilim 
insanları, 20 yıl içerisinde birçok dalda 
insanlığın hizmetine sunulacak yapay ze-
kanın büyük risk taşıyacağını ifade ediyor. 

MIT Medya Laboratuvarı ve Harvard 
Programı Evrimsel Dinamik Yetkilisi Dr. 
Joscha Bach konuyla ilgili yaptığı açıkla-
mada, yakın vadede teknolojinin getire-
ceği olumsuzlukları öngöremediklerini 
dile getirdi.

Dr. Bach’a göre aynı zamanda, kontrol 
edilemeyen bir yapay zekanın, toplum 
yapısında meydana getireceği değişikli-
ğin, sosyolojik boyutunun ihmal edilme-
mesi gerekmektedir.

Risk çerçevesinde başta hatalı algo-
ritmaya sahip robotların varlığı öne sürü-
lürken, kötü yönetilecek bir yapay zeka 
teknolojisin, mali ve ekonomik açıdan 
büyük bir zararı meydana getirebileceği 
ifade edildi.

“KAYGI DUYUYORUM”
Bill Gates yapay zekayla ilgili tam 

olarak şu açıklamayı yapmıştır:
“Ben yapay zekadan kaygı duyanlar 

grubundayım. 

YAZAR

Bilimsel tanımıyla yapay 
zeka, bir bilgisayarın veya 
bilgisayar kontrolün-
deki bir robotun çeşitli 
faaliyetleri zeki canlılara 

benzer şekilde yerine getirme 
kabiliyetidir. Bilgisayarın insanlar 
gibi düşünmesini sağlar. Bu sayede, 
zeka ve akıl gerektiren sorunlar artık 
bilgisayar yardımıyla etkili bir şekilde 
çözülebilir. Yapay zeka, genellikle bil-
gisayar bilimleriyle ilişkilendirilse de 
matematik, biyoloji, psikoloji, felsefe 
ve diğer farklı bilimlerle de yakından 
ilgili olduğu söylenebilir.

Nasıl ki tarihsel süreç içerisinde 
tarım toplumundan hızlıca sanayi 

toplumuna geçildiyse şimdilerde de 
daha büyük bir hızda sanayi toplu-
mundan dijital topluma dönüşüm 
gerçekleştiğine tanık olmaktayız. 
Bu değişim o kadar hızlı olmaktadır 
ki yakın gelecekte robotlarla olan 
ilişkimiz, iletişim biçimimiz nasıl ola-
cak kaygısından alıkoyamıyor olduk 
kendimizi. 

HAYATI KOLAYLAŞTIRACAĞINI 
DÜŞÜNEN ÇOK 

Yapay zeka son dönemde dün-
yaya ulaştı, laboratuvarların konusu 
haline geldi. Birebir hayatımız etki-
lemeye başladı. Görünen o ki, 10-15 
yıl sonra hayatımıza daha da çok 

girmeye başlayacaklar. Şimdiden, ku-
rumsal ve toplumsal alanlarda enerji 
başta olmak üzere, pek çok alanda 
hayatımıza girmiş durumundalar. 

Yapay zeka sistemlerinin tasar-
lanmış sistemler olmalarına rağmen 
kendilerini geliştirme olanağına 
sahip olmaları bizlerdeki endişeyi 
arttırmaktadır.  

Yapay zekanın kapsamı, geleceği 
ve insanlar için daha neler geti-
rebileceği merak konusu. Henüz 
yeni sayılabilecek bu alanın etkisi, 
getirdiklerinin yasal dayanakları, ne 
kadar gelişip gelişmeyeceği, çeşitli 
spekülasyonlarla birlikte tartışma 
konusu. 



aileleriyle iletişimini, eğitim ve iş 
hayatını, dolayısıyla geleceğini de 
olumsuz etkilemekte. Bu gençler 
toplum içerisine çıktıklarında 
telafisi güç uyum sorunları 
yaşamayabilmektedirler.

Bir şeylere ne kadar kolay 
ulaşılıyorsa, bireyler o oranda rahata 
alışıyor denilebilir. Mesela geçmişte 
insanlar bir şeyi araştırmak için 
ansiklopedileri karıştırıyor bir 
kütüphaneden diğerine gidip 
araştırma yapıyorlardı. Bu çaba 
göstermeyi ve üretkenliği 
arttırıyordu. Ancak şu an sadece 
bir tıkla her şeye ulaşıyoruz. Bu 
kolay ulaşılabilirlik ne yazık ki bizleri 
daha fazla meraka ve araştırmaya 
yönlendirmiyor. Aksine bu bizi 
üşengeçliğe yöneltiyor. Gençlerin 
araştırma yapmaktan gün geçtikçe 
uzaklaştığına tanık olmaktayız.  

İnsanların problem çözme 
konusunda, soyut düşünce, bilinçli 
tümevarım ve örüntü tanımaya 
dayanan ilginç yaklaşımları vardır. 
Yapay zeka sayesinde insanlarda bu 
yetilerin kullanımı ve gelişmesinin 
önüne geçilmektedir. Artık kişiler 
düşünmek, çözüm üretmek 
zorunda kalmaz hale gelmektedir. 

GENÇLER İÇİN TEHDİT  
Genellikle genç popülasyonun 

sıklıkla kullandığı eğlence 
araçlarından en önemlisi olan 
oyun dünyasında yapay zeka 
kırıntıları göze çarpmaktadır. İçinde 
bulunduğumuz zaman diliminde, 
gençlerin dünyasını en fazla meşgul 
eden şey sanal oyunlar. Bu gençlik 
için önemli bir tehdit unsuru. Yapay 
zeka bu noktada da gençlik için 
kontrol edilmesi gereken bir alan 
olmaktadır.

Ancak gelecekte neler olacağını 
kestirmek çok güç çünkü bu 
alanda neler yapılabileceğinin sınırı 
sadece hayal edebiliyor olmak gibi 
görünüyor.

Yapay zekanın ilerleyen yıllarda 
her alanda insan kapasitesini 
geçebileceği düşünülüyor. Ancak 
unutulmamalıdır ki bilgisayarların 
yapamadığı ama insanların 
yapabildiği pek çok şey vardır 

ve bu hep böyle kalacaktır. Yani 
Yapay zekanın insan aklıyla 
benzeşen yönleri ve hatta ondan 
farklı üstünlükleri olsa bile, insan 
türü için aklın yerini tamamen 
almasının mümkün olmadığı, 
ancak insan yaşamına üçüncü 
bir boyut kazandıracağı ve 
bu nedenle medeniyetimizin 
köklü değişikliklere uğrayacağı 
yönündedir.

Örneğin, bilgisayar her şeyi 
biz insanlar gibi anlayamaz. Bir 
matematik dehasına sahip olamaz. 
Bu bütün yaratıcılık alanları için 
söylenebilir. Bilinçleri yoktur 
örneğin. Hissedemezler, bir çiçeğin 
kokusunu algılayamazlar.

Anlayış ve sezgi olmadan 
her zaman bilgisayarla 
aramızda aşılması imkansız 
mesafeler olacaktır. Yani bizim 
başarabildiklerimizle bilgisayarların 
başarabildikleri arasında farklılıklar 
olacaktır.

www.dunyaatlasi.com/yapay-
zeka-nedir-artilari-eksileri-nelerdir/

shiftdelete.net/yapay-zekanin-
olumsuz-yanlari-69821
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Önce makineler bizim için çok 
iş yapacak ve süper zeki olmayacak. 
Bunu iyi yönetebilirsek çok olumlu 
olacak. Ancak sonraki yıllarda zeka 
endişe yaratacak kadar güçlenecek. 

Stephen Hawking ise Bill Gates 
ile aynı fikirdeydi. Hawking’e göre 
bilim insanlarının yapacağı bir yapay 
zeka, elbette çok yararlı işler yapa-
rak insanların zorlandığı konularda 
rahatlık sağlayacaktır. Ancak yapay 
zekalar geliştikçe, insanlar tüm 
işleri, yapay zekalara bırakacaktır ve 
kısa sürede insanlardan çok daha 
gelişmiş bir zekaya sahip olacaklardır. 
Var olduklarını düşünmeye başladık-
larında, insanları yetersiz ve gereksiz 
görmeye başlayacaklardır. Böyle bir 
yapay zeka herhangi bir kötü amacı 
olmasa dahi mantıksal bir biçimde 
düşünerek kaynakları tüketen ve bir 
işe yaramayan insanoğlunu gereksiz 
görerek onlardan kurtulma kanısı-
na varacak ve bu da insanoğlunun 
sonunu getirecektir.

Uzmanlara göre ise; “Kapitalizmin 
ruhu gereği ve rekabetten dolayı 
sürekli daha iyi, daha otonom robot 
yapma yarışı var ve bu da devam 
edecek.”

30 YIL SONRA ‘EN İYİ CEO’ 
BİR ROBOT OLACAK

Yapay zeka birçok insanın yapa-
bileceği işi çok daha hızlı ve doğru 
yapmaktadır. Yapay zekaya sahip ma-
kineler insan yerine düşünüp çözüm 
üretebilmektedir. Bu da üretimde 
insan gücüne olan ihtiyacı azaltmak-
tadır. Bu durum genç nüfusu fazla 
olan ülkemiz için bir sorun teşkil 
edecektir.

Alibaba’nın kurucusu Jack Ma; 
yapay zeka ve otomasyonla birlikte 
önümüzdeki 30 sene içerisinde 
günlük çalışma süresinin dört saate 
inebileceğini hatta haftada sadece 
dört gün çalışılabileceğini, yapay 
zekanın ilerleyişi ile birlikte insanla-
rın daha uzun yaşayacağını ancak 
etrafta daha az iş olacağını, robot-
ların gelecekte şirketlerin CEO’su 
olabileceğini belirtmiş. Ona göre; “30 
yıl sonra, Time dergisinin kapağında 
göreceğimiz ‘Yılın en iyi CEO’su muh-
temelen bir robot olacak. 

Yapay zekanın yaşamımızda 
tehdit oluşturmasından duyulan kay-
gının gerçeklik payı oldukça yüksek-
tir. Bu hızlı ilerlemenin kontrol altına 
alınması yapay zekanın zararlarından 
uzaklaşıp, faydalı olan alanından 
istifade edilmesini sağlayacaktır. 

ÇOCUKLAR İÇİN TEHLİKE 
Genç nesil çaba sarf ederek bir 

şeylere ulaşmaktan uzak yetişiyor. 
Her istediğine anında, emek ver-
meden ulaşan, hep daha fazlasını 
isteyen ve haz merkezli bir nesille 
karşı karşıyayız. Gençler, isteklerinin 
başkaları tarafından giderilmesine 
(İlk etapta anne- baba) o kadar 
alışkınlar ki yapay zeka tam da buna 
hizmet ediyor gibi görünüyor onlara. 
Tüm ihtiyaçlarının kısa sürede, oto-
matik olarak ve başkası tarafından 
karşılanmasını isteyen o kadar çok 
insan var ki toplumumuzda. Bu du-
rum yapay zekanın ve bilgisayarların 
kullanımını daha da yaygınlaştırıp 
ileriye götürüyor. 

