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Yenİ Zelanda’da 
meYdana gelen 

terör saldırısında 
haYatını 

kaYbedenlere 
allah’tan rahmet, 

Yaralılara 
şİfa dİlİYoruZ. 

müslümanlara 
ve İslam’a sİlah 

doğrultanları 
kınıYoruZ.  

allah 
YardımcımıZ olsun, 

İslam alemİnİn 
başı sağ olsun.



zahideceylan@turuncudergi.com

Sevgili Turuncu Okurları

Geçtiğimiz ay Yeni Zelanda’da Cuma namazı sırasında 
gerçekleştirilen saldırı hepimizi ‘ümmet’ üzerinde yeniden 
düşünmeye davet etti. Müslümanlar ölüyor. Öldürüyorlar 

Müslümanları. Önce kendi topraklarında işgali, sürgünü, esareti 
yaşatıyorlar. Sonra mülteci yapıyorlar. Toprağı, vatanı, bayrağı olan 
milyonlarca Müslüman bugün mülteci kamplarında hayatı, ailesini, 
geleceğini toparlama çabasında. Avrupa’ya gidenler de 11 Eylül 
saldırılarından bu yana potansiyel terörist. Bir komşusu kızıp vurabilir, polis 
sualsiz sorguya çekebilir, gözü dönmüş bir terörist evinde çocuklarıyla 
canlı canlı yakabilir ya da camide vurulabilir. Evet eğer ‘Müslümanım’ 
diyorsanız bugün bunların biri ya da her biri ayrı ayrı başınıza gelebilir. 
Nerede bir Müslüman zulme uğrasa aklıma ilk önce ümmet gelir. 
Pakistan’da, Gazze’de, Suriye’de, Doğu Türkistan’da ciğeri delik deşik 
edilmiş ümmet. Türkiye gelir aklıma. Ülkem, vatanım, ümmete kucak 
açmış memleketim. Memleket deyince gözlerimiz dolar bizim. Neden 
mi? Memleket deyince aklımıza yalnızca toprak değil, vatan gelir ve 
vatanımızın sahip çıktığı milyonlar. 

14 Mart günü Almanya’ya kardeşimi ziyarete gittim. Polis kontrolünden 
sıkıntısız geçtim. Yanımda bulunan kız kardeşimle birlikte valizimi aldık, 
yeğenimle beraber çıkış kapısına geldik. Yeğenim valizin biri tarafından 
alındığını söyledi. Panik olduk bir an. Bebek de beklediği için o panikle 
son kapıdan çıktı. Polis görünümlü, çelik yelek giymiş birkaç görevli beni 
durdurup pasaport istedi. Diplomatik pasaportum olmasına rağmen 
‘Neden geldin Almanya’ya, burada toplantı mı var?’ diye soru sormaya 
başladılar.  Ben de erkek kardeşimi ziyaret etmek için geldiğimi söyledim. 
Sonra elimdeki çantayı sordular. Çantada neler olduğunu tek tek sordular. 
Bardak ve elbise var dedim. Elbisenin fiyatını sorduklarında şaşırdım. 
Bu kez de ‘Almanya’ya bu pasaportla giremezsin’ dediler. ‘Diplomatik iş 
için gelmedin, giremezsin’ diye tekrarladılar. ‘Dışarı çıkamazsınız, içeri 
alacağım sizi’ dedi görevlilerden biri. İkimizi de içeri aldılar. Tam kırk dakika 
pasaportuma el koydular. Sonra tercüman istedim. Vermediler. Valizime 
el koydular ve bayan görevli istediğim halde yardımcı olmadılar. En son 
telefonumda duvar kâğıdında Sayın Cumhurbaşkanımızın fotoğrafını 
gösterdim. ‘Gördünüz mü bu adama iyi bakın’ dedim. Gelinimize 
Almanca ‘Gösterdiği fotoğrafa baktın mı?’ diye sormuş, gelinimiz de 
‘Bunu hak ettiniz’ demiş. Emniyete gidip şikâyette bulunduk. Almanya’da 
yaşadıklarımız sırasında gördük ki Avrupa hangi durumda ve konumda 
olursa olsun tek bir Müslümanın bile ülkesine girmesinden, ziyaret 
etmesinden rahatsız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 
Türkiye’nin ve dünyanın lideri olmasından, ‘Dünya 5’ten büyüktür’ 
demesinden daha da rahatsız. 

Yeni Zelanda’dan Türkiye’ye işaret gönderenlere birbirimize dost olarak, 
kardeş olarak, birlik ve beraberlik içinde yarınlara yürüyerek, güçlenerek 
en güzel mesajı biz vereceğiz. Baharın arifesinde Allah hepimizi zaferle 
müjdelesin.

Bu vesile ile Miraç Kandilinizi de kutluyor, tüm İslam âlemine barış, 
huzur ve bereket getirmesini diliyorum.

Allah’a emanet olun. 
Sevgiyle kalın. 

Zahide Ceylan
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Sabiha Tansuğ… Devlet adamı ya da tanınmış bir kişi 
olmaksızın, Cumhuriyet tarihinin bir paraya resmi 
basılan ilk kişi, ilk kadındı. 

42

ANADOLU BAŞLIKLARININ
BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Osmanlı toplumunda kız ve erkek çocuklar 5-6 yaşla-
rında sıbyan mektebine gidiyor. Net olmamakla birlikte 
10-11 yaşına kadar devam ediyor bu eğitim. 

46

OSMANLI’DA OKUMAYI MESLEK 
EDİNEN KADINLAR

Aslında şeâir ile bid’at arasında üç aylar olgusuna insaflı 
yaklaşmak, hemen her değerin altüst olduğu modern 
çağda neredeyse imkânsız gibidir.

44

HÜSEYİN KARACA: ÜÇ AYLAR
BİD’AT DEĞİLDİR!

Osmanlı şehirlerine uzaktan bakıldığında üzerine
 kurulduğu arazinin şeklini aldığını görürdünüz. 
Çünkü şehirler bulunduğu arazinin topoğrafyasına 
göre planlanıyordu. 

İnsan ister ki bahar gelsin. Bahar uyanıştır, bahar suyun çağlaması, 
ateşin harlanması, tüm canlı ruhların dalgalanmasıdır. 

56
60

GÜLAY KURT: İSTANBUL’UN
BAHÇELERİ NEREYE GİTTİ?

GÜLFİDAN ÇALIŞKAN: 
VUSLAT BAHARI BEKLER

Kapadokya, binlerce yıllık kültür mirası ve coğrafi 
özellikleriyle göz alıcılığını hala koruyor. 

Bazıları için görüntü önemli değil. ‘Fazla yer kaplamasın, depolama alanı 
olsun, bazası olsun, açılsın yatak olsun vs.…’

Başkentin en uzun soluklu uluslararası etkinliği olan 
36’ncı Uluslararası Ankara Müzik Festivali 
4-25 Nisan 2019 tarihleri arasında sanatseverlere
 müzikal bir baharı müjdeleyecek.

Mutfak aslında evin kalbi, tam ortası, evdeki h
ayatın bir anlamda merkezi. Mutfakta işler 
yolundaysa o evde hayat var demektir. 

76
74

86
82

Obezitenin ciddi şekilde artmasıyla ve belki de pek çok 
ünlünün de tercih etmesiyle mide küçültme ameliyatının 
iyice moda olduğu bir gerçek! 

70

SAĞLIK: TÜP MİDE Mİ, TOK MİDE Mİ?

GÜZEL ATLAR ÜLKESİ KAPADOKYA

DEKORASYON: GÖRSELLİK Mİ 
İŞLEVSELLİK Mİ?

KÜLTÜR SANAT

ACIDAN TATLIYA NURİYE ATASEVEN

7674
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Ses tonuna, bakışlarına, tepkilerine, kelimelerine,  
mesaj karakterlerine, sevmesine, susmasına,   
en tatlı hatta en acı yanlarına...

12

SEYRAN AKTAŞ: SON KEZ
ARDINA BAK

Siyasi partilerin yerel seçimlerde bu seneki favorisi 
dijital seçim kampanyaları oldu. 

Televizyonun hayatımıza girişi uzun, tarihsel bir süreç ve 
yine uzun yıllardır hayatımızın tam merkezinde olduğu-
nun da farkındayız sanırım. 

36
40

NAZ MELİS ZENGİN: DİJİTAL SEÇİM
KAMPANYALARINDAN NE ÖĞRENDİK?

SEDA ŞİŞMAN: YOUTUBE MU, TELEVIZYON 
MU?  YOUTUBER OLMAK MI? YOKSA...!

36

28

14

1610
16

HALİME TEZCAN TOSUN: FERAHNAK

KAPAK:  TONY BLAIR’IN MÜSLÜMAN OLAN 
BALDIZI LAUREN BOOTH RÖPORTAJI

Derler ki; her şey zıddıyla kaimdir. Kışın en çetin 
olduğu yerde bahar, gecenin en karanlık olduğu   
yerde gün ışığı beliriverir. 

Booth ile Londra’daki şöhretli ve İslam’dan uzak haya-
tından Müslüman olma sürecine, Avrupa’daki İslamo-
fobi’den Türkiye hakkındaki görüşlerine pek çok konu 
hakkında konuştuk. 

10

26

71 yaşındaki Davud Nabi’nin son sözleri ‘Merhaba Kar-
deşim’ oldu. Kendisini katleden teröriste aslında selam 
vermişti. Merhabasına kurşunla karşılık verdiler. 

14

ÜMMÜGÜLSÜM TAT:
“MERHABA KARDEŞİM”

ekranların sevilen yüzlerinden ünlü oyuncu ve yazar 
Bahadır Yenişehirlioğlu; Yeni Zellanda’daki Müslüman-
lara karşı yapılan terörest saldırı hakkındaki 
düşüncelerini Turuncu okurlarıyla paylaştı.

26

YAZAR BAHADIR
YENİŞEHİRLİOĞLU RÖPORTAJI

Betül Şatır… Yazar, anne, editör. Kelimeleri evlatlarından 
ayırmayan usta bir kalem.  Kısa bir süre önce yazdığı hikayeler 
‘Kalbe Dokunan Hikayeler’ isimli kitabında bir araya geldi ve 
okuyucuyla buluştu.

32

YAZAR BETÜL ŞATIR RÖPORTAJI

28

SALİHA SAĞDIÇ: MERHABA KARDEŞİM
Ben bu satırları yazarken; dünya üzerinde yaşanan 
en acı günlerden birine daha şahitlik ettik. Fakat siz 
okurken etkisi çoktan geçmiş olacak ne yazık ki…

TUrUNCU Dergİ / Nisan 2019

42
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FERAHNAK Kurşuni göğün altın-
da doğa tazelenme-
nin eşiğinde. 

Mukadderatın 
işleyişi, mükemme-
liyetini koruyor. Kış 

bütün ihtişamıyla sona doğru ge-
lirken; açan çiçekler, parlayan gü-
neş, cemreler, kırkikindi yağmurla-
rı, kuş cıvıltıları... Yalınayak toprağa 
dokunuyorum. Evet! Bahar... 

Karların eridiği toprağa 
dokunuyorsak, tazelenmenin, 
arınmanın, kalbine dokunuyoruz 
demektir. 

Derler ki; her şey zıddıyla ka-
imdir. Kışın en çetin olduğu yerde 
bahar, gecenin en karanlık olduğu 
yerde gün ışığı beliriverir. 

Derler ki; kaşifler, daima kayıp-
tırlar. Çünkü gittikleri yerde daha 
önce hiç bulunmamışlardır. Arada 
birbirimizi kaybetmemiz belki 
de daha iyi olur. Baharı, baharın 
ruhunu, arınmayı bulabilmek için. 
Islık çalan çocuklar, güneşe doğru 
yürürler. Aydınlıktır düşleri diri 
tutan.

KALP TAZELENMEYE 
MAHİRDİR 

Nakkaş tazelenme deminde. 
Kâinat, peyzajına hazırlamakta. Bir 
tatlı meltem sokaklarda. Papat-
yalar, iğde çiçekleri, yaseminler, 
rüzgârın rayihalarla kol kola gezdi-
ğidir. Mevsimlerin celali yüzü, kışın 
dermanı kalmamıştır. Cemal yüzü 
kendini şeksiz hissettiriyordur. 
Bahar nereden gelir diye soracak 
olursak, sır olan Cemal’den gelip, 
Celal’e doğru yitip gider. “Gece ile 
gündüzün birbiri ardınca gelişinde 
derin kavrayış sahipleri için...”

Bahçeler, gizli hayalleri söyleşir. 
Sazın en ince teli, neyzenin nefesi. 
Yeniye adım atmak, kutlu amaç 
uğruna gemileri yakmaktır. Feda 
etmeye cesareti olanların doğuşu-
dur. En yüksek tepenin üzerinde 
bağrı yanıklıktır. Merhamet duy ey 
gonca gül!