Çocuklar, sağlıklı gelişimlerinin 
bir parçası olan dışarıda akranlarıy-
la oyun oynama eyleminin yerine 
bilgisayar başında sanal olarak oyun 
oynamayı, sanal ortamda arkadaş 
edinmeyi tercih eder hale geldiler. 
Ergen ve yetişkin olduklarında da bu 
sanal alemin içinden çıkamamakta-
dırlar. Günümüzde, toplumdan izole, 
asosyal gençliğin sayısı azımsanma-
yacak sayıdadır. Çocukluktan itibaren 
sanal ortamda yaşamını yapılandıran 
çocuklar yetişkinlikte sosyal ilişkiyi 
başlatma, sürdürmede ve sorum-
luluk almakta zorlanmaktadırlar. Bu 
durum aile kurmayı ve ebeveynlik 
rollerini de olumsuz yönde etkile-
mektedir. 

DÜŞÜNMEK ZORUNDA 
HİSSETMİYORUZ

Gelişen teknolojisi ve 
bilgisayar oyunlarının, bilinçsiz 
kullanımı nedeniyle bağımlı hale 
gelen gençler sosyal hayattan 
uzaklaşarak, sanal dünyaya 
hapsolmaktadırlar. Son dönemin 
en büyük sorunlarından biri haline 
gelen bilgisayar bağımlılığının, 
gündelik hayatın yanında gençlerin 
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İnsanların problem 
çözme konusunda, 

soyut düşünce, 
bilinçli tümevarım 

ve örüntü tanımaya 
dayanan ilginç 

yaklaşımları 
vardır. Yapay 

zeka sayesinde 
insanlarda 

bu yetilerin 
kullanımı ve 

gelişmesinin önüne 
geçilmektedir.

Çocuklar, sağlıklı 
gelişimlerinin bir 
parçası olan dışarıda 
akranlarıyla oyun 
oynama eyleminin 
yerine bilgisayar 
başında sanal olarak 
oyun oynamayı, sanal 
ortamda arkadaş 
edinmeyi tercih 
eder hale geldiler. 
Ergen ve yetişkin 
olduklarında da bu 
sanal alemin içinden 
çıkamamaktadırlar. 

YAZARYAZAR



KADIN VE TARİH

64 TuRuNCu DERGİ / Mayıs 2019 65Mayıs 2019 / TuRuNCu DERGİ 

şu kurşunla vurulmuş camdan 
gördüğüm salkım söğüdün, 
çamın, mavi gökyüzünün, 

kırmızı toprağın, yeşil gözlü çocuğun,
 çaresiz dulun sahibi rabbim. 

az önce bir zeytin ağacının 
altından geçtim. 

Elimde bir bidon kirli su. 
yüzüme rüzgârla orta doğunun

 talihsiz kaderi değdi. onlarca metal 
evin arasında yetimlerle yürüdüm.

su mu kirliydi, 
dünya mı bilemedim.

2017 – suriye

F
atma Memik, 1903 yılında 
Şakir-Cemile Memik çiftinin 
kızı olarak geldi dünyaya. 
Sekiz yaşına kadar doğduğu 
şehirde Safranbolu’da yaşadı. 

İlkokuldan mezun olanların ortaokul 
ve lise eğitimi için İstanbul’a gittiği 
yıllardı…  Fatma Memik de köyünün 
ilkokulunda başladığı eğitimine 
sekiz yaşından sonra İstanbul’da 
devam etti. 

HAYATI BOYUNCA BAŞARILI 
Beyazıt İnans Numune Mekte-

bi’ni ve Bezm-i Alem Valide Sultan 
Mektebini (Bezm-i Alem Kız Lisesi) 
bitirdi. 1923 yılına gelindiğinde 
Fatma Memik, İstanbul Tıp Fakül-
tesi’nde koridorların ve laboratu-
varların arasında koşan disiplinli bir 

öğrenciydi. 

Eğitim hayatı boyunca başarısıyla 
tüm dikkatleri üzerine çekti. 
1929 yılında, 632/4100 numaralı 
diplomasını fakülte birincisi olarak 
eline aldığında artık fakültenin 
genç ve gözü kadar asistanlarından 
biriydi.  1931’de Gureba Hastanesi’ne 
fahri dâhiliye asistanı olarak 
tayin edildiğinde; doktorluktan 
dâhiliye uzmanlığına, dâhiliye 
uzanmalığından klinik şefliğine 
uzanan yolu bu kadar çabuk kat 
edeceğinden aslında kendisi de 
habersizdi. Girdiği sınavlarda, çıktığı 
jürilerde ve hastalarının karşısında 
‘Birinciliğini’ koruyor, akademik 
kariyerinin sosyal ve siyasi yaşamına 
engel olmasına izin vermiyordu. 

Hastaların karşısından halkının 
karşısına çıkacağı günler yakındı 
ve Fatma Memik, Topkapı 
Yardımseverler Cemiyeti’nde idareci 
ve fahri doktor… 

MUHTAÇLARA YARDIMA  
DEVAM EDİYORDU

Cumhuriyet tarihinde kadınlara 
seçme ve seçilme hakkının 

verilmesinin ardından Fatma 
Memik, Atatürk’ün davetiyle 

Edirne’den ilk kadın 
milletvekili olarak seçildi. 

Takvimler 1 Mart 1935 
tarihini gösterdiğinde 
dâhiliye uzmanı Dr. 
Fatma Memik Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nin 
sıralarına doğru oturan 
genç, heyecanlı ve 
şık bir kadın vekildi. 

O yıllarda İstanbul 
Kumkapı’da ikamet ediyor 

ve iyi derecede Fransızca 

biliyordu. Bekârdı. 
Uzun yıllar üzerinden 

çıkartmadığı beyaz önlüğün yerini 
siyah döpiyesi almış ve hastane 
koridorlarından Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’ne uzanan yol ona 
doktorluğunu unutturamamıştı. 
Bir yanda Edirne’nin sorunlarıyla 
ilgileniyor, diğer yanda Darülaceze 
ve Kızılay polikliniklerinde gönüllü 
olarak mesleğini sürdürüyordu.  
Seçim bölgesi Edirne olmasına 
rağmen, her yaz yirmi günlük iznini 
alınca köyüne gidiyor, Zonguldak-
Safranbolu arasındaki köylerden 
akın akın gelen hastalarını muayene 
ediyor, hallerini soruyor, sabahtan 
akşama kadar onların ihtiyaçlarını 
gidermek için çalışıyordu. 

DÜRÜST, ÇALIŞKAN VE 
VATANSEVER

V., VI. ve VII. Dönemler 
boyunca Edirne milletvekilliğini 
sürdürdü. Vekilliğin yanı sıra CHP 
Genel Sekreterliği görevinde de 
bulundu.  Ankara Tıp Fakültesi’nin 
kuruluşundaki kanun tasarıları 
sırasında, ‘Kızların eğitim 
seviyelerinin yükseltilmesi, küçük 
çocukların sağlığı, eğitim ve çalışma 
koşullarının yeniden düzenlenmesi’ 
gibi konularda omuzlarında taşıdığı 
sorumluluğun bilinciyle fikirlerini 
dile getirdi. V. Dönemde Meclis’te en 
çok söz alan vekiller biriydi. 

Soru soran, araştıran, takip eden 
kadınlardandı.  1991 yılında vefat 
edince Fatma Memik’ten geriye “Çok 
çalışkan, dürüst ve vatansever bir 
hanımefendi” imzası kaldı. Bilimin ve 
siyasetin kesiştiği noktada halkı için 
heyecanlanan ender kadınlardandı.

FATMA
ŞAİR’İN DÜNYASI
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DOSYADOSYA

A
tlı Dayanıklılık Sporu’ndan 
bahsetmeden önce atı 
tanımlamak için Necip 
Fazıl’ın ‘’ At’a Senfoni’’ adlı 
eserinde yer alan muhte-

şem takdiminden bazı alıntılara 
yer vermek isterim; ‘’.... Dokuz ya-
şında ata bindim; ve yalan olmasın 
bir daha inmedim. Her binişimde 
büyüdüm ve her inişimde küçül-
düm. At benim gözümde, ese-
rimde buram buram tüttüğü gibi, 
insan ruhundan yere damlayıp 
şekillenmiş ve sonra i nsanı sırtına 
almaya gelmiş bir müjdecidir. Za-
fer, fetih ve asalet müjdecisi...

... Ata binilmez, ata yükselinir.’’ 
Atın tarihçesine çok kısa yer 

vermekte fayda görüyorum; 
kaynaklardan edindiğimiz bilgiler 
ışığında, atların 55 milyon yıl 
önce ortaya çıktığına dair izlere 
rastlanmaktadır. 

Günümüze kadar birçok 
evrimsel değişim geçirmiştir. 
Orta Asya’ dan dünyaya yayıldığı 
bilinen atların günümüzde hayatta 
kalmayı başaran tek örneği 
Przewalski denilen Mongolion 
vahşi atları olduğuna inanılıyor. 

Türk İslam kültüründe atın 
manevi bir değeri olduğunu 
görüyoruz. Allah(c.c), yüce 
kitabımız Kur’an-ı Kerim’de 
bazı yaratılanlar üzerine yemin 
etmektedir ve anlayamadığımız 
derin anlamlar gizlemektedir. 
Bunlardan birkaçına yer vermek 
isterim;

‘’El Adiyat’’ suresinde, birbirini 
takib eden dört ayette yer alan 

tasvirler şöyledir;
‘’Kasem olsun soluk soluğa ko-

şanlar üzerine....’’
‘’Tırnaklarıyla taştan kıvılcım 

fışkırtanlar üzerine...’’
‘’Peşinden doğruca düşman 

saflarının içine dalanlar üzerine....’’
Kainatın Efendisi Hz. 

Muhammed (s.a.v), atın vasıfları ile 
ilgili hadislerinden bazılarına yer 
vermeden geçmek istemem;

‘’Atın bereketi kızıllığındadır’’ 
(İbni Abbas/2209) kaynak:Ebu 

Davut, Cihad 44/2545, Tirmizi Ci-
had 20/2454

‘’Resulullah(s.a.v)’ı atın alnında-
ki tüyleri parmaklarıyla bükerken 
gördüm. Büküyor ve şöyle diyor-
du; ‘’Atın alnına, kıyamet gününe 
kadar hayır bağlanmıştır. Bu hayır 
sevap ve ganimettir.’’

Kaynak: Müslim, imaret 
97/1872; Nesai, Hayl 7,(6/221)

‘’Resulullah(s.a.v) buyurdularki; 
“Hiçbir Arabi at yoktur ki, her seher 
vaktinde şu kelimelerle dua et-
mesine izin verilmesin: ‘’Ya Rabbi, 
beni insanoğlundan dilediğine 
temlik ettin, beni onun malı kıldın. 
Öyleyse beni, ona onun en sevgili 
malı, en sevgili ehli kıl’’ veya ‘’Beni 
ona, onun en sevdiği malından ve 
ehlinden biri kıl.’’

Kaynak: Nesai, Hayl 9,(6/223)

Atların Allah(c.c) katında taşı-
dığı manevi değeri bildiğimizde, 
onlarla birlikte yaptığımız her türlü 
faaliyette, onlara nasıl bir gözle 
bakıp nasıl muamele edeceğimiz 

konusunda bizi hassas bir çizgi-
ye taşıyacaktır. 

Türkiye Binicilik Federasyo-
nu (TBF) kapsamında atlı spor 
faaliyetleri altı farklı branşta 
gerçekleştirilmektedir. 

1. Engel Atlama
2. At Terbiyesi
3. Atlı Dayanıklılık
4. Üç Günlük Yarışma
5. Pony
Doğada düzenlenmesi ve 

atın refahının ön planda olması 
sebebiyle diğer branşlardan 
ayrılan Atlı Dayanıklılık Yarışma-
ları hakkında spor severlerimizi 
bilgilendirmek isterim.

ATLI DAYANIKLILIK 
Türkiye Binicilik Federasyo-

nuna bağlı binicilik sporunun 
bir dalıdır.

Bu sporun sevdirilmesi ve 
yurt genelinde yaygınlaştırılma-
sı yoluyla milli gelişimini sağla-
mak, uluslararası alanda isteni-
len başarılara ulaşmaya yönelik 
spor ahlakı ve disiplinine sahip 
yarışmacıların yetişmesi için ge-
rekli kural ve esasları belirlemek 
amacıyla TBF tarafından ‘’Atlı 
Dayanıklılık Talimatı’’ düzenlen-
miştir.  Yarışmaya katılacak atla-
rın yeterince formda olduğu ve 
sağlık durumlarının uygunluğu 
veterinerler tarafından kontrol 
edilmelidir. Ata doğal yada 
yapay biniş yardımları (kamçı, 
mahmuz vs.) kullanarak kötü 
davranışa asla izin verilmez. 
Yarışmalar düzenlenirken atın 
iyiliği ön plandadır. Yarış sahası, 
zemin, hava koşulları ve ahır-
lar atların refahı göz önünde 
bulundurularak düzenlenir. Ya-
rışmalara hazırlanan sporcu ve 
antrenörler FEI ve TBF kuralları 
ve yönetmelikleri dışına çıka-
mazlar. Aksi durumda disiplin 
cezaları uygulanır. 

Bir atlı dayanıklılık yarışma-
sında Genus Equus ailesinin 
tüm üyeleri ‘’At’’ olarak kabul 
edilir.  Musabaka çeşitli safha-
lardan oluşur. Hiçbir etap 40 
km’yi geçemez, 20 km den az 
ve 16 km’ nin altında olamaz. 
Belirlenen her etabın sonunda 
yarışmacı veteriner kontrolü 
için durmak zorunda. Atlı Daya-
nıklılık musabakasının her etabı 
zorunlu bir mola ve bekleme 
süresiyle birbirinden ayrılmıştır. 
Geliştirme ve özel yarışmalar 
olan 10 ila 39 km’lik parkurda 
en az bir, 40 ila 79 km lik par-
kurda en az iki, 80 ile 119 km 
lik parkurda en az iki artı son 
kontrol noktası olmak üzere 
toplamda üç veteriner kontrol 
noktası olmak zorunda. 120 ila 
130 km’lik parkurda en az üç 
artı son kontrol olmak üzere 
toplamda dört veteriner kontrol 
noktası olmalıdır. 140 ila 160 km 
de beş veteriner kontrol artı son 
kontrol ile toplamda altı veteri-
ner kontrol olmak zorundadır. 
Etaplar bir ya da birkaç güne 
yayılabilir. TBF resmi internet 
sitesinde yıllık faaliyet takvimi 
yayınlanarak farklı branşlarda 
yapılacak olan atlı spor musa-
bakalarını duyurur. Sporcular ve 
antrenörler, faaliyet takvimine 
göre yıl içinde katılacakları 
yarışmaları belirler ve çalışma 
programlarını düzenlerler.

Bu kapsamda, Atlı Dayanık-
lılık Lisans Yarışması (UADL) 30 
Mart 2019 terihinde, Miraj Bini-
cilik Kulübü/ Gebze’ de gerçek-
leştirildi. Yılın ilk Atlı Dayanıklılık 
yarışması olan Bahar Kupası 
13-14 Nisan 2019 tarihinde yine 
Miraj Binicilik Kulübü/Gebze’de 
gerçekleştirildi.  11-12 Mayıs 
2019 tarihinde Göreme/Nevşe-
hir’de yapılacak olan Atlı Daya-
nıklılık Musabakası’na bütün atlı 
spor severleri bekliyoruz.

Atlarla birlikte mutlu kalın.....
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E
trafımdaki çoğu kişinin ‘mü-
kemmeliyetçi olduğu’ndan 
dolayı hayatının zorlaştığını 
ve bundan şikâyet ettiğini 
gördüm. Aslında bu kişilerin 
bilinç ve farkındalığa sahip 

olmaları güzel bir nokta. Fakat bir de 
hayatlarında mükemmeliyetçi oldu-
ğunu severek ve özenerek anlatan 
kişilerle karşı karşıyayız. Aslında hem 
kendilerine hem de çevresindekilere 
zarar veren bir durum içindeler. 

ONAYLANMA BEKLER 
Mükemmeliyetçi insan kimdir?
Mükemmeliyetçi insan, kendinin 

ve/veya çevresindekilerin en ufak bir 
hatasını bile kabul edemeyen, kendini 
ya da etrafındakileri sürekli olarak 
eleştiren, kendi doğrularına göre 
düzeltmeye çalışan, ulaşılması nere-
deyse imkânsız, gerçek dışı hedefler 
koyan ve doğal olarak bu hedeflere 
ulaşamadığında da hayal kırıklığı ve 
öfke yaşayan, süreçten keyif almaktan 
uzak, sonu odaklı, sürekli olarak beğe-
nilmeme ve sevilmeme kaygısı yaşa-
yan biridir. Tatminkâr ilişkiler yaşaması 
ve işler yapması oldukça zordur. Ken-
dini ve başkalarını acımasızca eleştirir 
ve mutsuzluk üretir. Mükemmeliyetçi 
kişi kendi sırtını sıvazlamadığı, kendini 
ödüllendirmediği için sürekli olarak 
dışarıdan onaylanma ve olumlu geri 
bildirim bekler. Alamadığı zamanlarda 
da yaşadığı hayal kırıklığı yıkıcı olabilir.

PSİKOLOJİK  
SORUNLARIN TEMELİ 

Mükemmeliyetçilik neleri kapsar? 
Mükemmel olmak en üst 

hududu ifade eder ve bazı konularda 
insanın ulaşamayacağı noktaları 
içerir. Kişi buna erişemez ise sıkıntı 
ve problemeler beraberinde gelir. 
Hep en fazlası olsun düşüncesiyle 
yaşayarak bu şekilde davranır. 
Böylece kendisini fiziksel ve 
mental olarak yorarak yıpratır. Bu 
durumun çevresindeki insanlara 
olumsuz anlamda yansımaları 
da olabilmektedir. Üstelik birçok 
psikolojik problemin kaynağında 
mükemmel olmaya çalışma hususu 
yatar. 

Olaya din ve psikoloji 
birlikteliğiyle bütün olarak 
bakıldığında, kişinin bazı erdem 
ve değerleri yaşamada bilinç ve 
farkındalığa ulaşması ve Yaratıcı’nın 
mükemmelliği ve büyüklüğünün 
şuuruyla durumu anlamlandırması 
manidardır.

TEK MÜKEMMEL ‘O’
Peki bu açıdan mükemmeliyetçi 

kişiye ne önerilebilir?
Hayatta en güzel ve en iyisi 

olması için çabalamak, insan 
varoluşunda hayatın anlamını 
keşfetmesi açısından normal bir 
davranıştır fakat bunu yaparken; 

*Azim değerini doğru şekilde 
yaşayarak, yorulmadan  

 

ve yıpranmadan elinden geleni 
olabileceği kadar yapmalı. 

*En üst noktaya mutlaka ulaşmak 
isteğine bağlı hırsla değil yetinme 
duygusuyla davranılmalı.

*Mükemmel olanın sadece 
Yaratıcı olduğu düşüncesinin 
huzuruna varılmalı.

*Son noktayı mükemmel olan 
Yaratıcı ‘ ya havale etmeli.  Böyle 
davrandıktan sonra içindeki huzur, 
beraberinde en iyi ve en güzeli sana 
hissettirecektir.

PEYGAMBER SÖZLERİ  
YOL GÖSTERİCİ

Burada din ve maneviyatın 
hayatımıza olan olumlu katkılarından 
bahsetmek yerinde olur. Kutsal 
kitaplar, Peygamber sözleri ve filleri, 
bilge sözleri ve buna dayalı öğütler 
yaşamı anlamlandırma ve keşfetme 
yolculuğunda bizler için yol gösterici 
rehberlerdir. Yaşadığımız fiziksel ve 
psikolojik birçok problemi çözmede 
yolumuzu aydınlatan birçok unsuru 
içinde barındırır. 

Kur’an-ı Kerim’de, birçok ayette 
geçtiği üzere “Mütekebbir olan Allah 
her şeyden münezzehtir”

Sonuç olarak sadece 
mükemmellik O’na aittir. İnsan 
yetileri belirli bir yere kadardır ve 
fazlası için uğraşmak yorgunluk 
yıpranma ve olumsuzlukla 
baş başa kalmana neden olur. 
Mükemmeliyetçiliğin peşinden 
koşmamanız ümidiyle.
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İlahiyatçı/
Araştırmacı

BEYZANUR
YILMAZ

Mükemmel olmak İçİn uğraşma.
Kendİnİ yormak ve yıpratmak dışında bİr kazancın olmaz.
Sadece şunu düşün; İnsan tamamıyla mükemmel olamaz. 

Mükemmel olma özellİğİ Yaratıcı ’ya aİttİr.
NOT:YAZARIN BİR ÖNCEKİ YAZISINDA ÜNVANI 

OLARAK BİLDİRİLEN ‘DİN PSİKOLOĞU’ İBARESİ 
ESASINDA İLAHİYATÇI / ARAŞTIRMACIDIR
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SEBZE TÜKETİMİNİ ARTTIRIN
Bağırsak hareketleri için 

tok tutan lifli/posalı besinler: 
Vücudumuzun sindiremediği 
kompleks karbonhidratlardan oluşan 
posalar, bağırsakların düzenli çalışması 
için çok önemlidir. Ramazan’da 
posa tüketiminizi arttırmak için; 
özellikle ekmek gruplarını tam tahıl/
çavdardan yana kullanıp, yeşillik 
ve sebze tüketimini arttırabilir, 
haftada en az iki kez kurubaklagil 
yemeklerine yer verebilir, çorbalarınıza 
yulaf veya buğday kepeği ilave 
edebilir, antioksidan meyvelerden 
yararlanabilir, kaliteli yağlar olarak da 
yağlı tohumlardan 3-4 ceviz veya 10-
15 badem/fındık tercih ederek yeterli 
lif alımını destekleyebilirsiniz. Ancak 
burada yağlı tohumları tercih ederken 
dikkat etmeniz gereken 
kavrulmamış olmasıdır. Aksi takdirde 
gün içinde susuzluk hissine kapıla-
bilirsiniz. Yüksek su içeriğine sahip 
meyvelere üç porsiyon yer vererek 
ve bir kısmını sahurda tercih ederek 
gün içerisinde susuzluk hissinizin 

azalmasına da yardımcı olabilirsiniz.
Bağırsak çalıştıran yulaf: 

Ramazan ayının bazı günlerinde bir 
bardak sütle veya bir kase yoğurtla 
yulaf tercih edebilirsiniz. 