Şakacı periler geldi. Ellerini 
göğe kaldırdılar. Ne vakit iş bu 
deme erse, arzın üzerindeki bütün 
varlıklar buna hazırdırlar. İmgeler 
ve aralarında koca bir uzay olma-
dan, köklü bir ağacı önce şefkatle, 

hasretle incelediler. Kabuklarının 
altındaki tarihi okudular, hıçkırıklara 
boğuldular. Sonra parmak uçlarıyla 
her santimine dokunup yaraları-
nı sardılar ve sarıldılar. Toprağın 
kalbindeki cevahir ortaya çıkmaya 
başladı. Umudun bütün renkleriyle 
şuurdaki kör bölgelere dokundu 
cemreler. Hırpalayayım, iteyim, 
kakayım ya da ölü yüzüne daha 
dikkatli bakarak; sümbül kokulu 
öpücük kondurayım. İnsan gençlik 
pınarını keşfetmiştir sanki. Zihin, 
kalp tazelenmeye mahirdir artık.

UYANIK OLMAK GEREKİR 
El çırptı çocuklar, uçurtmanın 

taklalarına. Kıvırcık, sarı, kahve, siyah 
ve beyaz saçlı çocukların şükreden 
coşkusudur. Maziye neşe katarak, 
hayal gücünü terennüm eder-
ler. Başı dik dağlar bilirler, bozlak 
kokularını. Çam kozalakları közle-
nirken verir bereketini. Hayyam, 
söğüt ağacında gölgelenir. Yelken 
açılan yolculukların hikâyesi. Şems-i 
takvimle sultanı nevruz gelir. Uya-
nık olmak gerekir. Uyanık olmak! 
Çünkü tatlı anların kendine has bir 
yok olma yöntemi var.

Kadim zamanların insanları dar-
gınları barıştırır. Tüm ağrılı bulutlar 
hafifler, denizle buluşunca. Serin 
sular hızla akar. Yüzyıllardan kalma 
bir kurt uğuldar. Bir hikâye anlatıcı-
sına dönüşür. İnsan sözcüklerden, 
kelimelerden bir kapı yapar; geçip 
gider ömrün içinden... 

Hikâyesiyle vardır, onunla yaşar. 
Sahneye çıkar ağacın ruhuyla konu-
şur. Eski olanı yolcu eder yeni olanı 
yeni sözlerle karşılar. Hikmeti sözün 
dağarına usulca bırakır. Ayinler, 
dualar, şiirler ve kırlar...

BAHAR GELDİ 
Canımla, canım arasında; 

‘Seviyor, sevmiyor’ diye konuşan 
papatyalar.

Kollarımı açıyorsam bana 
doğru koşmanı bekliyorumdur. 
Bir hayat; bu kâinat, bu ebediyet 
denilen eşsiz kudret! Ne olur, O 
da görse... 

Mest olunuş; zaafta, şefkatte, 
en asil hislerin kucaklaşması. 
İnsan kıymette mihenktir. Bir 
anda, taşlanmış bir kalbi, harı 
ile savurur. Sükûnete erdirir; 
yakar, kavurur. Saflaştırıp, çıplak 
bıraktığı bedene kendi ateşinden 
bir elbise giydirir. Cehennemde 
yanan, kükürt, sülfür anlatılmaz 
bir gazapla yanıyor olsa da yeryü-
zündeki ateş aşk’tır. Sanırım her 
ikisi de sonsuza kadar yanar.

Her çimen yaprağının kula-
ğına eğilip, büyü büyü diyen bir 
meleği vardır. Doğa meleklerin 
mahalli... 

Bahar, her anıyla mucizedir. 
Bahar; Rahman’ın arza merha-
metidir. Kalpler merhametle 
tazelenir. Kozadan çıkmak ve 
kanatlanmak vaktidir...

Baharın hikâyesini dinledim. 
Senden, benden, ondan, bizden... 

Koşamadım. Yalanların için-
den geçen kurşunların, secdelere 
düşürdüklerine. Yalanlar, yasaklar, 
yanlışlar, çoğaldılar... 

Parçalanmış bir sonbahar bitti. 
Yeniden bahar geldi. İnsanların 
amellerine, söylemlerine, söyle-
diklerine de... 

Yeniden. 
Düzlemleri, çizgileri, sınırları, 

boş verin. 
Siz asıl renklere bakın!
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Bir vazgeçişte, ahu gözlü 
güzel kadından, uzun boylu 
hoş adamdan ayrılıyor 
değilizdir sadece.
Bir dünya emekten bir dün-

ya umuttan vazgeçiyoruzdur.
Ona varabilmek için kendimiz ve 
dünyamıza, o ve dünyasına ve hem 
yaşama dair sayısız handikapta 
zorlanarak, aşarak, karşılıklı adımlar 
atarak yol almış; milyonlarca kaygılı 
kalp atışıyla, aklımızı yüreğimizle, 
yüreğimizi aklımızla teyit ede ede 
yakınlaşmışızdır.

Sevmek; katıksız katılmak ya 
birbirine, psikolojik sınırları, savunma 
mekanizmalarını, acı tecrübeleri, 
maskeleri, yaraları, en içre en kuytu-
ların örtülerini sıyırarak, yalın ve ona 
emanet kalmışlığımızdır ya, kalmışız-
dır. Elimiz ayağımıza dolanmıştır kaç 
kez, korkmuş, utanmış, umutlanmış, 
geri çekilmiş öne atılmışızdır.

Yavaş yavaş alışmaya başlamışızdır 
birbirimize.

Ses tonuna, bakışlarına, tepkileri-
ne, kelimelerine, mesaj karakterlerine, 
sevmesine, susmasına, en tatlı hatta 
en acı yanlarına...

İlk zamanlar tuhaf gelen biçimi 
ahenge dönmüştür bile, aşinamızdır.

Önce aklımızı, sonra içimizi, 
dünyamızın her köşesini, evrenimizi 
dolduruverir usulca. Artık hem hafif 

hem doygun hissediyor olmak keyif 
verir.

Bunca güzelliği kaybediyoruzdur 
onunla birlikte...

En temel ihtiyacımız olan güvenli 
üssümüzü, gücümüzü, aidiyetimizi 
yitiriyoruzdur. 

Saklı bahçemizi...

SOLMAYA BAŞLAR HER ŞEY 
İlişki üzerinden öğrendiklerimizi, 

bazen sevgiyle bazen kırıla döküle 
olgunlaşma serüvenimizi, dönüp dö-
nüp kendimizi yordadığımız aynamı-
zı, zaman içinde ne de çok benzeşti-
ğimiz aynımızı, kahramanlığımız ve 
kahramanımızı... 

Çocuk yanımızı sevince boğanı, 
hatalarımızı söylediğinde batmayanı. 
Sarıldığında yenilendiğin, dizlerinde 
dinlendiğini. Acılara şifa, yaşama 
anlam, hayata yürek dolusu yaşamak 
sevinci katanı kaybediyoruzdur.

Bizi en yalın, en zayıf ve en yüce 
halimizle göreni, gördüklerinden 
şikâyet etmeyeni, en kendimiz olabil-
diğimiz yeri, mahrem alanımızı terk 
ediyoruzdur.

Onun yokluğuyla birlikte solmaya 
başlar her şey, mevsim yaz da olsa 
güz de olsa hava ağırlaşır, takındığı-
mız kocaman gülümsemeye, yaşama 
sevinci gayretine rağmen yüreğimize 
bir kasvet çöker.



YAZARYAZAR
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BİR ŞANSA DAHA  
DEĞMEZ Mİ?

Kahvenin kokusu, kızarmış 
patatesin lezzeti, gün ışığı, dost 
sohbeti, başarılar, kutlamalar hep 
eksiktir. Alışveriş bile tat vermez zira 
mağazalarda onun için beğen-
diğimiz kıyafetlerin boynu bile 
büküktür. Anılarla doludur şehir 
içine içine batar pazar tezgâhları, 
otobüs durakları, köşedeki dürüm-
cü, reklam panoları, markette kasa 
sırası, tüm uğrak mekanlar, birlik-
teliğinizi anımsatan her yer dolanır 
adımlarımıza.

Bir koku, bir şarkı, bir ses, bir 
renk birikmiş binbir sıradan anımıza 
çağırır ‘Sonrası yok’ der gibi.

Dedik ya; bırakmaya karar 
verdiğimiz bir kadın ya da bir adam 
değildir sadece, iki yaşam bir bütü-
nü parçalıyoruzdur.

Diğeri üzerinden anlam bulur 
benliğimiz daima...

Vazgeçtiğimiz kendimizizdir 
aslında.

Böyleyse, bunca kaybın yasıyla 
baş edebilmek, derin boşlukları 
doldurmak, ayrışmanın acısını bas-
tırmak için savrulmaya değer mi? 
Bir kez daha düşünmeli.

Değil mi ki yaşam eksik ve 
kayıplar üzerine sürer gider ve 
bize onarmak düşerse bu paydan, 
yeniden bakmalı onunla birlikte 
ardında bırakılacaklara.

Bir şansa daha değmez mi?

AYRILIK BU KADAR  
KOLAY (OLMALI) MI?
Yaşam tüm zamanlarda kolay 
olmadı. Günümüzde zorluklara 
tahammülsüzlük ve alternatif 
çözüm olasılıkları eklenince daha 
çabuk gözden çıkarır hale getirdi 
değerleri ve değerlileri. Çocukları 
bir an evvel büyütüp yaşama 
salmak, işimize gelmediğinde 
dostluklardan, komşuluklardan 
vazgeçmek, ilişkilerimizi ‘İnceldiği 
yerden kopsun’ noktasına getirmek 
ne de kolay artık. Oysa yaşamda 
karşılaştığımız her insan ve her olay 
bizim davetlimiz olarak hikâyemize 
dâhil olur, bizim olgunlaşmamıza 
bir vesiledir. Zira insan insanla 

olumsuzluklarından kaçılıp 
kurtulanın bir araç, partnerin de 
bugüne kadarki tüm eksik gediği 
kapatması ve sonsuza kadar kendi 
mutluluğunu sağlaması gereken 
bir gönüllü olması beklenir. Aile 
kurumuna kapağı attık, artık 
sistem kendi kendine diğerinin 
çabasıyla işlesin düşüncesi ele 
geçirir tarafları. Denklem baştan 
yanlış olduğu için beklenen huzur 
ve mutluluk alanı oluşmaz bir türlü. 
Çünkü beklenen sadece ödüldür. 
Oysa ilişki bedeller ve ödüller 
dengede olduğunda yaşamaya 
devam edebilen bir sistemdir.

İkinci yanılsama “Seviyoruz, 
sevgi her şeyi halleder” 
düşüncesidir ki, evet sevgi en 
büyük güç olmasına rağmen 
işlenmesi gerekir. Emekle, ilgiyle, 
diğergamlıkla, fedakârlıkla, 
hoşgörüyle, anlayışla, sabırla, 
saygıyla… 

Nasıl zorlu tıp eğitimini 
tamamlayıp muayenehanede keyif 
yapmıyor, çalışıyorsak, gelişiyorsak, 
nasıl külçe altını boynumuza 
asamıyor ince işçiliklerle estetik 
bir forma dönüştürüyorsak 
sevgiyi de ruhsal, psikolojik, 
fizyolojik, sosyolojik ihtiyaçlarımıza, 
gelişimimiz ve kendimizi 
gerçekleştirmemize vesile olan bir 
araca dönüştürmeliyiz. 

Üçüncü yanılsama “Ailemde 
ne gördümse o bize yeter” 
tembelliğidir ki, geçmişin 
olumlu özellikleri ve değerleri 
dışında geçmiş deneyimler 
bizim hiçbir işimize yaramaz. Bu 
sadece kolaycılıktır. Çünkü yeniyi 
inşa etmek zahmetli bulunur. 
Bunun sebebi de bilgi ve çaba 
yetersizliğidir. 

BİRLİKTE İLERLEME 

Tüm bu “Saldım çayıra Mevla’m 
kayıra”, “Adım Hıdır elimden 
gelen budur”, “Egom ilişkimden 
de değerli” tutumları kaotik bir 
döngüye bırakır ilişkiyi. İçindeyken 
çabalamaktan kaçınan ya da 
bilinçsiz çabayla yangını körükleyen 
taraflar kopma noktasına 
geldiğinde aynı tutumla bu sefer 

de kurtarma hamlelerinde cılız 
kalır. Böylece ayrılığa kadermiş gibi 
boyun eğilir. 

Peki ya sonra? 
Sonra kimseyi güllük 

gülistanlık bir yaşam, anlayışlı 
partnerler, ödüllerle dolu bir 
yolculuk beklemiyor muhakkak. 
Biz bu dünyaya öğrenmeye ve 
kemale ermeye geldik. Bunu 
gerçekleştirebileceğimiz en güvenli 
ve bir o kadar zorlu merkezimizdir 
aile. Buradaki sorumluluklarımız, 
tutumlarımız ve paylaşımlarımız 
üzerinden olgunlaşmak ve birlikte 
ilerlemenin anlamı ve tadı paha 
biçilmez. 

HİKAYELER DEĞERLİDİR 

Öyleyse önce savaşı durdurup, 
“İlişkide tarafların kazananı 
olmaz, kazansan da kaybedersin, 
kaybetsen de kaybedersin” 
bilinciyle sakinleşmeliyiz. Tüm 
olan bitene ego üzerinden değil, 
sistem üzerinden bakabilirsek 
kişiselleştirmemiş, enerjimizi 
korunmak ya da savunmak yerine 
sorumlulukları yerine getirmek için 
kullanarak kan kaybını durdurmuş 
oluruz. 