PİDE TÜKETİMİNE DİKKAT 
Peki sıcacık ramazan pidesi ne 

olacak? Avuç içi büyüklüğündeki 
ramazan pidesinin bir dilim ekmek 
olduğunu hatırlayarak, porsiyonunu 
diğer besinlere göre ayarladığınız 
takdirde elbette gönül rahatlığıyla 
tüketebilirsiniz; 

1 ince dilim ekmek = 1 avuç içi 
pide = 2-3 yemek kaşığı pilav/
makarna = 1 patates = 1 kepçe 
çorba gibi. 
Dengeli beslenme örüntüsü 

şart: Daha önceki yazılarımda 
üzerinde durduğum dört yapraklı 
yonca modelini (süt grubu, et 
grubu, tahıl grubu, sebze-meyve 
grubu) sahur ve iftar öğünlerinde 
de uygulamayı ihmal etmeyelim. 
Kısaca hatırlayacak olursak her besin 
öğesinden yeterli ve dengeli bir 

şekilde tabaklarınıza yer verdiğinizde 
sağlıklı bir örüntü oluşturmuş 
olursunuz 

Bir anda fazla miktarda yemek 
yemek vücuda fazla yük demek: 
Uzun süren açlık sonrası mideye 
aniden yüklenmek, iftar sonrasında 
hazımsızlık çekilmesine neden olur. 
Ani mide gerginliği hem tansiyon 
yükselmesine hem de insülin gibi 
kan şekerini dengeleyen hormonların 
hızlı salgılanmasına yol açar. Sindirimi 
kolaylaştırmak için iftarı ikiye böl-
mekte yarar var. Örneğin; orucunuzu 
su, peynir, zeytin, hurma veya kuru 
kayısıyla açarak, iftara hafif bir yemek 
olan çorba ve bir dilim ekmekle 
başlayıp 10-15 dakika ara verdikten 
sonra ızgara olarak hazırlanmış biftek, 
tavuk veya balık, zeytinyağlı bir sebze 
yemeği ve salatayla tamamlayabilir-
siniz. İftar ile sahur arasına ekleyece-
ğiniz küçük ara öğünlerle hem bir de-
fada fazla miktarda yemenin vereceği 
olumsuzlukları engelleyebilir hem de 
yavaşlayan metabolizmaya destek 
olabilirsiniz. 

RAMAZAN
AYINA ÖZEL

SAĞLIKLI ÖNERİLER
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BERRİN ESRA 
KARAMAN
Bedenimizin ve ruhu-

muzun arındığı 11 ayın 
sultanı Ramazan ayında 
oruç tutarken hem sağlıklı 
kalmak hem de kilo yöne-

timine destek olmak istiyorsanız bu 
yazı tam size göre! Beslenmeye özen 
göstermek ve rahat bir Ramazan 
geçirebilmek için önemli detayları 
gelin hep beraber inceleyelim. 

METABOLİK YAVAŞLAMA 

İki ana öğünden oluşan Ramazan 
ayında toplam öğün sayısı sınırlan-
sa da öğünlerdeki yiyecek çeşidini 
arttırarak gün boyunca alamadığımız 
besin öğesi ihtiyaçlarını karşılamamız 
gerekir. Günlük almamız gereken 
enerji, protein, vitamin ve mineral 
oranlarının değişmeyeceği gerçeği 
unutulmamalıdır. Bununla beraber 
uzun süreli açlıklarla metabolik 
yavaşlamanın önüne geçmek ve 
kan şekeri seviyesinde dengesizlik 
yaşamamak için önerim öğünlerinizi; 
sahur, hafif iftar, akşam yemeği ve 
ara öğün şeklinde düzenlemenizdir. 

Bu noktada sahur, atlanmama-
sı gereken bir öğündür. Sahurda 
sadece su içerek niyetlenmenin veya 
gece yiyip yatmanın son derece 
zararlı olduğunu unutmayalım. Eğer 
sahura kalkılmıyor ise kan şekerinin 
düşüşü günün erken saatlerinde 
başlar ve daha düşük değerlere 
ulaşır. Oysa sahurda tercih edece-
ğiniz midede uzun süre kalacak ve 
kan şekerinde ani değişiklik yaratma-
yacak besinler gün boyu sizi enerjik 
hissettirecek ve tok tutacaktır. 

BAĞIRSAK SAĞLIĞI ÖNEMLİ!
Sahurda mucizevi besin 

yumurta: Anne sütünden sonraki 
en kaliteli protein kaynağı bu besin, 
içerdiği dengeli protein ve yağ 
sayesinde uzun süre tok kalmanıza 
yardımcı olacaktır. Yumurtanın 
iştah artırıcı bir hormon olan 
ghrelinin azalmasını sağlayarak 
uzun süre tokluk hissettirdiğini 
birçok bilimsel çalışmalar da bize 
göstermiş durumdadır. Dilerseniz 
haşlanmış, dilerseniz bir tatlı 
kaşığı zeytinyağında sebzeli omlet 
şeklinde yumurtanızı rahatlıkla 
tercih edebilirsiniz.

Bağırsak sağlığı ve kilo 
yönetimi için yeterli kalsiyum 
şart: Ramazan ayında öğün sayısı 
ve hareket azaldığı için bağırsak 
problemleri yapmak mümkün. 
Vücudumuzun en kıymetli bağışıklık 
organı bağırsaklar yeterince iyi 
çalışmadığında bu durum hem 
kaliteli bağırsak florasını hem de 
metabolizmayı olumsuz yönde 
etkileyecektir. Bu noktada süt 
grupları içerdiği kalsiyum sayesinde 
kilo yönetiminize destek olacak aynı 
zamanda iyi protein içeriğiyle de 
iftarda iştah yönetiminize yardımcı 
olacaktır. Özellikle Ramazan 
ayında en az üç porsiyon süt/
yoğurt gruplarını tüketmeyi ihmal 
etmeyelim. Peynir gruplarına dikkat! 
Tok tutuculuğu açısından iyi bir 
kalsiyum ve protein kaynağı olarak 
tüketilen peynirlerin susuzluğa 
sebep olmaması için tuzsuz 
olmasına özen gösterelim.

Sahurda mucizevi besin 
yumurta: Anne sütünden 

sonraki en kaliteli protein 
kaynağı bu besin, içerdiği 

dengeli protein ve yağ 
sayesinde uzun süre tok 

kalmanıza yardımcı 
olacaktır. Yumurtanın 

iştah artırıcı bir hormon 
olan ghrelinin azalmasını 

sağlayarak uzun süre tokluk 
hissettirdiğini birçok bilimsel 
çalışmalar da bize göstermiş 

durumdadır. 
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Gün boyu açlıktan sonra yavaş 
yavaş, iyice çiğneyerek, küçük 
porsiyonlar halinde tüketmeye  
özen gösterelim.

SIVI ALIMINI İHMAL ETMEYİN 
Sahur ve iftarda yeterli 

sıvı alımı çok önemli: Ramazan 
ayıyla su alımımız azalır, bu 
nedenle sahurda ve iftarda su 
vazgeçilmezimiz olmalıdır. Vücut 
ısısının dengelenmesi, besinlerin 
sindirimi ve emilimi sırasında 
hücrelere taşınması, toksinlerin 
vücuttan arındırılması gibi birçok 
göreve sahip suyun iftardan sahura 
kadar 8-10 bardak içilmesine özen 
gösterilmelidir. Boş mideye birden 
oldukça fazla sıvıyla yüklenmek 
sağlık açısından risk içerdiği için 
ara vererek tüketmek gerekir. Sıvı 
tüketimini artırmak için ayrıca 
iftarda ilk yemek olarak çorba tercih 
edebilirsiniz. Sıvı ihtiyacını karşılamak 
için az şekerli komposto veya şeker 
yerine bal ilave edilmiş soğuk 
içecekler de tercih edebilirsiniz. Çay, 
kahve ve diğer kafeinli içecekler 
diüretik etkiye sahip olduğu 
için fazla tüketimi oruç sırasında 
vücuttan sıvı kaybına yol açacaktır. 
Besin değeri düşük ve mide 
salgısını arttıran asitli içeceklerin ve 
baharatlı besinlerin tüketilmesinden 
sakınmanızı öneririm. Baharatlı 
besinler mide salgısını uyararak oruç 
sırasında rahatsızlık hissedilmesine 
neden olabilir. Gün içinde aç 
karnına susuzluğu artıracak ağır 

hareketlerden de uzak durmanızı 
tavsiye ederim. İftardan 1-2 saat 
kadar sonra 35-40 dakika yürüyüş 
yapabilirsiniz. Egzersiz dönüşünde 
yapacağınız minik bir ara öğünle de 
iştahınızı kontrol altına alabilirsiniz. 

KIZARTMA YEMEYE ARA 
VEREBİLİRSİNİZ

Kilo alımının önüne 
geçebilmek için bu besinlere 
dikkat: Kızartmalar, mayalı besinler 
(hamur işleri), aşırı şeker ve yağ 
içeren besinler, şerbetli tatlılar, çok 
tuzlu veya baharatlı yemekler, sucuk, 
sosis, pastırma gibi şarküteri ürünler, 
bal/kaymak ve gazlı içecekler…

Bütün gün mideniz boş olduğu 
için kan şekeriniz düşüyor ve 
vücudunuz hızlıca ağır ve şekerli 
yiyecekleri tüketme eğilimine giriyor 
olabilir. Bütün gün oruçlu olmanın 
verdiği iştah artışı ise eminim 
durumu daha da körüklüyor. Ancak 
iftarda ihtiyacımız üzerinde yemek 
tüketmek özellikle de şekere aşırı 
yüklenmek ve sonrasında da 
hareketsiz kalmak kilo almanın 
başlıca sebepleridir. Bu noktada 
normal beslenme düzeninde bile 
dikkat etmemiz gereken besinlere 
Ramazan’da daha da hassasiyet 
göstermemiz gerekiyor. Yemeklerin 
seçiminde çok yağlı, çok tuzlu ve 
aşırı tatlı besinlerden kaçınmaya 
özen gösterelim. Ağır şekerli tatlılar 
yerine ana yemeklerden bir saat 
sonra daha hafif tatlılar seçerek, 
haftada iki-üç kez sütlü tatlı/
dondurma veya güllaç tüketebilir, 
diğer günlerde meyve veya 
kuru meyveyi tatlı olarak tercih 
edebilirsiniz. Yemeklerin suyunu 
tüketmemeye çalışarak fazla yağ 
alımını engelleyebilirsiniz. 