Sonrasındaysa elbette 
önce kendimize ayna tutarak 
yakından tanımaya, karşı tarafı ve 
diğer aile fertlerini kendi öznel 
dünyasından görmeye çalışarak 
sistemi onarmaya karşılıklı 
gönüllü olmalıyız. İnsan da ilişki 
de öğrenilen, dönüştürülen, 
geliştirilen canlı mekanizmalardır. 
Her ilişki bu çabayı hak eder, 
yeniden şansı da. Öğrenelim, 
iyileştirelim, ilerleyelim. Bizim baş 
edemeyeceğimiz noktada uzman 
desteğine başvurarak bu şansı 
ilişkimize verelim. Ayrılık da bir 
çözümdür muhakkak ve imkânların 
tükendiği yerden yaşanılabilir bir 
yere geçmek hicrettir. Bilinçli bir 
tutumla elimizden gelen her şeyi 
yaptığımız halde geldiğimiz yer 
ayrılıksa buradan da en sağlıklı 
biçimde çıkmanın yollarını 
aramalıdır. Hikâyeler değerlidir. 
Fakat insan ve onuru hikâyelerden 
de değerlidir.

bilenir. 
Eşlerimiz de böyledir, hasbelkader 
tanışıp evlendik dediğimiz durumlar-
da bile bizim bilinçdışı bir seçimimiz 
vardır. Seçtiğimiz eş, çocuklukta 
oluşan ilk şemalarımızda yer bulan 
inançlar, yani ebeveynimizin ve 
çevremizin tutumlarından çıkardığı-
mız haritalar ve yine o dönemdeki 
ilksel ihtiyaçların doyurulup doyuru-
lamamasından kaynaklı yaptığımız 
bir tercihtir çoğu kez. Bunu için 
de aslında evlilik şanslıysak o tüm 
çocukluk travmalarımızı karşılıklı 
olarak onardığımız ve ilerlediğimiz 
bir darüşşifadır. 

KURGULADIĞIMIZ İNSAN 
Fakat çoğunlukla tam tersi 

olur, biz bu süreci doğru okuyup 
değerlendiremediğimizde işler sarpa 
sarar, birbirimizi daha çok travmatize 
eder acıtır, kanatır dururuz. 
Zihnimizde karşı tarafın nasıl olması 
gerektiğine dair oluşturduğumuz 
fantezi balonu söner, gerçek hayal 
kırıklığıyla doluverir. Karşı taraf zor, 
anlayışsız, bencil ya da uyumsuzdur. 

Oysa böyle bir kişiliği yaşamımıza 
çekme sebebimiz bilinçaltındaki 
kök inançlarımızdan kaynaklı ‘Benim 
için en doğrusu bu’ yönergesidir. 
Babamıza ya da annemize benzer ya 
da tutarlı bulmuyorsak tam tersi bir 
karakter olsun diye kodlanmışızdır. 

Şimdi o kurguladığımız 
insanla birlikteyizdir. Bu arada biz 
de kendimizi yeterince hesaba 
katamayız çoğu kez, bu denli derin 
hesapların farkında değilizdir. 
Savaşmaya başlarız. Yaşamda tek 
tutmayan hesapla hareket ederiz: 
“Ben onu değiştirmeliyim”.

 Oysa değiştirebileceğimiz 
yegâne şey sadece kendimizizdir. Biz 
değiştikçe, geliştikçe duygularımız, 
davranışlarımız ve etrafa yaydığımız 
enerji değişir, doğal olarak da 
etrafımızda ne ve kim varsa form 
değiştirir, bizim frekansımıza rezone 
olur. 

BEDELLER VE    
ÖDÜLLER SİSTEMİ 

Her iki taraf da ilişkinin, 
yangından yani geçmişin tüm 

Yaşam tüm 
zamanlarda kolay 
olmadı. Günümüzde 
zorluklara 
tahammülsüzlük 
ve alternatif 
çözüm olasılıkları 
eklenince daha 
çabuk gözden 
çıkarır hale getirdi 
değerleri ve 
değerlileri. 

İnsan da ilişki 
de öğrenilen, 
dönüştürülen, 
geliştirilen canlı 

mekanizmalardır. 
Her ilişki bu çabayı 
hak eder, yeniden 

şansı da. Öğrenelim, 
iyileştirelim, 

ilerleyelim. Bizim 
baş edemeyeceğimiz 

noktada uzman 
desteğine başvurarak 

bu şansı ilişkimize 
verelim.  
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L
auren Booth… İngiliz gaze-
teci. ‘E ne var bunda?’ diye-
bilirsiniz. Kendisinin bizlere 
çok iyi gelecek bir hikayesini 
sizlere anlatmak istiyoruz. 
Gazeteci olarak ziyaret ettiği 
Filistin’de İslam ile tanışan, 
tam da ABD ve Birleşik 

Krallık’ın Irak’ı bombaladığı ve sivilleri 
hunharca öldürdüğü dönem, eniştesi 
İngiltere eski Başbakanı Tony Blair’e 
ekranlarda karşı çıkan bir isim Booth… 
Türk ve dünya basınında da genelde 
‘Tony Blair’in baldızı’ olarak anılıyor. 
Tabii Booth bu durumdan oldukça 
rahatsız ve bu sorulara cevap vermi-
yor.  Booth ile Londra’daki şöhretli ve 
İslam’dan uzak hayatından Müslüman 
olma sürecine, Avrupa’daki İslamofo-
bi’den Türkiye hakkındaki görüşlerine 
pek çok konu hakkında konuştuk. 

HER ŞEY FİLİSTİN’DE BAŞLADI 

Klasik bir soruyla başlamak isti-
yorum… Müslüman olana kadar 
nasıl bir hayatınız vardı? Nasıl 
bir ailede yetiştiniz?

1970’lerde Londra’da büyüdüm. 
Annem eski bir model ve babam da 
Birleşik Krallık’ta iyi bilinen bir aktördü. 
Dolayısıyla yetiştiğim ortamda çok 
fazla alkol vardı. Bu durum benim ye-
tişkinlik dönemimi etkiledi. 14 yaşında 
alkolle tanıştım. 

Peki Müslüman olmadan önce 
genel olarak Müslümanlar 
hakkındaki düşünceleriniz 
nelerdi?

11 Eylül’den önce ‘Müslümanlar’ 
hakkında hiçbir fikrim yoktu! Daha 
doğrusu varlıklarından haberim 
bile yoktu diyebilirim. Sonra 
aniden var oldukları ortaya çıktı, 
onları her yerde görür olduk(!). 
Böylelikle ben de varlıklarından 
haberdar oldum. Başlarda İslam 
kadınların flört etmesini yasaklıyor 
gibi görünmüştü bana. Bu açıdan 
Hinduizm’e benzetiyordum. Yani 
birçok önyargım vardı İslam’a ilişkin. 
Ta ki Filistin’e gidene kadar…

ANNEM ‘KAFAYI KIRDIN’ DEDİ 

İslam ile şereflenme 
hikayenizin Filistin’de 
başladığını okudum… 
Müslüman olma sürecinizden 
bahseder misiniz?

Gazeteci olarak 2005’teki 
Batı Şeria’yı ziyaret etmiştim. O iş 
gezisi gözlerimin gerçek anlamda 
açılmasına vesile oldu elhamdülillah. 
Orada Hristiyan ailelerin yaşadığı 
bölgeleri de koruyan Müslüman 

ailelerle tanıştım ve çok şaşırdım. 
Karşılaştığım inanç, kiliselerdeki Pazar 
ayinleri gibi bir binaya gidip sıkıcı 
bir konuşmayı dinlemekten ibaret 
değildi! Pratikti, canlıydı, hayatın 
içerisindeydi ve aile ve toplum 
üzerinde her an etkisi olan bir yapıya 
sahipti. Böyle bir nezaket, sabır, 
metanet ve cömertlikle hayatımda 
hiç karşılaşmamıştım. Kur’an-ı 
Kerim’de ortaya konan gerçek 
inananların tüm karakteristiklerini 
orada bizzat gözlemlemiştim. 
Ülkeme dönünce pek çok Müslüman 
ile tanıştım, konuştum. 2010’daki 
Kudüs Günü mitingini takip etmek 
için İran’a gittim. Ramazan ayıydı. 
Bir camide durdum. Abdest 
aldım ve Filistin için dua 
ettim. Ardından öyle bir 
huzur hissettim ki… 
Emniyette hissettim. 
Sanki korunuyordum. 
Sonra Londra’ya 
döndüm ve İslâm’ı 
kabul etmeye karar 
verdim. İki kızım 
da tıpkı benim gibi 
Müslüman oldu. 

BANA SOKAKTA 
‘TERÖRİST’ 

DİYE BAĞIRIYORLAR 
GÜLÜP GEÇİYORUM

İngİlİz gazetecİ MüslüMan olMa sürecİyle İlgİlİ “KalbİMİn yenİden attığını hİssettİğİM, 
benı hacca götüren ve orada çocuKluğuMdan berİ İlK Kez allah İle İletİşİMe geçMe şansı 

elde ettığİM bİr uyanışa vesİle olan bİr Macera” olaraK nİtelendİrİyor

TONY BLAIR’IN MÜSLÜMAN OLAN
BALDIZI LAUREN BOOTH: 
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Anlattıklarınızdan çok 
etkilendim… Peki ailenizin ilk 
tepkisi ne oldu?

Annem çok komikti. Bana “Öy-
leyse sen de kafayı kırdın sonunda” 
dedi. Diğer aile üyeleri ise çok da 
umursamadılar. Çünkü Filistin konu-
suna olan ilgim ve aktivist kimliğimi 
biliyorlardı. ‘Çoktan Müslüman oldu-
ğunu biliyorduk’ dediler. 

ÇEVREMDEN UZAKLAŞTIM 

Şu an ailenizle aranız nasıl?
Harika! Allah’a şükürler olsun! 

İlişkilerimizde aslında kendimizi 
değiştirmemiz gerekirken genellikle 
karşı tarafı değiştirmenin yollarını 
arıyoruz maalesef. Annem şu anda 
Müslüman olmamla alakalı olarak 
gerçekten mutlu. Onu mutlu 
edecek bir ufacık bir yardımda 
bulunduğumda bile ‘Tanrı büyüktür’ 
diyerek seviniyor. Bu da beni 
inanılmaz mutlu ediyor. 

Müslüman olduktan sonra 
iş ve özel hayatınızdaki 
arkadaşlarınızla ilişkiniz 
nasıldı? Kararınıza saygı 
mı duydular? Eleştirip, 
uzaklaştılar mı?

Sert tepki veren bendim onlar 
değil! Hayatımı ve davranışlarımın 
tamamını o kadar hızlı bir şekilde 
değiştirmek istedim ki beni 
sevenlerin duygularını, onları 
dışladığım için incittim. Doğrusunu 
söylemek gerekirse bundan dolayı 
çok pişmanlık duyuyorum. 

Şu anda gündeminizde neler 
var? Bugünlerde hayatınız nasıl 
gidiyor?

Allah’ın lütfuyla, şu an hatıraları-
ma dayanarak yazdığım tek kişilik bir 
tiyatro oyununun senaryosu üzerinde 
çalışıyorum. İnşallah bu Ağustos’ta 
Edinburgh Fringe Festivali’nde turne-
mize başlayacağız. Ana akım izleyici-
lere Müslümanlar ve onların yaşam 
tarzları hakkında eğlence ve medya 
sektörlerinde onlara yansıtılanlardan 
tamamen farklı bir anlatım tarzyla 
ulaşmayı amaçlıyoruz.

Özel hayatımdaki gündeme 
gelirsek; en büyük kızım birkaç ay 
içerisinde üniversiteye başlayacak. 
Yani hayatımızda ciddi değişimler 
oluyor. Bütün gençler ve anneleri için 
dua ediyorum.

 KIZLARIMA İSLAMOFOBİK 
SALDIRILARDA BULUNDULAR 

İngiltere, Müslüman nüfusu en 
yüksek olan Avrupa ülkesi... Öte 
yandan, İslamofobi’nin en yük-
sek olduğu ülkelerden de biri… 
Bu paradoksu / tutarsızlığı nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

İngiltere’deki Müslümanlar olarak, 
dini bir topluluk bakımından davra-
nışlarımız örnek olmaktan çok uzak 
maalesef. Kirli ve pis yaşam alanları, 
kötü yemekler… Hatta fakir semtler-
de alkol veya uyuşturucu satın almak 
isterseniz ‘Müslüman’ satıcılara ve on-
ların dükkanlarına gitmeniz gerekiyor. 
Bu çok üzücü bir çelişki açıkçası.

Ancak Allah’a şükür ki bu duru-
mun değiştiğini görüyoruz. Gelecekte 
inşallah inanıyorum ki, Birleşik Kral-
lık’taki Müslüman cemaati muhtaç 
insanların bir ihtiyaçları olduğunda 
ilk önce gidecekleri topluluk olacak. 
Müslümanlar olarak dünyanın her-
hangi bir yerinde var olma amacımı-
zın bu olduğunu düşünüyorum.