Bu dönemde asıl amacımızın 
beden ve ruhu terbiye etmek, 
nefsimize sahip çıkmak olduğunu 
hatırlamakta yarar var. Bunu 
başarabiliyor olmak iftarda aşırıya 
kaçmanın da önüne geçecek ve 
bedenin ihtiyacı olan sahurun 
gereklerini yerine getirme şansını 
arttıracaktır. Ramazan ayının 
hepimize huzur, birlik ve beraberlik 
getirmesini gönülden diliyorum…

Sevgiler…

SAĞLIK

ÇOCUKLARINIZIN 
HAREKETLERİNİ
TAKİP EDİN 

EKG ÇEKEN SAATKENDİNİ TEMİZLEYEN DİŞ FIRÇASI

TEKNOLOJİ

Tasarım ve inovasyon şirketi 
seymourpowell, yarının 
güzellik tüketicilerinin 
taleplerini araştırıyor ve 
buna uygun yeni konseptler 
geliştiriyor. Son konsepti ise 
releasedlever, akıllı makyaj 
aynası olarak kullanıcısının 
hayatını kolaylaştırıyor. Gelişmiş 

yüz tanıma sistemi ve 3D 
teknolojisiyle gelen akıllı ayna, 
profesyonel standarda yakın bir 
deneyim sunmasıyla öne çıkıyor. 
Ayna üzerinden çevrimiçi 
şekilde makyaj önerileri 
verebilen ayna aynı zamanda 
satın alma olanağı sağlamasıyla 
da öne çıkıyor.

AKILLI MAKYAJ 
AYNASI ELEVER

Ebeveynler artık çocuklarına bir akıllı 
telefon alma konusunda cesur davranıyor-
lar. Ancak burada bazı tedbirleri almakta 
fayda var. Cocospy da çocukların telefon 
kullanımlarının takip edilmesini ve kısa 
mesajlarının görülmesini sağlayan bir 
uygulama. Aslında bir telefon casus uygu-
laması olan Cocospy, internette çok fazla 
çirkin saldırıya maruz kalma ihtimali olan 
çocukları takip etmenin en güvenli yolu 
olarak tanımlanıyor. 

Dördüncü nesil Apple Watch pi-
yasaya çıktığında yeni özellikleri-
yle dikkat çekmeyi başarmıştı. 
Özellikle EKG çekebilme 

yeteneği, sağlık alanında önemli bir adım olarak 
nitelendirildi. WatchOS 5.2 kullanıcıları EKG özelliğine 
kavuştu. EKG ile birlikte kalp ritmini kaydeden saat bu 
bilgileri ‘Sağlık’ uygulamasının içinde saklıyor. 

YENİ VESPALAR YOLDA!
Motosiklet dünyasının maskülen 
ruhunu biraz daha yumuşatan 
ikonik marka Vespa, yeni trend-
lere ayar uydurmaya devam 
ediyor. Ülkemizde satışa çıkan 
elektrikli Vespa Elettrica, aynı 
zamanda teknolojik özellikleriyle 
de öne çıkıyor. Dolu şarjla 100 
kilometre gidebilme yeteneğine 
sahip elektrikli Vespa bu sayede 
günlük işlerinizi halletmenizde 
en iyi yardımcınız olmaya aday 
gibi duruyor.

Bildiğiniz gibi diş fırçalarını her üç ayda bir mut-
laka değiştirmek gerekiyor. Bu ağız sağlığı için 
son derece önemli. Ancak, teknolojiyle fırçayı sık 
değiştirmek gün geçtikçe tarih olabilir. Usetool 
Toothbrush isimli diş fırçası seti; bir diş fırçası, bir 
sterilizatör ve bir tutucuyla birlikte geliyor. Bu 
üçünü şarj edebilecek bir de şarj ünitesi bulunuyor. 

Sizlere özel, sahurda tercih 
edebileceğiniz aynı zamanda 
danışanlarımın da çok beğen-
diği pratik ve tok tutucu bir 
Smoothie tarifi gelsin o halde;

YULAFLI LEZİZ
SMOOTHİE:
1 su bardağı süt 
2 yemek kaşığı yulaf ezmesi
5 adet çiğ badem
2 adet ceviz içi
6-7 adet orta boy çilek veya 
yarım adet muz
1 çay kaşığı tarçın
½ çay bardağı su  

Malzemeleri Blendırda 
homojen oluncaya kadar 
karıştırın...

Leziz Smoothie’niz hazır bile...



Z
aman ekonomi 
zamanı ise biraz el 
becerisi biraz da 
vizyonla uygun 
maliyetlerle 

evlerinizde başarılı işler 
yapabilirsiniz! 

Evimizi dekore ederken 
gözümüze hoş gelen ve 
kullanışlı ürünler tercih etmeliyiz. 
Kendimize rahat ve huzurlu 
bir ortamı minimum bütçeyle 

kolaylıkla sağlayabiliriz. Meyve 
kasalarından kütüphaneler, ahşap 
parçalarından raflar... 

Bunlar gibi örnekler 
çoğaltılabilir. Biraz araştırmayla 
sizde kendi emeğinizle, 
yaşanmışlığı olan mobilyalar 
tasarlayabilir ve uygulayabilirsiniz. 
İnternet ortamında hali hazırda 
olan birçok örnek olmasıyla 
birlikte kendi tasarım gücünüzü 
de konuşturabilirsiniz. 
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DEKORASYON

KENDİN 
YAP!

DEKORASYON
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SEYAHAT

N
orveç halkı ve kültürü 
itibariyle dünyanın 
gelişmiş ülkelerinden 
biridir. Hem refah 
seviyesi hem de 
kültür seviyesi dünya 
ortalamasının çok 

üzerindedir. Burada insanların 
yaşamlarını en iyi şekilde yaşamak 
için çalışırlar. Yaşam kalitelerine 
oldukça önem verirler. Her detayı 
düşünerek kendilerini mutlu 
etmeye gayret ederler ama bu 
konuda ne kadar başarılı olmuşlar 
bu tartışılır. Norveç, halkı ve 
evleriyle ilham alınacak pek çok şeyi 
bünyesinde barındırır. Peki Norveç 
nasıl bir ülkedir, kimlerdendir önce 
buna kısa bir göz atalım. 

GELİŞMİŞ   
EKONOMİYE SAHİP 
Norveç 872 yılında bir krallık olarak 
kurulduğu günden beri ayaktadır. 
Krallık diyorum çünkü krallıkları hala 
devam etmektedir. Norveç Krallığı, 
Kuzey Avrupa’da ve İskandinav 
Yarımadası’nın batı kısmında yer 
alan bir Avrupa ülkesidir. Norveç’in 
kuzeyinde Kuzey Denizi, batısında 
Norveç Denizi ve güneyinde Baltık 
Denizi bulunmaktadır. Norveç’in 
üç tarafı denizlerle çevrilidir (Bizim 
ülkemiz gibi). Norveç’in kuzeyinde 
ve batısında onun hükümetinin 
altında bulunan adaları vardır 
(Bizim gibi adalarını kaybetmemiş). 
Norveç, monarşi sistemiyle 
yönetilen ve gelişmiş ekonomiye 
sahip olan bir ülkedir (Bizim gibi 
parlamenter sisteme geçince 
krallarını sürgüne göndermemişler 
aksine sahip çıkıp daha da 
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zenginleşmişler). 21 Ocak 1991 
tarihinden itibaren Norveç kralı 
unvanını V. Harald almıştır. Norveç 
kralı, Norveç ordusu ve kiliselerinin 
başında yer almaktadır (Bizim gibi 
halifeliği kaldırıp dini hayattan 
uzaklaşmamışlar).

TARİHTEN BU YANA PEK 
ÇOK YAPI AYAKTA

Norveç Kralı, parlamentoda 
hükümet tarafından hazırlanan 
yasaları veto etme hakkına sahipti. 
Fakat günümüzde bunun sadece 
sembolik anlamı kalmıştır ve 
parlamentoda önerilen yasaları 
kralın onaylaması anlamına 
gelmektedir. Sembolik de olsa birçok 
Avrupa ülkesi gibi krallıklarına sahip 
çıkıp bunu turizme yönlendirmeyi 
çok iyi başarmışlar. Çünkü Avrupa 
devletlerinin çoğu eskiyi koruyup 
kollama muhafaza etme ve 
yaşatma alanında sadece binaları 
değil tarihin bütün objelerine de 
sahip çıkıp, her türlü malzemeyi 
kullanmayı akıl edebilmiştir. İngiltere, 
İspanya, Danimarka, İsveç, Hollanda 
bunlardan bazılarıdır. 

Tarihe ve kültürel değerlere 
saygılarından dolayı birçok özel 
yapı bugüne kadar gelebilmiş 
durumdadır. Durum böyle olunca 
geleneksel Norveç mimarisiyle tarihi 
bir olunca masallardan fırlamış gibi 
gözüken manzaralar da kaçınılmaz 
oluyor. Buna en büyük katkı ise 
Norveç’teki yapıların çoğu sadece 
o bölgeden elde edilen kaynaklarla 
inşa edilmesi olduğu düşünülüyor. 

DÜNYANIN EN   
MUTSUZ ÜLKESİ
Doğal kaynaklarını kullanmada belki 
de dünyanın en başarılı ülkesi olan 
Norveç’in nüfusunun sadece 4,6 
milyon (İstanbul’un bir ilçesi kadar), 
yıllık nüfus artışının ise sadece yüzde 
0,4 olmasının büyük katkısı var 
elbette. Başkenti Oslo’da bile sadece 
500 bin insan yaşamaktadır. 
Norveç nüfusu yüzde 90 ve üzeri 
oranla Norveçlilerden oluşur. 
Buradan anladığımız üzere 
demografik yoğunluk tek tip olduğu 
için etnik sorunları da yoktur. 
Belki de bu yüzden mültecilere 
kapısını hepten kapayan Norveç 
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yabancılardan sadece turist olarak 
hoşlanır. Peki bütün bu gelişim, refah 
seviyesinin yüksekliği Norveç halkının 
mutlu olmasına yetmiş mi? Cevabımız 
hayır ne yazık ki. Çünkü devlet 
vatandaşın ayağı taşa değmesin diye o 
kadar çok uğraş vermiştir ki vatandaşa 
uğraşacak bir şey kalmamıştır. 
Paylaşmayı, yardımlaşmayı reddedip, 
dünyanın sorunlarına kapısını kapayan 
Norveç, dünyanın en mutsuz ülkesi 
olarak gösterilmektedir. Bu da ayrı bir 
ironidir. Demek ki bazı şeyler eksik 
kalmış!   
Biz Norveç’in doğal ve mimari 
güzelliklerine bakalım tekrar… 

DOĞAYLA İÇ İÇE 
Norveç’in mimari üslubu Norveç 

doğasından etkilenerek doğal, sade, 
işlevsel temalara yer verir. Özellikle 
modern mimari yapının temelini bunlar 
oluşturur. Bu anlamda çok başarılı 
yapılar vardır. Bunlardan modern 
mimari tarzdaki evleri ise doğaya saygılı 
evlerden oluşmuştur.

Norveç’in batı kıyısında Trollstigen 
bölgesinde inşa edilen tasarım 
ziyaretçiler için harika bir kafa dinleme 
merkezi veya kaçamak alanı da 
olabilecek özelliklerde. REIULF Ramstad 
Architects tarafından tasarlanan yapı 
Norveç’te yılın binası seçildi. Amorf 
duruşu ve elastik formu tasarımın öne 
çıkan yanlarından sadece bazıları.

Mimari ile peyzajın uyum 
konusunda harika bir örnek teşkil ettiği 
tasarım için doğayla iç içe deyimini 
kullanmak sanırız yanlış olmaz. Su 
köprüleri doğal görünümlü su tünelleri 
ve geçiş köprüleri ile efektif bir tasarım. 
Bu evlerin en büyük özelliği modern 
yapılarının yanı sıra içlerinde bulunan 
az eşya ve sade tasarımlarıyla öne 
çıkmaları.

VİKİNG SOYU 
 Norveç halkının çoğu yüzde 90’ı 

Vikinglere dayandığı için eski köy evleri 
ve kasabaları adeta masallardan çıkmış 
gibidir. Yemyeşil çatıları ve sincap evi 
gibi küçücük evleriyle görülmeye 
ve yaşamaya değer mekanları 
büyüleyicidir.  Bozulmayan doğası, 
soğuk ama insanın içini ısıtan yeşillik 
fışkıran evleriyle insanın içini ısıtır. 
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Sütü derin bir tence-
reye alın ve toz şekeri 
üzerine ilave edin. 

1 paket vanilini de sütün 
içerisine ilave ettikten sonra 
orta ateşte şeker eriyene 
kadar karıştırın. Süt elinizi 
hafif yakacak sıcaklığa geldi-
ğinde ocaktan alın. Güllacı 
hazırlayacağınız tepsinin 
içersine bir kepçe ılık süt 
ekleyin. Üzerine kullanacağı-
nız tepsinin boyutuna göre 
böldüğünüz güllaç yaprak-
larından ekleyin. Tüm güllaç 
yapraklarının parlak kısmının 
üste baktığından ve hepsi-

nin iyice ıslandığından emin 
olun. Paketteki yaprakların 
yarısını tepsinize güzelce 
yerleştirin. Ara kata ince 
çekilmiş ceviz içi ekleyin ve 
kalan güllaç yapraklarını da 
tepsinize aynı şekilde sütle 
ıslatarak yerleştirin. Hazırla-
nan güllacınızı buzdolabın-
da en az 2 saat dinlendirin. 
Buzdolabından çıkarttığınız 
güllacı keserek porsiyonları 
ayarlayın. Her bir porsiyona 
düşecek şekilde çilek, taze 
nane yaprağı, dövülmüş 
ceviz içi ve toz fıstık ile 
süsleyin. 

MALZEMELER: 
12 adet güllaç yaprağı 3 litre süt 

3 su bardağı toz şeker 1 paket vanilin 
Üzeri İçin: 8 adet çilek 8 adet taze nane yaprağı 4 yemek 

kaşığı toz Antep fıstığı 4 yemek kaşığı ince çekilmiş ceviz içi

Tüm malzemeler derin bir kabın içine konulur. 
Hamur yoğrulur. Mayalanması beklenir. 
Mayalanan hamurdan bezeler oluşturulur. 

Bezeler oval açılır, iç harcı konulur. Kenarları kapatılıp 
yumurta sarısı sürülür. 200 derece fırında pişirilir.

MALZEMELER:  
1 su bardağı süt, 1 su bardağı sıvıyağ, 

1 su bardağı su
1 adet yaş maya, 1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı şeker, Aldığı kadar un

İç Harcı İçin: Kıyma, patates, peynir veya ıspanak
1 adet yumurta sarısı

Pide

MUTFAK KÜLTÜRÜ

n ataseven69@gmail com

NURİYE
ATASEVEN
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O
n bir ayın sultanı Ramazan ayı geldi. 
Bereket, huzur, tebessüm, muhabbet-
le geldi. Oruçlu olduğumuz her an 
bir arınma, her iftar Allah’ın huzuruna 
koşma vakti. Rabbim, bizlere ikram 

ettiğin bir damla suyun farkındayız, şükründeyiz 
diyor kalbimiz. Su aynı su halbuki. Gönül Ramazan 
makamında. Ramazan ayında aklımızdan türlü tür-
lü tarifler geçecek biliyorum. Fakat yüce Allah israfı 

sevmez. Sofralarımızı israftan arındırırsak gerçek 
anlamda bir Ramazan yaşamış oluruz. Nefsimiz 
kadar sofralarımız da lüks, gösteriş yerine temiz, gü-
zel ve lezzetli olana koşarsa Ramazan’ın ruhuna bir 
adım daha yaklaşırız. Ramazan’da dualarınız kabul, 
sofralarınız israfsız olsun. Ramazanınız mübarek 
olsun. Şimdi size iki güzel tarif vereceğim. Ramaza-
nın vazgeçilmezi güllaç ve pide. Sofralarda keyifle, 
kabalıkla yiyin diye. Afiyet olsun. 
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güNüN 24 sAATİNİ 
kANsERLİ HAsTALARIMIZIN 

TEDAvİsİNE HARcIyORuZ

C errahi onkoloji, 
kanser hastalığının 
her türlü evresinde 
bu hastaların 7/24 
bakımını organize 

etmek, tüm kanserler ve özellikle 
ileri evre kanserler için güncel tanı 
ve tedavi yöntemlerinden özellikle 
cerrahi tedavilerini güncel gelişme-
ler dahilinde uygular. Bu şekilde has-
taların sağ kalımına fayda sağlayarak,  
yapılan cerrahi işlem sonrası uygun 
takip ve tedavisini planlar.

İşte tüm bunları yapan ekibin 
başındaki isim Op.Dr.Özgül Düzgün. 
SBÜ Ümraniye Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nde görev yapan başarılı 
doktor, Turuncu Dergisi’ne konuştu. 

 İleri evre ve tekrarlayan kanser 
cerrahisi neden zordur? 
Daha önce geçirilmiş cerrahiye 

bağlı yapışıklar,organ rezeksiyonları, 
tekrarlayan kanserli alana giriş ve 

rezeksiyon sınırlılığı, kemoterapötik 
ilaçlara direnç gelişimi tedaviye 
yanıtsızlık, alınan radyoterapiler, 
hastanın kilo kaybı, direnç dü-
şüklülüğü, beslenme yetersizliği, 
hastanın psikolojik olarak depressif 
olması ,bu alanda hasta ve yakınla-
rının ulaşabilecekleri sağlık çalışan-
larının yetersizliği gibi nedenlerle 
tedavi diğer hastalıklara nazaran 
daha zordur. Bir diğer konu ise  bu 
alanda spesifikleşmiş deneyimli 
sağlık personelinin eksikliği, sağlık 
kuruluşlarının bu alanda organize 
ve hızlı olamaması, yüksek teknolo-
lojik  cihaz ve sistemlerin devlet geri 
ödemesinde bazı sıkıntıların olması, 
bu alanda çalışacak yardımcı sağlık 
personelin eksikliği ve de  hastalığın 
ve yönetiminin zorluğudur.

Bu karmaşık işlem hangi sağlık 
kuruluşlarında yapılabilmektedir?
 Yeterli  özveriyi göstererek 

eğitimi ve deneyimini tamamlamış 
ve tüm branşları içeren 3’üncü 
basamak sağlık kuruluşlarında 
yapılabilmektedir. Bu kuruluşlar 
temel olarak  üniversite hastaneleri, 
eğitim ve araştırma hastaneleri 
ve bir kısım sağlık özel sağlık 
kuruluşlarıdır.  Bu karmaşık işlemlerin 
yapılabilmesi özellikle yeterli 
eğitimi almış deneyimli cerrrahlar   
ve özverili  takım çalışmasıyla bu 
işlemler başarıyla yapılabilir.

Sizin bünyesinde bulunduğunuz 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 
Ümraniye Sağlık Uygulama 
Araştırma Merkezi’nde bu 
gelişmelerin neresinde? 
Biz günün 24 saatini kanserli 

hastalarımızın tedavisine harcıyoruz. 
Başka bir şeyle uğraşmıyoruz. İleri 
evre ve zor kanser cerrahisiyle uğra-
şan yüksek volümlü bir merkeziz ve 
her geçen gün büyümekteyiz. 

SBÜ Ümraniye Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesi Genel Cerrahi ve 
Cerrahi Onkoloji polikliniklerine  ilk 
başvuru anından itibaren bu has-
taların hızlı değerlendirilmesi, on-
koloji alanındaki diğer profesyonel-
lerle aktif ve dinamik danışma ve 
ortak karar alma işlemleri, görün-
tüleme yöntemleri ve laboratuvar 
tetkiklerini ve sonuçlarını  aynı gün 
içerinde  sonuca ulaştırma , yatışı 
gereken hastaları yatarak tedavisi 
yapılabilmektedir. Hafta içi beş gün 
sabah 8 -17 saatleri arasında her-
hangi bir randevu almaksızın her 
türlü tetkik tedavi ve gerekli tetkik-
leri yapılabilmekte ve yatması gere-
ken hastalar 24 saat nöbetçi uzman 
doktorların  olduğu kliniğimizde te-
davisi devam etmektedir. Herhangi  
gelişebilecek bir komplikasyon 
veya öngörülemeyen bir durum 
geliştiğinde  konunun uzmanı ekip 
de 24 saat hizmet vermektedir.   
Ameliyat kararı alınanan hastaların 
her türlü psikolojik ,sosyal destek 
sağlama bu alanda hastaya faydası 
olacak zarar vermeyecek girişimsel 
işlemleri dünyadaki ileri merkez-
lerin ve en son teknolojil ekip-
manlarında kullanıldığı cihazlarla 
ilgili ameliyatlarını yaptıktan sonra 
yoğun bakım destekleri ve cerrahi 
servisinde 7/24 aktif takip yapılarak 
güven içerisinde ve sağlıklı taburcu 
etmektir.

Kim bu  multidisipliner takım ?
 İyi bir takım oluşturamazsanız 

bu işlemleri yapamaz ve başarı sağ-
layamazsınız. Bu alanda tekrarlayan 
veya ilerlemiş kanserlerde  ileri 
kanser cerrahisi ,takibi yönetimi 
yapacak cerrahi onkoloji uzmanı 
yönetiminde cerrahi ekibi,tıbbi on-
koloji uzmanları, kanser konusunda 
deneyimli radyoloji uzmanları,giri-
şimsel radyoloji uzmanları ,üroloji 
,kalp ve damar cerrahisi, jinekolojik 
onkoloji uzmanı,psikiyatri uzmanı,-
deneyimli yoğun bakım ve aneste-
zioloji birimi, ameliyathane ve ser-
vis hemşireleri ve eğitimli personel 
ile takım çalışması ile mümkün ol-
maktadır. Bu döngüdeki bir eksiklik 
bu zorlu hasta grubunda  yetersiz 
bir tedaviye yol açmaktadır.Bu ne-
denle bu sistemin iyi çalışması an-

cak özveriyle ,istekle,kanser hasta-
ları ve yakınlarına empati yapmakla  
mümkündür. Klasik 08- 17.00 
mesaisi veya ben işimi yaptım ge-
risini başkası düşünsün anlayışı bu 
nedenle kabul edilemez.