İslamofobik durumlar yaşamış 
olabileceğinizi düşünüyorum. 
Bize yaşadığınız bir olaydan 
bahseder misin?

Kızlarım 8 ve 10 yaşlarındayken 
bir gün Kuzey Londra’da çok seçkin 
ve güzel bir sağlıklı yaşam kulü-
bünün tuvaletlerinde kıyafetlerini 
değiştiriyorlardı. Çünkü mekânda bir 

soyunma kabini bulunmuyordu. 30’lu 
yaşlarında bir kadın bir yandan kapıyı 
sert bir şekilde yumruklayarak “Acele 
edin! Neden orada üstünüzü değiş-
tiriyorsunuz?!” diye onlara bağırdı. 
Küçük kızım ona “Özür dileriz, sadece 
ortalık yerde üstümüzü değiştirme-
yerek mütevazi(iffetli) olmaya gayret 
ediyorduk.” diye cevap verdi. Kadın 
ise onlara diğer annelerin de önünde 
“İffetli mi? Bir yandan binaları patlatır-
ken diğer yandan iffetli olma hakkına 
sahip değilsiniz!” diye bağırdı. Kimse 
kadına bir cevap vermedi.

Sonrasında sağlıklı yaşam kulü-
bünün yönetimi gerçekten düzgün 
bir davranış sergiledi ve kadını polise 
şikâyet ettiler. Kadın polis tarafından 
uyarıldı ve kulübe üyelikten ömür 
boyu men edildi. Bunun gibi birçok 
kez bize “Terörist!” diye bağırıldı. Biz 
ise sadece gülümsüyor ve yolumuza 
devam ediyoruz.

CAMİDEN ÇIKAN GENÇLER 
GÖRMEK ÇOK GÜZEL

Türkiye’ye o kadar çok geldiniz 
ki, bizden biri olduğunuzu bile 
söyleyebiliriz artık… Türkiye 
ve Türk halkı hakkındaki 
düşünceleriniz neler?

Türkiye’yi çok ama çok seviyo-
rum! İnsanlarınızda dışardan bakınca 
görülen çok doğal bir tatlılık var ama 
eminim siz bunu artık fark edemi-
yorsunuz. Tabii ki, İstanbul’da mesela 
Paris’te olduğu kadar belki daha fazla 
yoğun ve yorucu bir hayat var.  Ancak 
bir Cuma gecesinde, binlerce gencin 
gece kulüplerinden çıkmak yerine 
Sultan Ahmed Camii’nde namazdan 
çıkarken gördüğümdeki şaşkınlığımı 
ve sevincimi anlatamam. Tabii ki her 
inanç düzeyinden ve hatta inançsız 
insanlar da var ülkenizde. Ancak karşı-
lıklı saygı içerisinde bir arada yaşama-
yı çok iyi başardığınızı görüyorum ve 
bunun sizin toplumunuzun bir zaferi 
olduğunu düşünüyorum.

BATI DÜŞÜNDÜĞÜ KADAR 
DEMOKRATİK DEĞİL  

Batı basını tarafından Türki-
ye’nin ‘yeteri kadar’ demokratik 
olmaması eleştirileri hakkında 
ne düşünüyorsunuz?

Bir Müslüman olarak insan 
haklarına ve demokrasiye saygı 
göstermekten bahseden ve buna 
dikkat eden Avrupa medeniyetinin, 
İslam konusunda çok ırkçı, suçlayıcı, 
hakaret edici ve saldırgan olduğunu 
düşünüyorum. Neredeyse tüm Batı 
ülkeleri “radikal Hristiyanlık” veya “ra-
dikal Yahudilik” veya diğer dinlerdeki 
aşırılıklar hakkında en ufak bir eleştiri-
yi yapmazken “radikal İslam” hakkında 
konuşmaya devam ediyorlar. Ortada 
bir ikiyüzlülük olduğu kesin.

Batı ne kadar demokratik?

Kesinlikle düşündükleri kadar 
demokratik değiller.

MUHAMMED BİN   
SELMAN’DAN UTANIYORUM 

 Müslüman ülkeler hakkında 
ne düşünüyorsunuz? Bazıları, 
diğer Müslüman ülkelere açıkça 
zulmederken (Suudi Arabistan’ın 
Yemen’i bombalaması, Filistin’in 
Mısır’ın İsrail’le olan iş birliği 
sonucu daha fazla sıkıntı çekmesi 
ve İran’ın Suriye’deki katliamları 
gibi), diğer yandan açıkça ABD’yi 
ve İsrail’i destekliyor. Bu korkunç 
olaylara Müslüman olarak şahit 
olmak nasıl bir duygu?

Çin’in Uygur Müslümanlarını 
toplama kamplarına koymaya devam 
etmesine müsamaha gösteren 
yorumları yüzünden Muhammed Bin 
Selman’dan utanıyorum. Müslüman 
topraklar zorba yöneticiler elinde 
sıkıntı çekiyor ve tarihin her döne-
minde bunlar yaşanmıştır.

 

Brexit süreci ile ilgili 
düşüncelerinizi bize 
biraz anlatabilir misiniz? 
İngiltere’nin geleceğini 
genel olarak nasıl 
görüyorsunuz?

Ya Allah! Lütfen 
Brexit’i bana sormayın. O 
kelimeyi duyduğumuzda 
artık İngilizler olarak 
kulaklarımızı tıkıyoruz. 
Birleşik Krallık, 
sömürgecilik ve Asya 
ve Afrika’daki uluslara 
hükmetmesiyle güçlendi. 
Bu kibir ve cehalet 
kaynaklı yükselen ırkçılık 
bu olanlardan sorumlu 
olmayan gelecek nesle 
acı bir ders vermek üzere 
maalesef. Bütün dünya için 
dua etmemiz gerekiyor. 
Şüphesiz Allah çok 
merhametlidir.

“Kutsal Topraklarda 
Huzuru Bulmak: Bir İngiliz 
Müslümanın Anıları” adlı 
bir kitap yazdınız. Bize biraz 
kitabınızdan ve neden böyle 
bir kitap yazdığınızdan bah-
sedebilir misiniz?

Kitap benim hatıralarım 
ve yaşadıklarımla ilgili olsa 
da aslında bir otobiyografi 
kitabı değil. Seyahatlerimde 
tanıştığım kişilerden aldığım 
çok değerli hayat derslerini 
insanlarla paylaşmak iste-
dim. Okurların, medyadaki 
klişe Müslüman tasvirinin dı-
şında bir yaşam biçiminin de 
var olduğunu fark etmelerini 
sağlamak istedim. Londra’da 
şöhretli bir yaşamdan Gaz-
ze’deki mülteci kamplarına 
uzanan manevi bir mace-
ranın hikayesi. Kalbimin 
yeniden attığını hissettiğim, 
beni Hacca götüren ve orada 
çocukluğumdan beri ilk kez 
Allah ile iletişime geçme 
şansı elde ettiğim bir uyanışa 
vesile olan bir macera.

‘BREXİT’ 
KELİMESİNDEN 

NEFRET 
EDİYORUZ”

KAPAKKAPAK
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DOSYADOSYA

Yeni Zelanda’da 
camide Cuma 
namazı kılan 
Müslümanlara 
Avusturyalı terörist 

tarafından otomatik silahlarla 
saldırı düzenlendi. Terör 
saldırısında 50 Müslüman şehit 
oldu. Uluslararası kamuoyu bu 
saldıra ‘Hristiyan terörü’ demedi, 
diğer saldırılarda olduğu gibi 
‘İslamofobik’ torbasına atıldı. 
Saldırgana ‘Pişman mısın?’ 
diye sorulduğunda ‘Hayır, tek 
pişmanlığım daha fazla işgalci ve 
hain öldürememiş olmamadan 
kaynaklanıyor’ dedi. Batı 
medyası ve her şeyi bildiğini 
zanneden analistler bir süre 
sonra kısık sesle şu cümleleri 
kurmaya başladı ‘Çocukluğunu 
yaşayamamış, hayat onu çok 
zorlamış, psikolojisi bozuk, 
kızgın’. 
Oysa silah her şeyi anlatıyordu. 

YENİ ZELANDA’DA  
NELER YAŞANDI?
Yeni Zelanda’nın Christchurch 
kentindeki iki camiye, cuma 
namazı esnasında düzenlenen 
terör saldırısı sonucunda 50 kişi 
şehit oldu. Saldırganın vahşeti 
sosyal medya üzerinden canlı 
olarak paylaştığı ortaya çıktı. 
Yeni Zelanda polisi, şu ana kadar 
biri kadın dört kişinin gözaltına 
alındığını; ülkedeki tüm 
camilerin kapatılması için gerekli 
ikazın yapıldığını söyledi.
Kentin Hagley Park bölgesindeki 
bulunan Al Noor Camisi 
içerisine silahlı saldırganlarca 
ateş açıldı. Saldırı esnasında 
camide, cuma namazı için 
200 kişinin bulunduğu 
belirtildi. Yeni Zelanda Polisi, 
Twitter hesabından yaptığı 
açıklamada, “Aktif bir tetikçi 
ile Christchurch’te ciddi ve 

gelişen bir durum yaşanıyor. 
Polis durumu yönetme 
konusunda tüm kabiliyetiyle 
yanıt veriyor, ancak risk ortamı 
hala son derecede yüksek. Polis, 
Christchurch’te oturanların 
sokaklardan uzaklaşmalarını 
ve bir sonraki duyuruya kadar 
içeride durmalarını tavsiye 
ediyor. Christchurch okulları 
bir sonraki duyuruya kadar 
kilitlenecek. Kamuoyuna “İş 
birlikleri için teşekkür ederiz, 
bölge sakinlerini bilgilendirmek 
için daha fazla güncelleme 
sağlayacağız.” ifadelerine yer 
verdi. Yerel basında yer alan 
haberlere göre, Len Peneha adlı 
bir görgü tanığı, siyah giyinmiş 
bir adamın Al Noor Camisi’ne 
girdiğini, ibadet için içeride 
bulunanlara ateş açtığını, içeride 
kargaşa yaşandığını, saldırganın, 
güvenlik görevlileri gelmeden 
camiden uzaklaştığını iddia etti. 

‘MERhaBa’
KaRDEŞİM
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Peneha, camidekilere yardım 
etmek için girdiği sırada her 
yerde ölü insanlar gördüğünü 
belirtti.

Silah seslerinin, Linwood 
Mahallesi’nde bulunan bir 
camiden daha duyulduğu 
belirtildi.

SALDIRIYI CANLI YAYINLADI
Teröristin saldırı anını 

sosyal medya platformu 
Facebook üzerinden canlı olarak 
yayınladığı ortaya çıktı.

Görüntülerde saldırganın 
camiye giriş yaptığı andan 
itibaren ateş açmaya başladığı 
ve birçok kez şarjör değiştirdiği 
dikkat çekti. Öte yandan cansız 
bedenlerin üzerine defalarca 
kurşun sıkması vahşeti gözler 
önüne serdi.

“KİLİSEDEN CAMİYE 
DÖNDÜĞÜ İÇİN BURAYI 
SEÇTİM”

Saldırıdan hemen sonra 
sosyal medyadan canlı yayına 
devam eden saldırgan, saldırıyı 
aslında Christchurch’ün yaklaşık 

30 kilometre güneybatısında 
bulunan bir kasabadaki 
camiye yapmayı planladığını 
belirtiyor. Fakat bu Al Noor ve 
Linwood camilerinin kiliseden 
dönüştürüldüğünü fark edince 
bunun bir saygısızlık olduğunu 
düşündüğü için buraya yaptığını 
belirtiyor.

İskoç bir aileden gelen ve 
Avustralya’da doğan Brenton 
Tarrant isimli teröristin 28 
yaşında olduğu tahmin ediliyor.
Saldırganın, kendi YouTube 
sayfasından 70 sayfalık bir 
manifesto yayınlandığı ortaya 
çıktı.

Tarrant’ın manifestosunda 
Türkler ile ilgili bir bölüm de yer 
alıyor.

“Türklere” başlığının yer 
aldığı bölümde şu ifadelere yer 
verilmiş:

“Topraklarınızda huzur 
içinde yaşayabilirsiniz, size zarar 
gelmeyecek. Boğaz’ın Doğu 
yakasında. Ama Boğaz’ın Batı 
yakasında bir yerde yaşamayı 
denerseniz, Avrupa’ya gelirseniz 
sizi öldüreceğiz”

Konstantinopolis’e gelir, tüm 
cami ve minareleri yıkarız. 
Ayasofya minarelerden 
kurtulacak ve Konstantinapol 
hak edildiği gibi tekrar Hıristiyan 
şehri olacak”

SALDIRIYI İKİ YILDIR 
PLANLIYORDU 

Yeni Zelanda katliam sanığı 
Brenton Tarrant, okulu bırakıp 
spor salonlarında antrenörlük 
yapan bir adam. Babası sporcu. 
2010’da kanserden ölüyor ve 
oğluna bir miktar para kalıyor. 
Tarrant bunla dünyayı dolaşmaya 
çıkıyor. Avrupa’da, özellikle 
Balkanlarda ve Macaristan’da, 
o arada Türkiye’de dolaşıyor. 
Sporcu olduğu için spor salonları 
üzerinden Neonazi ağlarla ilişki 
kurmuş olabilir. Döndükten 
sonra silah ruhsatı alıyor. 
Saldırıyı iki yıldır planladığını 
söylüyor. Manifestoyu tek başına 
yazmadığı çok açık. Manifesto, 
şu anda Avrupa’da tedavüldeki 
en önemli Neonazi kavram ve 
düşünce repertuarını içeriyor. 
İnternette ve telefonda kimlerle 

ilişkisi var? Silahları nasıl temin 
etmiş? Bu kadar usta ateş etmeyi 
nasıl öğrenmiş? Sırp etnik müzikleri 
nereden bulmuş? Balkanlarda 
kimlerle ilişkide? Neonazilerin cirit 
attığı Macaristan, Bulgaristan’da 
nerede kalmış, kimlerle görüşmüş? 
Bu sorularla başlayıp, bilgisayarı 
ve telefon görüşmeleri, seyahat 
detayları, otel, restoran, spor 
salonu bilgileri araştırılırsa tek 
başına olmadığı anlaşılabilir. 

AZALAN AVRUPA NÜFUSU 
Avrupa’da ‘nüfus dönüşümü’ 

yaşandığı ve Müslüman 
göçmenlerin yaşlı Avrupa 
nüfusunu ileriki on yıllarda kimi 
yerde geçeceği yolundaki tezler, 
en yüksek makamlara kadar 
dikkat çekiyor. Katliamın mesajı 
direkt Avrupa’ya yönelik. Çok 
uzak, savunmasız Yeni Zelanda’da 
oluşu tesadüf değil. Katliam 
Y. Zelanda’nın “İsa’nın Kilisesi” 
(Christchurch) adlı kasabasında 
bir Avustralyalıya işletilmiş fakat 
menşei ve hedef kitlesi yani 
mesajın adresi Avrupa... 

Burada mutlaka bağlantıları 
var. Devamı gelecek. Bir yerlerde 
nüfuzlu ve varlıklı çevreler 
Avrupa’daki Müslüman nüfusu 
olabildiğince kaçırtma planları 
yapıyor ve 1990’lardan itibaren 
bu saldırıları bu çerçevede 
görüyorum. Duvar yıkıldıktan 
sonra gericileşen Doğu Avrupa, 
özellikle Macaristan ve Balkanlar 
bu işin önemli ayakları. Solingen 
katliamı, Türklere yönelik ‘döner 
cinayetleri’ denen NSU suikastlar 
zinciri, Breivik ve bugünlerde 
Almanya’da göçmen ve onlara 
sempati gösteren politikacılara 
yollanan tehdit mesajları hep aynı 
zincirin uzayan halkaları.

TERÖR SALDIRISINA ‘SİLAHLI 
SALDIRI’ DEDİLER 

Korkunç saldırı dünyanın dört 
bir yanında kınanırken, Avrupa 
basını olayı sadece ‘silahlı saldırı’ 
diyebildi. Sahte terör örgütleri 
tarafından gerçekleştirilen her 

türlü saldırıyı İslam’a atfeden 
Batı basını Hristiyan teröristin 
gerçekleştirdiği korkunç olayı 
‘silahlı saldırı’ olarak nitelemekle 
yetindi.

Yeni Zelanda’daki saldırıların 
zanlısı 28 yaşındaki Avustralya 
vatandaşı Brenton Tarrant’ın 
mahkeme salonuna getirilirken 
yaptığı el hareketi ve kendisi 
tarafından kaleme alındığı 
söylenen yazı, ideolojisine 
dair birçok ipucunu içinde 
barındırmakla birlikte alternatif 
sağ grupların internet üzerinde 
dikkatleri başka yere çekmek ya 
da dezenformasyon yapmak için 
kullandığı taktikleri de barındırıyor.

BEYAZIN ÜSTÜNLÜĞÜ
Tarrant, mahkemeye 

getirilişinde elleri kelepçeli olduğu 
halde, işaret ve baş parmağını 
birleştirerek ‘O’ şeklinde bir 
el işareti yaptı. Bu, İngilizce 
konuşulan ülkelerde olumlama ve 
onaylama anlamına geliyor.

BBC Türkçe ‘de yer alan analiz 
yazısına göre, bazıları bu hareketin 
beyaz milliyetçiliğin sembolü 
olduğunu söylüyor. Bu el işaretinin 
alternatif sağ ve beyaz ırkın 
üstünlüğüne inananlar tarafından 
kullanılması fikri 2017 yılında 
gündeme geldi.

O dönemde alternatif sağ 
gruplar ve kişiler giderek daha 
çok bu el işaretini kullanmaya 
başlarken, aynı zamanda sosyal 
medyada oluşturulan sahte 
hesaplar üzerinden bu el işaretini 
kullananlara tepki gösteren 
sol görüşlü kişilerle de dalga 
geçilmeye başlandı.

Bu işaretin yaygınlaşması 
süreci, alternatif sağ grupların 
dezenformasyon çalışmalarının da 
örnekleri arasında yer alıyor.

GERÇEĞİ YANSITIYOR MU?
‘Manifesto’ gerçeği yansıtıyor mu?

El işareti meselesinde olduğu 
gibi, benzer “çelişkili” bir durum 
bu kişilerin internet forumlarında 
kullandığı üslupta da görülüyor.

DOSYADOSYADOSYA
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Beyaz ırkın üstünlüğüne inanan 
ideolojinin destekçileri, bir yandan 
kendilerine yöneltilen radikalleşme 
eleştirilerini savuşturmaya çalışırken, 
diğer yandan da nefret içeren 
bir dil kullanmaktan ve mesajlar 
göndermekten kaçınmıyorlar.

Yeni Zelanda saldırılarından 
kısa bir süre önce internete zanlı 
tarafından konulduğu söylenen yazı 
da benzer özellikler taşıyor.

Yazı incelendiğinde, yazarının 
alternatif sağın zehirli kültüründen 
etkilendiği görülüyor.
Saldırıdan kısa süre önce yayınladı.

Zanlı tarafından hazırlandığı 
söylenen yazı, cuma günü 
saldırılardan kısa bir süre önce 
‘8chan’ adında radikal kişilerin 
kullandığı bir forumda yayınlandı.
Her ne kadar ilk etapta bu yazı 
‘manifesto’ olarak tanımlanmış 
olsa da yakından incelendiğinde 
74 sayfalık, kötü bir dille kaleme 
alınmış karmaşık düşünceler ve 
doğru olmayan bilgilerden oluştuğu 
görülüyor.

YAZIDAKİ ÖNEMLİ ÇELİŞKİLER
Bu yazıyı kaleme alan kişi, 

muhafazakâr aktivist Candace 
Owens’tan ilham aldığını belirtiyor.

Owens, elindeki bazı müphem 
verileri kullanarak, Avrupa 
ülkelerinde doğum oranlarının 
düştüğünü ve demografik yapının 
değiştiğini savunan bir isim. Ancak, 
Owens’ın aslında Afrika kökenli 
bir Amerikalı olduğu ve Yeni 
Zelanda saldırısı zanlısının da Batılı 
ülkelerdeki azınlıklara dair olumsuz 
görüşleri göz önüne alındığında 
aslında Owens’tan ilham almış 
olması zor görünüyor. Yazının bir 
başka yerinde de etnik milliyetçilik 
ve şiddeti bilgisayar oyunlarından 
öğrendiğini söylüyor. Ancak bundan 
kısa bir süre sonra bu dediğini 
yalanlayan ifadelere yer veriyor.

Yazıyı kaleme alan kişi hem giriş 
kısmında hem de diğer bazı başka 
bölümlerde, alternatif sağ hareketin 
sıkça kullandığı, göç yoluyla ve 
farklı ırklara mensup kişilerin çocuk 
yapmalarıyla ‘beyaz ırkın’ ortadan 

kaldırılmasını öngören büyük 
plana göndermeler de yapıyor.

Bu komplo teorisinde, insanlar 
ırklarına göre sınıflandırılıyor ve 
buna göre çarpıtılan bazı veriler 
bu görüşü desteklemeye çalışıyor.

Araştırmacı gazetecilik web 
sitesi Bellingcat’ten Robert Evans, 
‘manifesto’ adıyla yayınlanan 
yazının gazeteciler için kurulmuş 
bir tuzak olduğunu söyledi.

Evans, “Metinde gerçeklik 
payı ve saldırganın nasıl 
radikalleştiğine dair değerli 
ipuçları da var” dedi ancak 
bunların ‘trolleme amacı taşıyan’ 
çok ciddi miktardaki ifadenin satır 
aralarında kaldığını belirtti.

Zaten birçok uluslararası 
kuruluş da metindeki tutarsızlık ve 
dezenformasyonu fark edip, kısa 
bir süre içerisinde yayınlamama 
kararı aldı.

İSLAM KARŞITLIĞINA 
DİRENEN KADIN: JACINDA 
ARDERN

“Acınızı bütünüyle 
paylaşmamıza imkân yok, ancak 
her aşamada sizin yanınızda 
olacağız...”, “Onu asla adıyla 
anmayacağım. O bir terörist...”

İslam karşıtlığının en 
vahşi haliyle ortaya çıktığı 
Yeni Zelanda’nın Başbakanı 
Jacinda Ardern, bu cümleleri ve 
sergilediği olgunlukla Müslüman 
toplumunun takdirini topladı. 
Ardern, geçen hafta iki camiye 
düzenlediği saldırıyla 50 masumu 
katleden ırkçı terörist Brenton 
Tarrant ile aynı zihniyette 
olanlara geçit vermedi. Bunu 
yaparken aslında Batı toplumunu 
da karşısına aldı. Batı basını, 
cami girişinde “Hoş geldin 
kardeşim” diye karşıladıkları bir 
terörist tarafından şehit edilen 
Müslümanları hiçe saydı ve 
hatta beyazların üstünlüğünü 
savunan İslam karşıtlığının üstünü 
örtmeye çalıştı. Haberlerde namaz 
kılanları katleden kişiye ‘terörist’ 
demediler. Üstelik üç yaşındaki 
Mucaab İbrahim’in kanları daha 

yerdeyken, Batı basını teröristi 
‘bebek ve melek’ ilan etti. ‘Sarı 
saçlı bebekti’, ‘Melekti’, ‘Babası 
kanserden ölmüştü’ şeklinde 
haberlere sarıldılar. Charlie 
Hebdo’da dünyayı ayağa kaldıran 
Batılı liderler de yeteri kadar 
ses çıkarmadı. Yeni Zelanda 
Başbakanı ise aynı yolu izlemedi. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan da “Batılı liderlerin 
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda 
Ardern’in cesareti, liderliği ve 
samimiyetinden ders alması 
gerektiğini” vurguladı. 

6 GÜNDE SİLAH YASASINI 
DEĞİŞTİRDİ

Başörtüsü ile kurban 
yakınlarını kucakladı. Şehit 
yakınlarıyla gözyaşı döktü. 
Kurbanları anmak için kadınlara 
‘Başörtüsü takın’ çağrısı yaptı. 
Cuma ezanının televizyonlarda 
canlı okunmasına karar verdi. 
Ülke genelinde iki dakikalık saygı 
duruşu gerçekleştirildi. Teröristin 
kullandığı askeri yarı otomatik 
silahları saldırıdan sadece altı gün 
sonra yasakladı. Silahlarını teslim 
etmeyenlere üç yıla kadar hapis 
cezası çıkarttı. 

“160 dilin konuşulduğu 
ülkenin başbakanıyım. Göçün 
ırkçılığı körüklediği düşüncesini 
kabul etmiyorum” dedi. 
Başbakan Ardern’in duruşu 
sonrası Yeni Zelandalılar namaz 
kılan Müslümanlara kalkan 
olmaya başladı. Yeni Zelanda 
halkı camilere akın ederek İslam 
hakkında bilgiler edinmeye 
başladı. Ünlü motosiklet çeteleri 
cenazelerde gönüllü korumalık 
yapmaya başladı.

HELLO BROTHER
71 yaşındaki Davud Nabi’nin 

son sözleri ‘Merhaba Kardeşim’ 
oldu. Kendisini katleden 
teröriste aslında selam vermişti. 
Merhabasına kurşunla karşılık 
verdiler. Yeni Zelanda’daki saldırıda 
hayatını kaybetti. Fakat verdiği 
selam milyonları birleştirdi. 

DOSYADOSYADOSYA



TRT1’in sevilen dizisi Payitaht 
Abdülhamid’in Tahsin Paşası, 
Bahadır Yenişehirlioğlu 
ile Yeni Zelanda’daki 
terör saldırısından sonra 

yaşananları, Batı medeniyetini ve 21’nci 
yüzyılda ümmet olduğumuzu bize 
unutturmak isteyenleri konuştuk. 
Buyurunuz… 

Yeni Zelanda da yaşanan olayları 
duyduğunuzda ilk ne hissettiniz?