Bu fikir nereden çıktı? Biz neye 
inanıyoruz?
Genel cerrahi pratiğinde lokal 

ileri olan bir kansere ameliyat edi-
lemez tanısı konup onkoloji polik-
liniklerinde hasta yönlendirilebilir. 
Fakat  onkolojik cerrahi ekiplerince 
neoadjuvan,cerrahi adjuvan veya 
bölgesel kemoterapi (sıcak veya 
basınçlı aerosol şeklinde) uygula-
malarından hangi hastaların fayda 
görebileceği,bu hastaların yakın 
takibi ve erken gelişecek nükslere 
müdahale edilebileceği değerlen-
dirilir. Ayrıca bu hastalıklarda nüks-
lerden sonra tekrar kür yani sağlıklı 
olma ihtimali vardır. Her hastanın 
bu işlemleri  ve takipleri yapacak 
deneyimli ekiplere ulaşma hakkı 
olmalıdır. Ekonomik nedenlerle ileri 
cerrahi uygulanalar ve ileri tekno-
lojik girişimlere her hasta ulaşama-
yabilir. Her hastanın yurtdışı veya 
yurtdışı özel hastane veya üniveri-
site konforunda ve hızında ,nitelikli 
personele ulaşma hakkı olmalıdır.
Biz SBÜ ÜEAH de bu işlemleri ve 
hizmeti SGK kapsamında ücretsiz 
olarak sunuyoruz.

Ne tür ameliyatlar yapıyoruz?
 Sadece kanser olmak üzere ilk 

tanı almış veya daha önce ameliyat 
edilmiş, nüksetmiş(tekrarlamış), 
karın içerisine yayılmış  mide ,ka-
raciğer, pankreas, kalın ve ince ba-
ğırsak, yumurtalık, son evre kanser 
hastalarını açık veya laparoskopik 
teknikle, eş zamanlı karın içerisini-
ne sıcak kemoterapi (HİPEC) veya 
basınçlı aerosol kemoterapi (PİPAC) 
veya uygulamadan tıbbi  onkolojik 
tedaviler ile yönetmekteyiz.

Sizi ne motive ediyor? 
Hastalarımızın geri dönüşleri ve 

onların yaşama tutunmaları, onları 
ameliyat sonrası genel cerrahi ve 
cerrahi onkoloji polikliniklerinde 
sağlıklı görmek tüm ekibi motive 
etmektedir.

 SBÜ ÜMRANIYE EğİTİM VE ARAŞTIRMA 
HASTANESİ DOKTORu OP.DR.ÖZGÜL DÜZGÜN:

1974 Erzurum doğumlu olan Düzgün 
2013 yılında İstanbul Üniversitesi 
İstanbul Tıp Fakültesi’nden genel 
cerrahi uzmanlığını almış. 2013-2016 
tarihleri arasında Çukurova Üniversi-
tesi Tıp Fakültesi Cerrahi Onkoloji  yan 
dal eğitimini de bitiren başarılı cerrah. 
2016 yılından beri Sağlık Bilimleri 
Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesi’nde cerrahi onkoloji 
uzmanı olarak çalışıyor. İleri evre ve 
nükseden kanser tedavileri ile ilgili ça-
lışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren 
Özgül Düzgün, evli ve 2 kız çocuğu 
babasıdır. Ayrıca İngilizce ve Rusça’yı 
ileri derecede bilmektedir.
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SİNEMA

JOHN WİCK GELİYOR

Serinin devamı olan 
John Wick: Chapter 3- 
Parabellum 17 Mayıs’ta 
vizyona giriyor. 
John Wick iki nedenden 

ötürü firaridir. Kellesi üzerine 14 
milyon dolarlık açık sözleşme 
konulmuştur ve temel bir kuralı 

ihlal etmiştir; Continental Hotel’de 
birini öldürmüştür. Kurbanı ise açık 
kontratı sunan Yüksek Masa üyesidir. 
İşi bitmiş olması gereken John’a 
otelin yöneticisi Winston tarafından 
bir saatlik bir kaçış süresi verilir. 
Ardından üyeliği iptal edilecek, 
tüm hizmetlerden men edilecek ve 

diğer üyelerle iletişimi kesilecektir. 
John’un New York City’den kaçma 
mücadelesinde güvenebileceği tek 
şey servis endüstrisidir...
Tür: Aksiyon
Yönetmen Chad Stahelski
Oyuncular: Keanu Reeves, Halle 
Berry, Anjelica Huston

HIGH LIFE
Ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya kalan 
bir grup suçlunun hikayesini konu ediyor. 
Onların bu cezayı almamaları için önlerinde 
tek bir seçenek vardır; o da sonu ölümle 
sonuçlanabilecek bir deneye katılmayı kabul 
etmek. Şanslarını denemek isteyen suçlular, 
uzayda geçecek olan insan üreme deneyinin 
bir parçası olmayı kabul eder. Ancak hayatta 
kalmak onlar için hiç de kolay olmayacaktır. 
İçinde bulundukları gemi kozmik ışın fırtınası-
na maruz kalınca suçlular için adeta bir ölüm 
kalım savaşı başlayacaktır.
Tür: Bilimkurgu
Yönetmen: Clairwe Denis
Oyuncular: Robert Pattinson,
Juliette Binoche, André Benjamin

GODZİLLA II: 
CANAVARLAR 
KRALI
2014 yapımı Godzilla’nın devam filmi 
niteliğinde olan “Godzilla: King of Mons-
ters”in yönetmen koltuğunda Michael 
Dougherty oturuyor. Filmde Godzilla’nın 
Mothra, Rodan ve ezeli düşmanı olan üç 
başlı King Ghidorah ile çatışması ve bu 
esnada insanlığın var oluşunun denge-
sini bozması konu ediliyor. Senaryosunu 
Max Borenstein ve Zach Shields ikilisinin 
kaleme aldığı filmin oyuncu kadrosunda 
ise Millie Bobby Brown, Sally Hawkins, 
Vera Farmiga, Bradley Whitford, Anthony 
Ramos gibi isimler yer alıyor.
Tür: Aksiyon, Bilimkurgu
Yönetmen Michael Dougherty
Oyuncular: Vera Farmiga, Kyle Chandler, 
Millie Bobby Brown

ALADDİN

İÇERDEKİLER

POKÉMON DEDEKTİF PİKACHU

Aladdin, zamanını Agrabah 
şehrinde pazardan yiyecek 
çalarak geçiren fakir bir 
gençtir. Gecelerini, şehrin 
farklı bölgelerinde uyuyarak 
geçirirken, gündüzlerini 
ise hırsızlığa ayırmaktadır. 
Ancak yaşam tarzına rağmen 
aslında Aladdin’in altın gibi bir 
kalbi vardır. Onun macerası, 

tuhaf babası tarafından zorla 
evlendirilmeye çalışılan bir 
genç kızla tanıştığı zaman 
başlar. Bu genç kız aslında 
ülkenin sultanının kızı olan 
Prenses Jasmine’dir. 
Tür: Macera, Aile, Fantastik
Yönetmen Guy Ritchie
Oyuncular: Mena Massoud, 
Naomi Scott, Will Smith

Başarılı özel dedektif Harry Goodman 
esrarengiz bir şekilde kaybolur ve 21 
yaşındaki oğlu Tim babasına neler 
olduğunu öğrenmek için kolları sıvar. 
Bu araştırmada Tim’e babasının eski 
Pokémon ortağı Dedektif Pikachu 
yardım eder. Pikachu esprili ve sevimli 
olduğu kadar iyi bir dedektiftir. Eşsiz 
bir şekilde birbirleriyle anlaşabildik-
lerini fark eden Tim ve Pikachu bu 
karmaşık sırrı çözmek için heyecan 
verici bir macerada güçlerini birleştirir. 

İnsanların ve Pokémonların birlikte 
yaşadığı Ryme Şehri’nin neon ışıklı 
sokaklarında ipuçları arayan ikili ma-
ceraları sırasında türlü türlü Pokémon-
larla karşılaşır ve bu huzurlu hayatı yok 
edebilecek ve tüm Pokémon evrenini 
tehdit eden şoke edici bir komployu 
açığa çıkarır. 
Tür: Macera, Aksiyon
Yönetmen Rob Letterman
Oyuncular: Justice Smith, Kathryn 
Newton, Ken Watanabe

Darbe döneminde iktidarın 
söylemine karşı bildiri dağıtan bir 
öğretmen gözaltına alınır.  “İçer-
dekiler” filminin yönetmenliğini 
ve senaristliğini Hüseyin Karabey 
üstleniyor.
Tür: Dram
Yönetmen Hüseyin Karabey
Oyuncular: Caner Cindoruk, Settar 
Tanrıöğen, Gizem Soysaldı



DOĞRU 
TARAFSIZ

GÜVENİLİR
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HİTİTLER / 
BİR ANADOLU 

İMPARATORLUĞU

ATİKA’NIN 
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YUNUS EMRE’NİN 
ESERLERİNDE 

DİN VE DEĞERLER 
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Yaklaşık 450 sene boyunca varlıklarını ve devlet 
yapılarını devam ettiren Hititler, dünyanın en eski ve 
görkemli uygarlıklarından birini oluşturmuş ve tarihte 
birçok ilke imza atmıştır. Bununla beraber Hitit Uygar-
lığı’nın Anadolu için ayrı bir önemi de vardır, çünkü 
Hititler, Anadolu’da devletleşme sürecini başlatan 
toplumdur. İlk defa bir toplum ya da yönetici sınıf, 
yönetilmesi son derece zor bir coğrafyaya sahip olan 
Anadolu’yu birleştirir ve ona hükmetmeye başlar.

14 asırdır tüm İslâm dünyasının heyecanla 
beklediği, coşkuyla geçirdiği rahmet ve bereket 
ayı Ramazan, inanan insanların imanlarını 
tazeledikleri, sadece oruç değil, diğer başka 
ibadetlerle amel defterlerini güçlendirdikleri, 
birbirleriyle yardımlaşıp sıkıntıların giderildiği 
bir bütünleşme ayıdır. Ülkemizin mümtaz İslâm 
âlimlerinden Prof. Dr. Hayreddin Karaman, 
bu hacmi küçük ama içeriği itibariyle büyük 
kitabında, Ramazan ayının hususiyetlerine, 
yapılacak ibadetlere, ve beliren nice fıkhî 
probleme de cevaplar vermekte. 

Yûnus Emre’nin şiirlerinde dini inanç, ibadetler ve 
toplumsal değerler belirgin bir şekilde işlenmektedir. 
Bu bağlamda Yûnus Emre’nin kendine has üslubu ile 
söylediği ve kendi zamanını aşarak bugüne ulaşan 
iman, ibadet, ahlak ve değerler eğitimine dair kuşatıcı 
ve etkileyici şiirleri günümüze ışık tutmaktadır. Ayrıca 
Yûnus Emre’nin eserleri Müslümanlığı benimsemiş 
Türklerin sosyal hayatından, kültüründen, ahlakından 
izler taşıyor.

Kimsenin girmeye cesaret edemediği gizemli 
bahçeye girmeye, Gölge Şehri’ni keşfetmeye 
hazır mısın? Kahramanımız Atika, babasının 
ansızın ortadan kaybolmasıyla onu aramaya 
çıkıyor. Olaylar bundan sonra başlıyor. Gölge 
Şehri’nde heyecan, macera ve birbirinden 
ilginç olaylar, hayal dünyasının sınırlarını 
zorlar nitelikte. Kanatlarınız olmadan uçmanın 
keyfini sürecek, hayvanlarla konuşacak, hatta 
aslanın midesinde hoşnut şekilde gizemli bir 
yolculuğa çıkacaksınız.