Muazzam bir çaresizlik ve derin 
bir acı... Gözyaşlarıma hâkim 
olamadım ardından. Bu katliam, 
Batı’nın tamamının değil, Batı’ya 
egemen ideolojinin organize 
kötülük projesini, insanlıktan yana 
nasipsiz kaldıklarını, ne ölçüde 
vahşi ve yok edici olduklarını bir 
kez daha göstermiştir. Ayrıca özelde 
bu katliam katliamı gerçekleştiren 

kişideki korkaklığında güçlü bir dışa 
vurumuydu. Genelde bütün faşist 

düşünceler ve sonrasında yaşanan 
küresel trajediler, insan haklarını 

koruma iddiasında olan batının gün 
geçtikçe bu çarpık ideoloji ile (ki içinde 

güçlü bir İslamofobi’yi barındırmaktadır) 

‘aCIYI’
BaRINDIRIYOR OLMaSINDaN 

IZDIRaP DUYUYORUM
EKRANLARIN SEVİLEN YÜZLERİNDEN ÜNLÜ OYUNCU 

VE YAZAR BAHADIR YENİŞEHİRLİOĞLU; YENİ 
ZELLANDA’DAKİ MÜSLÜMANLARA KARŞI YAPILAN 

TERÖRİST SALDIRI HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİNİ 
TURUNCU OKURLARIYLA PAYLAŞTI.

YAZAR BAHADIR YENİŞEHİRLİOĞLU:

Dünyamızda mazlum 
Müslümanlara yapılan 

saldırılar karşısında 
etkisiz ve seyirci 

kalan İslam dünyası 
zalimlere karşı 

caydırıcı olmayan bir 
duyarsızlık içindedir. 

Müslüman olduğunu 
iddia etmekle fakat 
ümmet kavramına 

tamamen düşman bir 
tavır içindedir. 

ÜMMET KavRaMININ
GÜNÜMÜZDE İÇİNDE
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işlevsizliğini ve İslam düşmanı 
ırkçıların çarpık zihniyetlerinin el 
altından giderek beslendiğinin 
gerçeğini de ortaya çıkarmıştır. Zira 
pek çok devlet başkanı bu saldırıyı 
terörizm olarak tanımlamamıştır. 
Yeni Zelanda da bütün insanlık, 
insanlığın masumiyet yanı, vicdanı, 
temel hakları katledilmiştir. 

Batı ve medeniyet… 
Medeniyet değerleri iflas etmiş 
Batı’ya egemen ideoloji, kendi 
ideolojisi dışındaki aynı alt 
kültüre mensup olsa dahi kendisi 
dışındaki insanlara yaşattığı 
tarifsiz acılardan pişman ve hiçbir 
insani duygu barındırmadan, 
azgınlığını sürdürmeye devam 
etmektedir. O gün bugündür. Bütün 
medeniyetlerde iyiler ve kötüler 
vardır. Din mensuplarının içinde de.  
Ben iyilerin kazanacağına dair 
umudumu hep güçlü tutacağım.

Ümmet deyince aklınıza ne 
geliyor?

Türk Dil Kurumu ‘Ümmet’ kelimesinin 
karşılığını ‘Hz. Muhammed’e 
inanarak, onun yaptıklarını 
ve söylediklerini uygulayarak 
çevresinde toplanan Müslümanların 
tümü olarak’ verir. Ümmet, bir 
peygamberin tebliğ ettiği dine 
inanan veya o dine muhatap 
olanların meydana getirdiği topluluk 
anlamında terim olarak tanımlanır. 
Şahsen ben bu tanımlamalara 
katılmakla Osmanlının dağılmasının 
ardından bütün ümmet 
coğrafyasının küresel sömürü 
düzeninin talan, saldırı ve tecavüzü 
altında olması olarak idrak ediyorum. 
Bugün Yemen, Irak, Suriye, Filistin, 
Gazze, Myanmar ve daha pek çok 
yer acımasızca katliamlara sahne 
olmaktadır. Dünyamızda mazlum 
Müslümanlara yapılan saldırılar 
karşısında etkisiz ve seyirci kalan 
İslam dünyası zalimlere karşı 
caydırıcı olmayan bir duyarsızlık 
içindedir. Müslüman olduğunu iddia 
etmekle fakat ümmet kavramına 
tamamen düşman bir tavır 
içindedir. Hatta İslam coğrafyasını 
sömürme ve yok etme derdinde 
olan aktörlerle stratejik dostluklar 
geliştirmektedir. Dolayısıyla saldırıları 

organize eden saldırganlar İslam 
dünyasının sözde idarecilerinin 
bu duyarsızlığı sebebiyle daha da 
pervasızlaşmakta ve acımasızca 
işgallerini sürdürmektedirler. 
Ümmet kavramının günümüzde 
içinde acıyı barındırıyor olmasından 
güçlü bir ızdırap duyuyorum. 

Tarih hep tekerrür etmek  
 zorunda mı?

Bu iyilerin gücüyle alakalı sanırım. 
Cevabı da burada gizli. 

Son günlerde içinizi rahatlatan 
cümle nedir?

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda 
Ardern bütün dünyaya ‘insan 
gibi insan’ olarak gerçek liderlik, 
dayanışma, duygudaşlık duygusu, 
sevgi ve sağlam bir kişiliğe sahip 
olmanın ne demek olduğunun 
onurunu gösterdi. 
Onun kullandığı “Hepimiz biriz, onlar 
biziz” sözü iyilerin kazanacağına dair 
umudumu güçlendirdi. İnsanlığın 
bu onurlu hanımefendiden 
öğreneceği çok şey var.

Her sabah uyandığınızda ilk 
olarak ne için dua edersiniz?

Allah’ım şükürler olsun beni tekrar 
sabaha kavuşturdun. Bana destek 
ol, bu günümü seni üzerek perişan 
etmeyeyim.

RÖPORTAJ: ZEHRA GÜVELİ



YAZAR

SALİHA
SAĞDIÇ

B
en bu satırları yazarken; 
dünya üzerinde yaşanan 
en acı günlerden birine 
daha şahitlik ettik. Fakat siz 
okurken etkisi çoktan geçmiş 
olacak ne yazık ki…

Geçtiğimiz sayıda 
‘Acıya alışmak’ başlıklı bir 

yazı kaleme almış ve artık dünyada 
yaşanan acılara alıştığımızdan, 
kanıksadığımızdan, unutma süremizin 
giderek azaldığından bahsetmiştim. 
İlk zamanlarda hissettiğimiz; içimizin 
yanması, yoğun acı duyma gibi 
duyguların zamanla, ‘tüh, vah’ gibi kısa 
tepkilere dönüştüğünü söylemiştim. 

Yakın geçmişte Ortadoğu’da 
hemen her gün patlayan bombalar, 
ölen çocuklar, evlerini ve yurtlarını 
terk etmek zorunda kalıp, denizlerde 
topluca boğulan mülteciler oldukça 
sıradan haberlerdi ve ilk günkü 
tepkileri göstermiyorduk.  Filistin ise 
cümlelerimizde ‘Yine bomba atılmış, 
Mescidi Aksa yine kapatılmış’ gibi 
alışılagelmiş şekilde yer alıyordu. Öyle 
çok duyduk ki, alıştık... Doğu Türkistan 
ve Arakan’daki Müslümanlar, Afrika’daki 
açlık vs. yeni haberler değildi ve 
sıradanlaştı... Kulağa acımasız geliyor 
biliyorum, en az yaşanılanlar kadar 
acımasız.

OTURDUKLaRI YERDEN  
SaLDIRIYI KINaDILaR 
Birkaç hafta önce, birçoğumuzun ha-
ritada yerini göstermekte zorlanacağı, 
ülkemizden 16 bin 500 km uzaklıkta bir 
yerde, Yeni Zelanda’da; cani bir terörist 
50 Müslümanı cuma namazı için top-
landıkları camide otomatik silahlarla 
tarayarak katletti. 
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YAZAR



SAĞDUYU DÜNYANIN   
HER YERİNDE 
Yeni Zelanda’da yaşanan katliama 
kadar; dünyada Müslümanların 
yaşadığı zulüm, haksızlık ve 
katliamlara yine dünyadaki diğer 
Müslümanlar tarafından verilen 
tepkilere alışkındık. Fakat bu 
son yaşananla beraber gördük 
ki, sağduyu sahibi, insanlığını 
kaybetmemiş kişiler, dünyanın her 
tarafında var. Gördük ki gerçekten 
terörün dini olmuyor.
Saldırının hemen sonrasında, “Ben 
senin arkadaşınım. Sen namazını 
kılana kadar ibadet mekanını 
koruyacağım” yazılı pankart taşıyan 
bir İngiliz gördük. 
Hollanda’da ise genç bir öğrenci 
ellerinde çiçeklerle bir camiye gitti 
ve göz yaşlarıyla onları teselli etti.
Kanada’da her din ve ırka ait insanlar; 
aynı amaç etrafında bir araya gelme, 
dua etme, birlik olma gibi anlamlara 
gelen ‘Gece ibadeti’ne katılarak Yeni 
Zelanda’daki katliamı kınadılar. 
Yeni Zelanda başbakanı yakınlarını 
kaybedenler için taziyeye 
başörtüsüyle gitti ve saldırıdan 
sonraki ilk cuma gününde ezanın 
canlı yayınlanacağını açıkladı.

SALDIRINDAN SONRA 
MÜSLÜMAN OLANLAR 

Yine Yeni Zelanda’da bir grup 
kadın, saldırı sonrasındaki ilk 
Cuma günüde ‘Müslüman kız 
kardeşlerimize destek için başörtüsü 
takalım’ çağrısında bulundu.

Olaydan sonra Müslüman 
olduğunu açıklayan insanlar oldu. 

Yaşanan terör olayını Müslüman 
nüfusun artmasına bağlayarak, 
Müslümanları suçlayıcı açıklamalar 
yapan Avusturalyalı senatöre karşın; 
dünyaca ünlü şarkıcı Ricky Martin, 
“Bir adam namaz kılan 40’tan fazla 
insanı öldürüp 20 tanesini de 
yaraladı. Tüm uluslararası medya onu 
terörist olarak değil saldırgan ya da 
radikal olarak nitelendirdi. Neden? 
Çünkü Müslüman değil” diyerek 
tepkisini gösterdi. 

Çünkü, Amerikalı hukukçu Prof. 
Khaled Beydoun’un dediği gibi 
“Müslümanlar silahın arkasındaysa 
haber oluyor, önündeyse değil...”

DAVUD AMCA 
Devlet başkanları klasikleşmiş, 

ruhsuz bürokratik cümleler kurmak 
dışında hiçbir şey yapmadı ama 
tüm dünyadan dili, dini, ırkı farklı 
olan birçok kişi bize dünyanın 
hala yaşanabilir bir yer olduğunu 
gösterdi.

Yeni Zelanda’da katledilen 50 
Müslümandan ilki, teröristi caminin 
girişinde gören ve ona “Hello 
Brother” yani ‘Merhaba kardeşim’ 
diyen ve hemen ardından şehit 
edilen 71 yaşındaki Afgan göçmen 
Davud Nabi’ydi. 

“Merhaba kardeşim” Davud 
amcanın son sözleriydi ama  
bizim kalan hayatımızın ilk sözleri 
olsun. İyi insanlarla dolu, din, dil,  
ırk fark etmeksizin barış ve  
kardeşlik içinde yaşayan   
insanlarla dolu yeni hayatımızın.

YAZAR
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Katliam görüntülerini ise bir 
sosyal paylaşım sitesinden canlı 
olarak yayınladı. 

Olay tüm dünyada şok etkisi 
yarattı. Tüm ülkelerin liderleri 
‘İbadet için toplanmış masum ve 
savunmasız insanların, bir mabette 
böyle canice katledilmesinin kabul 
edilemez olduğunu ve bunun bir 
terör eylemi olduğunu’ söylediler. 
Tıpkı Paris’te yaşanan ‘Charlie Hebdo’ 
olayında olduğu gibi tüm ülkelerin, 
Müslümanları hedef alan bu terörist 
eylemi protesto etmek için en 
yüksek düzeyde katılım sağlayarak 
Yeni Zelanda’da toplanacaklarını 
belirttiler, demeyi çok isterdim. Fakat 
böyle bir şey olmadı. 

Oturdukları yerden saldırıyı 
kınadılar. Bazıları terör eylemi olarak 
bile nitelemedi!

2015 yılında Fransa’nın başkenti 
Paris’te bir mizah dergisi olan 
Charlie Hebdo’ya silahlı saldırı 
gerçekleştirilmiş, 12 kişi hayatını 
kaybetmiş, 11 kişi de yaralanmıştı. 
Olay dünyada öyle büyük bir infiale 

neden oldu ki, tüm dünyadan 
50’ye yakın devlet başkanı, başkent 
Paris’te toplandı ve bir yürüyüş 
gerçekleştirdi. Kol kola girerek yek 
vücut halde terörün karşısındayız 
mesajı vermek için toplananlar 
arasında İsrail ve Filistin liderleri 
Mahmud Abbas ve Binyamin 
Netanyahu bile vardı! 

YAŞAMANIZ DA ÖLMENİZ DE 
KIYMETLİ DEĞİL 
Tüm bunları rahatsız olduğum için 
yazmıyorum elbette. Aksine sivillerin 
ölümleri ve terör eylemlerinde 
dünya liderlerinin göstermiş olduğu 
bu tavrı oldukça doğru buluyorum. 
Fakat o gün kol kola giren liderler, 
o yıldan sonra, böyle bir amaç 
uğruna bir daha hiç buluşmadılar. O 
protesto işe yaradı ve dünya çiçek 
gibi bir yer mi oldu?  Hayır! 
Çok klişe olacak ama eğer 
Ortadoğu’daysanız; yaşamanız 
da ölmeniz de bir Batılının ki 
kadar kıymetli olmuyor. Eğer 
Müslümansanız, ölümünüzün 

rakamları, dünyayı harekete 
geçirmeye yetmiyor. 

DÜNYA KÖR, SAĞIR VE DİLSİZ
Picasso’nun sevgili İspanya’sı 1937 
yılında kendini bir iç savaşın içinde 
bulmuş ve ünlü kübist sanatçı, 
İspanya iç savaşında, milliyetçilere 
destek veren Alman Nazi Hava 
Kuvvetleri’nin bombardımanı 
sonucu binlerce sivilin hayatını 
kaybettiği Guernica kasabası için 
yaptığı bir resme, aynı adı vermiştir.  
Çok sonra “Bu resmi siz mi yaptınız?” 
diye soran Alman subayına “Hayır, siz 
yaptınız!” diye cevap verecektir.  Kişi 
Picasso, ülke İspanya olursa; resim 
yaparsınız, şiir yazarsınız, sevgili 
İspanya’m dersiniz ve bu, sanatçı 
ve aydın kişiliğinizden hiçbir şey 
eksiltemez, sizi bir ırkçı yapmaz. 
Ama ülke Türkiye, Filistin, Suriye 
olursa; dünya kör, sağır ve dilsiz olur!
Tıpkı Yeni Zelanda’da namaz kılmak 
için toplandıkları camide, katledilen 
50 Müslüman için oldukları gibi…
Tepkiler yalnızca halktan gelir. 

YAZAR
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Kanada’da her din ve ırka 
ait insanlar; aynı amaç 

etrafında bir araya gelme, 
dua etme, gibi anlamlara 

gelen ‘Gece ibadeti’ne 
katılarak Yeni Zelanda’daki 

katliamı kınadılar. Yeni 
Zelanda başbakanı 

yakınlarını kaybedenler için 
taziyeye başörtüsüyle gitti 

ve saldırıdan sonraki ilk 
cuma gününde ezan 

canlı yayınlandı.
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Betül Şatır… Yazar, 
anne, editör. Kelimeleri 
evlatlarından ayırmayan 
usta bir kalem.  Kısa 
bir süre önce yazdığı 

hikayeler ‘Kalbe Dokunan Hikayeler’ 
isimli kitabında bir araya geldi ve 
okuyucuyla buluştu. Biz aslında Betül 
Hanım ile kitabını konuşacaktık fakat 
söz yazmaktan başladı, dünyanın 
yazılmamış hikayesine kadar uzandı. 
Sonrası mı? Buyrunuz…

Betül Hanım bize biraz 
kendinizden bahseder miydiniz? 

Kendimizden bahsetmek 
istediğimizde modern zamanların 
baskısıyla hep sahip olduklarımız 
gelir aklımıza. Aslında hiçbir şeyin 
sahibi olmadığımız gerçeğiyle 
bu soru cevapsız kalır. Herkesin 
bir yaşama hüneri var ve girift bir 
kaderle biçimleniyor. Razı olunan; 
razı olan bir insan olma yolundayız. 
Şu sıralar modern insanın dramına 
şahitlik etmeye yoğun bir şekilde 
güç sarf etmekle meşgulüm. 
Dört evladın emanetçisiyim. Bir 
işi bitirince bir diğerine koyulan 
iflah olmaz bir şekilde meşgul 
olmayı seven eylemlerimin 
teşebbüslerimin başından sonuna 
hayır dileyen bir insanım. Bir de 
yenice çıkmış kitabımın (Kalbe 
Dokunan Hikayeler/Diyanet İşleri 
Başkanlığı) sevinci heyecanı hem 
mahcubiyeti içindeyim. 

TESİRE AÇIK KALPLER 

Bir hikâye hala kalbe 
dokunabiliyor mu? 

Elbette dokunabilir ama hangi 
hikâye? Aslında yer yüzünde 
anlatılmayan hikâye neredeyse 
kalmadı. Hikâyeyi görmek 
yakalamak ayak bileğinden 
duyguyu kavramak o hikâyenin 
dokunaklı olup olmayacağını 
belirler. Tesire açık olan kalpler 
de önemli elbette. Eğer samimi 
insanın iddiası sadece insan 
kalabilmek olan insanın gürültüsüz 
öyküsü iyi bir şekilde şöhretin 
iptilaya dönüştüğü toplumlara 
aktarılabilenilerse neden kalbe 
dokunmasın?

Yaşadığımız şehirlerde  
kendimizi nereye bıraktık? 

Eskiden şehrin merkezinde camii 
bulunurdu bütün adresler camiinin 
sağından solundan önünden 
arkasından işaretlerle anlatılırdı. 
Bizler kutsalın himayesine huzuruna 
sığınırdık. Şimdilerde şehirlerin 
kalbinde yumruk gibi ur gibi 
AVM’ler peyda oldu. İnsan önce 
binaların kucağına bıraktı kendini. 
Evine kartondan ışıltılı çantalarla 

döndükçe ‘İşte mutluluk bu!’ dedi. 
Sonra Tanpınar’ın ‘uğultu değirmeni’ 
benzetmesine atıfla lüks arabaların 
davetkar billboardların görkemli 
binaların renkli geçişken akışkan 
ekranların karşısında pasifize 
olmaya talip oldu. Özgür olmak 
istedi köle oldu. Kalabalık olmak, 
sosyal olmak istedi tenhalaştı...
Bir kitabın koynunda uyuyakalmak 
varken radyasyon yayan aletlerin 
hıyanetine uykusunu feda etti... 
Bu değirmen kemiklerimizden ses 
getire getire öğütmeye devam 
ediyor bizi; ne var ki biz kafamızın 
içindeki gürültüden bu katliamın 
sesini duyamıyoruz.

YAZMAK ZEHRİMİ ALIYOR 
Sosyal medya bizi daha ne kadar 
sosyalleştirecek? 

Nasıl ilim ve malumat arasında 
ince fakat derin farklar varsa sanal 
mecraların sosyalleştirmeleriyle 
dostluk arasında ciddi yarıklar var. 
Bu yarıkların arasından hakikat; 
sesini ve samimiyetini sızdırmaya 
tüm gücüyle uğraşıyor... 
İnsan bu arkadaşlık kalabalığında 
tecessüs istifçiliği yapıyor. Dostluk 
dediğimiz sadra şifa duyguyu 
yaşayamıyor. Bu durumda istediği 
kadar sosyalleşsin ne yazar.
Yazmak sizin için ne ifade ediyor? 
Yazmak eylemi bazı zamanlar 
bırakmayı istediğim bir hal. 
Evdekilere pasta börek yaparak 
mini ve kısıtlı bir şöhretle hayata 
devam etmek istediğim oluyor. 
Vaktiyle yazmaya dair sadakatimi 
defalarca ortaya koymuş olmanın 
bedeli olarak bu sefer de yazmanın 
beni bırakmadığına şahit oluyorum. 
Yazmak yoksul bir duygu. Ama bu 
yoksunluk bu gariplik bu fakirlik hali 
bana çok onurlu geliyor. Yazmak 
zehrimi alıyor... 
Bakıyorum da yazmak varoluşsal 
bir yandan kesif bir tutkuya 
dönüşmüş. Kazıyamayacağım kadar 
üzerine yapışmış öyle ki tenimden 
derimden ayıramayacağım bir 
yandan da yaralarımı iyi eden bir 
eczaya dönüşmüş.

NEZaFETİNİ YİTİRMİŞ 
İNSaNLaR ÇaRPICI 

hİKaYELERİN, ÇaPRaŞIK 
öYKÜLERİN PEŞİNE 

DÜŞTÜLER

YAZAR Betül ŞAtıR:
RÖPORTAJ: BETÜL TAT



Dünyanın bir hikâyeye ihtiyacı 
var. O hikâyeyi kim yazacak?

Rollo May güzelliği hayreti 
hayranlığı zarafeti sanatsal 
olanı çocuksulukla ilişkilendirir. 
Masumiyet ahdine sadakatini 
yitirmemiş insanların hatırına 
dönüyor dünya. Onurlu ve soylu 
kalmayı başarmış insanlar dünyanın 
beklediği ihtiyaç duyduğu hikâyeyi 
yaşayacaklar. Bunlara tanıklık eden 
kalem erbabı da yazacak.
Nezafetini yitirmiş insanlar çarpıcı 
hikayelerin çapraşık öykülerin 
peşine düştüler. Kutsal olanın 
onaylamadığı, insan olmanın 
özüne duyulması elzem olan 
saygının hoş görmediği ne varsa 
onun hikayesi yazılıyor artık. Hayreti 
ve çocuksuluğu, hayranlık ve 
estetik melekesini kaybetmemiş 
insanlar için yazacak birkaç kişi 
kalacak elbette. Tertemiz kalpleri 
kanatlandıracak iyiliğin ilham verici 
gücünü yeryüzüne serpiştirecek 
kalemlerden çok var. Biz TDV ve 
KAGEM’de her perşembe kıymetli 
arkadaşlarla “İnsan ne için yazar” 
diyerek bu hikayelerin izini 
sürüyoruz... 

ANIN KAYDINI TUTMAK 
Birçok kimliğiniz, 
sorumluluğunuz var. 
Bunca telaşın içinde ‘Neden 
yazıyorum?’ diyor musunuz? 

Dört kuşak ninelerimden anneme 
ve annemden de bana uzanan 
öyküde müthiş bir üretme üreterek 
var olma gayretine rastlamışımdır. 
Ninem tarlada bahçede çalışmanın 
yanı sıra kıyafetlerini baş örtülerini 
kendisi dokurken anneannem 
ovada, ahırda ve evde inanılmaz 
zahmetlerle gündelik yaşamını 
inşa ediyordu. Onlara göre daha 
gelişmiş teknolojinin rahatlattığı 
zamanlara tesadüf eden yaşamında 
annem bugünün şartlarına göre 
oldukça yoğun bir iş yükü olmasına 
rağmen vaktinden arttırabiliyordu. 
Boş zamanlarında örgü ören, 
yetimlere elbise diken, işi olanların 
yardımına koşan evini hakikatin 
anlatıldığı sohbet ortamlarına 
açan anneme bakılırsa, insanın 
bir şeyler ortaya koyma macerası 
yaşadığı çağa göre değişiyor 
ama hiç bitmiyordu.  Benim de 
yaşadığım çağa elverişli türlü 
yoğunluklarım, vazifelerim var. Dört 
çocuktan ve gündelik işlerimden 
kalan zamanlarda -çocuklarımdan 
ve eşimden sonra diğer işleri 
kastederek aslında hangisi arta 
kalan zamanda oluyor bunu 
tartışabiliriz- yaptığım işler var. 
Yazmak bunlardan en iddialı, 
en afili olanı, en ağır basanı. 
Kendimi ifade etme ve yaşadığımı 
yordamlama biçimim. An’ın kaydını 
tutmak belki de. Aile fertlerimden 
sonra ilgiyi ve özeni hak eden tek 
eylem. Yazmak münzevi olmayı 
dayatıyor, benim asıl sorunum 
münzevi kalamamak neredeyse 
insansız bir an bile geçirememek...  
Bu sorunumu da ayrı seviyorum. 

Yazmayı, okumayı, anmayı en 
sevdiğiniz sözcük nedir? 

Kadın, aile, çocuk, modern 
zamanların tatlı sıkıntıları, sosyal 
medyanın tahribatları, sosyolojik 
bağlamda yaşadığımız eklektik 
hadiseler üzerinde çokça çalışıyor 
okuyor anlatıyor gözlemliyor 
ve yazıyorum. İhtimam zarafet 
incelik kadim saadet hakikat çokça 
hakkına girdiğim kelimelerden. 

Hayreti ve 
çocuksuluğu, 
hayranlık ve 
estetik melekesini 
kaybetmemiş insanlar 
için yazacak birkaç 
kişi kalacak elbette. 
tertemiz kalpleri 
kanatlandıracak 
iyiliğin ilham verici 
gücünü yeryüzüne 
serpiştirecek 
kalemlerden çok var.
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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!
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Bireylerin sosyal medya üzerin-
deki davranışlarını analiz edip, 
her bir kişiyle farklılaştırılmış 
mesajlar üzerinden diyalog 
kurarak ikna edilen geniş kit-

lelere ulaşmak ve bunu seçim başarısına 
dönüştürebilmek mümkün mü?

Siyasi partilerin yerel seçimlerde bu 
seneki favorisi dijital seçim kampanyaları 
oldu. Gerek ulaşılabilirliği gerek maliyeti 
gerekse çevre dostu oluşuyla bilinen 
seçim kampanyaları arasında bir devrim 
niteliği taşıyan bu adım, her ne kadar 
kolay gibi gözükse de temelinde oldukça 
ciddi çalışmaları barındıran meşakkatli bir 
süreçten oluşuyor.