DERLEYİCİ
Metin Alparslan, 
Meltem Doğan 
Alparslan 
YAYINEVİ
Yapı Kredi Yayınları
SAYFA SAYISI
328
YAYINLANDIĞI YIL: 
2019

KİTABIN YAZARI
Prof. Dr: Hayrettin 
Karaman 
YAYINEVİ
İz Yayıncılık
SAYFA SAYISI
160
YAYINLANDIĞI YIL
2019

KİTABIN YAZARI
Hacire Büküm
Yılmaz
YAYINEVİ
Cezve Çocuk
SAYFA SAYISI
136
YAYINLANDIĞI YIL
2019 

KİTABIN YAZARI
Rıdvan Demir
YAYINEVİ
Nobel Bilimsel
SAYFA SAYISI
188
YAYINLANDIĞI YIL
2019
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EYVAH KÜMESTE TİLKİ VAR!

Zakkum Ankara’da

Köyün en yaşlı bahçıvan amcası bir rahatsızlık nedeniyle 
evinden uzaklaşmak zorunda kalacaktır. Bunu fırsat 
bilen kötü kuş tek göz kümesi ele geçirmek için planlar 
yapar. Kendini çok akıllı sanan tilki kötü kuşun tuzağına 
düşer ve bay horozun kümesindeki tavukların hevesiyle 
genç horozla iş birliği yapar... Bay horoz kötü kuş ve 
tilkinin tuzaklarını boşa çıkarır ve onlara şu nasihati verir
Bay horoz: Bak kötü kuş; genç horozu kandırmayı 
başardıysan, onun saf ve beceriksiz olduğunu düşünmen 
hata! O Sadece sana hak ettiğinden daha fazla 
güvenmiştir o kadar…
Yer: Gençlik Parkı Tiyatro Salonu – Ulus / ANKARA
Tarih: 11.05.2019 – 13.00 

İKİNİN BİRİ

DÜNYA BAşKENTLERİNDE ARA 
GÜLER SERGİSİ DÜZENLENİYOR

ETKİNLİK

Bora Severcan’ın yönettiği İkinin Biri oyunu, izleyicisiyle 
buluşmaya hazırlanıyor. Oyunun konusu ise şöyle; muhafa-
zakâr parti bakan yardımcısı Richard Willey, muzır yasasının 
tartışılacağı toplantı için birkaç geceliğine eşiyle birlikte 
Westminister Oteli’ne kalmaya gider. Ancak Richard’ın bu 
iş gezisi sırasında planladığı başka şeyler vardır. Özel kalem 
müdürü George, otel çalışanları ve beklenmedik misafirle-
rin yardımıyla her kapının ardından başka bir karmaşa çıkar.
 Yer: Panora Sanat Merkezi, Çankaya / ANKARA
Tarih: 04.05.2019 – 20.00

Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenecek “Ara Güler 
Sergisi”, geçen yıl hayatını kaybeden fotoğraf sanatçısı ve 
foto muhabiri Ara Güler’in eserlerini, dünya başkentlerinde 
sanatseverlerle buluşturuyor. Ana eksenini Ara Güler’in 
İstanbul fotoğraflarının oluşturduğu sergide, Anadolu ve 
dünya coğrafyasından kareler ile Aşık Veysel’den Nazım 
Hikmet’e, Picasso’dan Dali’ye uzanan tarihi portreler seçkisi 
de yer alıyor. Ön sözü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından kaleme alınan sergi kitabı, serginin 
düzenlendiği her ülkede o ülkenin ana diliyle sanatseverlere 
ulaşacak. Sergi, mayıs ayı sonunda Paris’te Polka Galeri’de, 
üçüncü durağında ise Kyoto’nun tarihi mekanlarından 
Tofukuji Tapınağı’nda açılacak. 

 “Zehr-i Zakkum”, “13”, “Ben Böyle Değildim” ve 
“Her Gün Sonbahar”ın ardından, Şubat 2016 tarihli 
yeni albümleri “Bir Gece Yarası” turnesi ile Zakkum, 
sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. “Bir Gece Yarası”, 
grubun beşinci stüdyo çalışması ve on dört yeni 
şarkıdan oluşuyor. DMC Müzik etiketli yeni Zakkum 
albümünde; tüm sözler Cem Senyücel’e, tüm besteler 
ise Yusuf Demirkol’a ait.
Yer: If Performance Hill, Çankaya / ANKARA
Tarih: 24.05.2019 – 21.00

PEDAGOG ONAYLI ÇOCUK OYUNU

Çocukların eşlik edeceği birbirinden 
eğlenceli şarkılar, danslar ve espril-
eriyle Taş Devri Maceraları; sevgi, 
aile, dostluk,  çalışkanlık                   

         ve hayvan sevgisi kavramlarıyla öğret-
ici tarafını kullanarak çocuklarımızın kişisel 
gelişimini ve sosyalleşmesini amaçlayan 
pedagog onaylı bir çocuk oyunudur.  
Oyunun konusu ise şöyle; iyi kalpli Fred ve 
çalışkanlığı ile herkesin sevgisini kazanmış 
Barney birbirinden sakar iki yakın ark-
adaştır. Disiplinli Wilma ve akıllı Betty ise 
yeni buluşları, zekâları, lezzetli yemekleri-
yle Fred ve Barney’nin hayranlığını kazan-
mıştır. Yalnız bu iki çiftin aile olabilmesinin 
önünde bu yeni devrin engelleri vardır. 

Yer: Kozzy Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan 
Sahnesi, Kozyatağı / İSTANBUL 
Tarih: 04.05.2019 – 14.00

Michelle Gurevich, trajikomik, melodiye dayalı, duy-
gusal ve karanlık bir cazibe ile bezeli şarkılarında ret-
ro motifler ve şaşırtıcı bir samimiyet arasında ustaca 
manevralar yapıyor. Nico ve Leonard Cohen gibi isimlerle 
karşılaştırılan müziği ve Alla Pugacheva gibi Sovyet döne-
mi yıldızlarını andıran sesiyle Gurevich, “Chinawoman” 
adıyla başladığı kariyerine 2016 yılından beri kendi ismi 
ile devam ediyor. Biletleri Biletix’den temin edebilirsiniz. 
Yer: Zorlu PSM – STUDIO, Beşiktaş / İSTANBUL
Tarih: 16.05.2019 – 20.30

MACBETH şEHİR
TİYATROLARI’NDA
“İyi kötüdür,kötü de iyi...” W.Shakespeare herkes 
tarafından iyi bir savaşçı ve iyi bir insan olarak 
bilinen Macbeth, savaş sonrası yurduna dönerk-
en karşılaştığı cadılardan gelecekte kral olacağını 
öğrenir. Bu kehanet, Macbeth’in içindeki kötü 
tutkuları harekete geçirir ve sonunu hazırlar. Kukla 
ve dramatik oyunculuğun iç içe geçtiği bu uyarlam-
ada Macbeth sürrealist bir yorumla seyirci karşısına 
çıkıyor. Yer: Kağıthane Sadabad Sahnesi,
 Kağıthane / İSTANBUL Tarih: 04.05.2019 – 15.00

ETKİNLİK

BİLETLERİNİZİ
TÜKENMEDEN ALIN!
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SOLDAN SAĞA Üzere Mendelev’in Kullandığı 
Ön Ek. 13-En kısa zaman-İyi 
Duyulan Ses- Banka veya borsa 
işlemlerinde tanınan değer 
sınırı-Şikar. 14-Baş-Toplumsal 
otoriteye ya da baskı tarafından 
yasaklanan davranışlar-Favori, 
gözde sporcu. 15-Yakınma-
Dünya ve dünya ile ilgili her şey.
YUKARIDAN AŞAĞIYA
1-Oruç ayı-Bir Ses Dalgasında 
Bir Saniyede Salınan Dalga 
Boyu Sayısına Karşılık Gelen 
Ve Sesin Perdesini Belirleyen 
Sayısal Değer. 2- İrlanda Kurtuluş 
Ordusu- Favori, gözde sporcu- 
Ermiş; Evliya. 3- Memleket-Bir 
besin türü-Dip ‘in ünsüzleri- 
Strontiyum. 4-Zadegan-Ara 
bozma, fitne, fesat. 5- Ölüm 
cezası-Defa, kez. 6- Bir besin 
türü-kilometre-Yumuşaklık, 
incelik, latiflik. 7- Fakat, lakin-
Federasyon Durumunda 
Birleşmiş Olan-Boru sesi. 
8- Çağdaş-Bir Şeyi Yapmakta 
Gösterilen Acelecilik. 
9-Tahıl tozu-Cennetteki güzel 
gözlü kız-Kısaca kendine iyi 
bak. 10- Bedava iş yapmayı 
seven kişi-Adana’nın Tufanbeyli 
ilçesinde antik bir kent-İlkel 
aydınlatma aracı. 11- Anlayış, 
Seziş, Sezgi, Zeka-Besleyici ve 
lezzetli bir mantar türü-Boru 
sesi. 12- Büyükanne, nine-Lop 
‘un ünsüzleri-Bir bağlaç-Eski 
bir Türk sazı.13- Çivit renginde 
koyu mavi-Yeniçerilerin kayıtlı 
oldukları kütük defteri-Bir nota. 
14- Yapıt-Kaynağı mitolojik 
çağlara dayanan kirişli bir çalgı-
Latife. 15- Bildiri-Sulu yer, bahçe, 
bostan, çimenlik yer.

1- Birkaç Yapraktan Veya Nihayet 
Bir İki Formadan İbaret Küçük 
Kitap-Saygıdeğer, saygın, sayın. 2- 
Ezgi, makam-Veba hastalığı-Baba, 
Cet-Nazi hücum kıtası. 
3- Savaş sırasında orduya 
yardımcı olarak toplanan halk 
gücü-Eski dilde su-Açıkça 
Gizlemeden, Açıktan Açığa. 
4-Doğu Anadolu’dan doğarak 
Hazar’a dökülen bir ırmak-Belde-
Olağandan büyük. 5-Cezayir’de 
Irmak-En Küçük Askeri Birlik-Akıllı, 
Aklı Başında. 6-Adapazarı Ovası’na 
Verilen Bir Başka Ad-Avrupalılara, 
özellikle de Fransızlara verdikleri 
ad-Bir bağlaç. 7-Olumsuzluk 

Öneki-Boynuzlu koyun-Hukuksal 
sonuç doğuran bir suç işleyen 
kimse-Duman kiri. 8-Daimi, 
sürekli, ebedi, ezeli-Bir Taşıtın 
Hurdaya Çıkması. 9-Uzaklık anlatır-
Bakma, seyretme. 
10- Bir nota-Yıldız-Yapıların duvar 
ve tavanlarına süslemeler yapan 
usta. 11- Amacına ulaşan, erişen-
Şişman-Bayındır Duruma Getirme, 
Geliştirme. 12-Sipersiz hafif başlık, 
şapka-Koyun, keçi  gibi hayvanlara 
takılan tenekeden yapılmış 
çan-Dönemli Sınıflandırmada 
Henüz Bilinmeyen, Ancak Var 
Olabilecekleri Düşünülerek Yerleri 
Boş Bırakılan Elementleri Belirtmek 