Brexit ve geçtiğimiz ABD seçimlerinde 
ciddiyetini daha da belirginleştiren dijital 
kampanyalar için siyasi partilerden lobi 
oluşumlarına, önemli think tank’lerden 
üniversitelere politikayla bağlantısı olan 
tüm oluşumların dikkatini çekmeye 
devam ediyor. Son ABD seçimlerinde 
Facebook ve Cambridge Analytica’nın yol 
açtığı skandalın da üzerinden çok geç-
medi. Büyük veri (Big Data) ve psikomet-
rinin kullanıldığı bu çalışmalarda ilk adım 
2008 yılında atılmıştı.

DÜNYANIN EN BÜYÜK 
PSİKOMETRİ TESTİ 

Cambridge Üniversitesi’nin Psikometri 
Merkezi’nde çalışmaya başlayan iki dok-
tora öğrencisi, bireylerin her davranışının, 
kişiliklerindeki beş yapıtaşı (yeniliklere 
açıklık, mükemmeliyetçilik, sosyallik, 
uzlaşmacılık ve kırılganlık) üzerinden 
çözümlenebileceğini savunan “Büyük 
Beşli” adlı seksenli yıllardan kalma 
davranış teorisi üzerinde çalışmaya 
başlamıştı. Michal Kosinski ve David 
Stillwell, söz konusu teoriyi önce, 
kendi geliştirdikleri MyPersonality adlı 
bir Facebook kişilik testi uygulaması 
üzerinden toplayacakları denekler 
üzerinden çalışmayı planlamışlardı. 
Ancak denek sayısı milyonlara ulaşıp 
ellerinde dünyanın en büyük psikometri 
veri seti oluşunca, rotayı bambaşka bir 
yöne çevirip o yıllarda Facebook’un yeni 
denemeye başladığı ‘like’ özelliğinin 
“Büyük Beşli” teorisiyle ilişkiselliği 
üzerinde yoğunlaşarak davranış bilimleri 
alanında çığır açacak sonuçlara ulaşmayı 
başardılar. 

YAZAR

NAZ MELİS
ZENGİN



 Peki bu neden oldu?
Türkiye organik internet kullanımın 

en fazla olduğu ülkeler sıralamasında 
yer alsa da dijital seçim kampanyaları 
için tehlike teşkil edebilecek bambaş-
ka bir tehlikeye de sahip. İnternetin 
özellikle ‘deep web’ in kontrol meka-
nizması diğer ülkelere nazaran daha 
düşük konumda. Bu da özgür ve başka 
fikirlere açık bir internet ortamının önü-
ne büyük bir engel oluşturuyor. Yalan 
haberler kolaylıkla yayılabiliyor, tartış-
malar kötü çıkar gruplarıyla kolaylıkla 
alevlenebiliyor ve bir tarafın yaptığın-
dan diğer tarafın haberi çok geç oluyor. 
Ülkede var olduğu söylenen ‘gizli 
kutuplaşma’nın varlığı ne kadar doğru-
dur bilinmez ancak kontrol edilemeyen 
internet bugün bu terimin gerçekleşme 
olasılığını büyük ölçüde olabilir kılıyor. 

HAKSIZ DEĞİLLER 
Kullanıcılar üzerinde uygulanan, 

yazının başında da bahsettiğimiz 
algoritmalar da tüm bunlara büyük 
bir etken. Bilim insanları algoritmala-
rın yol açtığı bu sorunu ‘yankı etkisi’ 
üzerinden yorumlamayı tercih ediyor. 
Yani bir süre sonra söylediklerimizi 
bir fanusun içinde sadece ‘kendimize’ 
söylüyormuşuz gibi oluyoruz. Tabii bu 

da seçim anketlerine kolaylıkla yansı-
yor ve kararsız seçmene doğru etkiyi 
yapmıyor. Taraflar sadece kendi eksen-
leri etrafında çalışmalarını sürdürürken 
kararsız kitle süreci nasıl izleyeceğini 
bilemiyor. Bu nedenle partilerin 
AR-GE birimleri, dijital kampanyalara 
tüm yükü bindirmeden hem sahada 
hem de sanal ortamda bu çalışmaları 
yürütmenin daha sağlıklı olacağı kanı-
sına varmışlar. Haksız da sayılmazlar. 

SAHADA KENDİNİ  
GÖSTERMEK ÖNEMLİ 

Avrupa ülkelerinin çoğu yakın 
zamanda gerçekleşen seçimlerinde bu 
yönde bir çalışmaya imza atmaya karar 
verdiler. Sahada daha da kendini gös-
teren adayların popülerliğini koruduğu 
yapılan bilimsel çalışmalarla da destek-
lendi. Yani her ne kadar teknoloji dostu 
bu kampanyaları destekler konumda 
yer alsak unutmamız gereken bambaş-
ka bir gerçek var ki bu çalışmalar da 
siyasetin kendisi kadar yeri geldiğinde 
tehlikeli ve çözülmez hale gelebiliyor. 
Bu nedenle bu çalışmaları destekle-
mekle birlikte bilinçli topluluklar ortaya 
çıkarma gayreti emin olalım daha 
müreffeh bir ülke olma yolunda emin 
adımlar atmamızı sağlayacaktır.
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Bu sonuçlara göre uygulamanın, 
ilk aşamada herhangi bir 
Amerikalının verdiği 68 ‘like’ 
üzerinden deri rengi, cinsel 
yönelimi ve hangi partiye oy 
vereceğini yüzde 85 doğrulukla 
ölçebildiklerini keşfettiler; ardından 
da her Facebook abonesinin 
davranış özelliklerini 70 ‘like’ ile 
arkadaşından, 150 like ile ailesinden, 
300 like ile eşinden ve bir miktar 
daha fazlasında ise kendisinden bile 
iyi tanımlayabildiklerini keşfetmiş 
oldular.

KİŞİLİK HAKLARINA ZARAR 
VERİR HALE GELDİ 

İkili bu çalışmasını yayımladıktan 
kısa bir süre sonra Facebook beğeni 
verilerini dışarıya kapatma kararı 
alsa da bu çalışma çoktan başka 
çıkar gruplarının dikkatini çekmeyi 
başarmıştı. Gelinen noktada bugün 
ABD Başkanı Donald Trump, seçmen 
kitlelerini yanlış yönlendirme suçuyla 
yargılanabilir hale geldi. 

Kişilik haklarına istenildiğinde 
bu denli zarar verebilen dijital 
kampanyalar, bir süre sonra 
kişilerin algılarını tümüyle kontrol 
altına alabilmeyi sağlayacak içerik 
yayınlarıyla yeni bir tehlikenin de 
kapısını aralayınca sosyal ağların 
neredeyse tümü sorgulanmaya 
başladı. Twitter önceden kullandığı, 
kullanıcının beğenilerine göre 
zaman akışı sunma fikrini 
değiştirerek kullanıcının takip ettiği 
herkesi görmeyi sağlayan en eski 
zaman akışına dönme kararı aldı. 
Facebook, “Her zaman görmek 
istediklerini sen seç, gerisini de 
biz eski sistemimize göre yapalım” 
mantığıyla yola çıkarak bir nevi 
günah çıkarma girişiminde bulundu. 
Google ise “Verilerini senin izin 
verdiğin koşulda satmaya devam 
ediyorum” diyerek ilk zamanlardan 
bu yana kullanıcısına yaptıklarıyla 
alakalı her türlü ‘bilgilendirmeyi’ 
yaptığını ifade ederek bir nevi 
aradan sıyrılmayı başardı. Bu 
seçimlerde dikkatinizi çekiyor 
olmalı ki Google bu masumiyetiyle 
Türkiye’deki seçim çalışmalarında 
da gücünü göstermeye başladı. Ak 
Parti, CHP ve İP Google’ın büyük 

veri tabanından faydalanabilmek 
için kıyasıya yarışa girdi. İlk olarak İyi 
Parti, Google arama reklamlarıyla 
daha sonra CHP sponsor içerikle, 
son olarak Ak Parti de arama ve 
YouTube reklamlarında, algoritmanın 
desteğiyle kişiselleştirilmiş içeriğin 
yayılması maksadıyla çalışmalara 
imza attı. 

GENELDEN ÖZELE  
Partilerin bu çalışmalardan nasıl 

sonuçlar aldığı ise seçim sonuçlarıyla 
beraber, kampanyalarda ulaşılan kit-
lelerin endeksleri üzerinden yorumla-
nacağı için ancak belli bir süre sonra 
kendisini gösterecektir. Ancak seçim 
stratejilerini bu zamana kadar daha 
genele hitap etmeye programlayan 
partilerin, bu seçimlerde daha özele 
inmek için her fırsatı kovaladığını söy-
lemek sanırım yanlış olmaz. Cinsiyet, 
yaş, etnik köken, sosyal faaliyetler, 
spor, folklor ve nicesi… 

Bu seçimlerde neredeyse toplu-
mun belli bir kesimini temsil eden 
her etken dijital kampanyalarda 
bir ‘ürün’ olarak kullanıldı. Partiler 
bu yarışta, yerel seçim olmasından 
da mütevellit geri planda kalmayı 
tercih ederken, seçmenlerin adaylara 
yoğunlaşmasını istediler. Neredeyse 
bütün adaylar takım elbiselerini bir 
kenara atıp, yaşlarına uygun; günlük 
formallikten uzak olmayan kıyafetler-
le karşımıza çıktılar. Fotoğraflar basın 
danışmanları tarafından değil de di-
rekt adaylar tarafından öz çekimlerle 
çekildi ve her biri daha önce ön plana 
çıkarmadığı türlü türlü yetenekleriyle 
kitlelerin karşısına çıkmaya başladılar. 

GENÇ SEÇMEN ARTTI 
Bu çalışmalar elbette keyiften 

yapılmadı. Çünkü sadece 24 Haziran 
seçimlerinde 1 milyon 650 bin genç, 
ilk defa oy kullanmıştı. Bu seçimlerde 
de bu sayının 2 milyonu geçmesi 
bekleniyordu. Tüm bunlarla beraber 
Türkiye’de aktif internet kullanıcı 
sayısı 60 milyona yaklaştı. Yani nere-
deyse ülke nüfusunun yüzde 75’ine 
hitap edebilecek bir çalışma ortaya 
çıkartılmak istendi. Ancak elbette 
çalışmaların dışına çıkıp yerlerde 
seçim broşürlerini görmeye devam 
ettik mi, elbette ettik.
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Ülkede var olduğu 
söylenen “gizli 

kutuplaşma”nın 
varlığı ne kadar 

doğrudur bilinmez 
ancak kontrol 

edilemeyen internet 
bugün bu terimin 

gerçekleşme 
olasılığını büyük 

ölçüde olabilir 
kılıyor.

Kişilik haklarına 
istenildiğinde bu 
denli zarar verebilen 
dijital kampanyalar, 
bir süre sonra 
kişilerin algılarını 
tümüyle kontrol 
altına alabilmeyi 
sağlayacak içerik 
yayınlarıyla yeni bir 
tehlikenin de kapısını 
aralayınca sosyal 
ağların neredeyse 
tümü sorgulanmaya 
başladı. 

YAZARYAZAR
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YouTuber olmanın 
diğer zor bir tarafı 
da izleyiciyle olan 

samimiyetini 
koruyabilmektedir. 

Samimi ve 
içten hazırlanan 

içerikler, televizyon 
samimiyetsizliğinden 
kaçıp gelen izleyiciye 
ilaç gibi gelmektedir. 

Bu samimiyeti 
koruyamayan 

Youtuber izleyici 
tarafından da oldukça 
sert eleştirilmektedir.

YouTube iş ortaklığı projesi kapsamında 
videolarına reklam alan kanal sahibine 
verilen isimdir. Ayrıca çeşitli reklam vid-
eoları oluşturarak para kazancı sağlaya-
bilir. Bu tamamen kanalın ürettiği içerik 
kategorisine bağlıdır. Dışarıdan izleyici 
için “Ne kadar rahat, evinde video çeki-
yor” gibi söylemler çok yapılsa da içerik 
üretmek, bence bu işin en zor kısmı. 
Ayrıca, kaliteli videolar ve farklı fikirler 
bulmanız gerek. Her YouTuber az ya da 
çok kendi fikirleriyle özdeşleşen izleyici 
kitlesi elde edebiliyor. Bu da içeriklerin 
güzelliği ve çirkinliği konusunu oldukça 
yoruma açık bırakıyor.

ÇOCUKLARIN BİLİNÇALTINA 
MESAJ GÖNDERİLİYOR
YouTuber olmanın eskiden ünlü olma 
merakıyla özdeşleştiğini aynı statüde 
konumlandırma noktasına geldiğimiz 
ortada.  YouTuberlığın çocuk ve 
gençler arasında hızlıca yayılmasının 
altında popüler olma fikri yatıyor. 
Bu kadar kolay bir yolla şan, şöhret 
sahibi olup, yüksek rakamlarla kazanç 
sağlayıp hem gelir yüksekliğine hem 
ilgi alaka ve şöhrete ulaşabilmek 
olması, en başta çocuklar için eğitim, 
kazanç, çalışma gibi olguları zedeleme 
riski taşıyor. Kısa yoldan kazanç ve 
şöhret gayesi de çocukları ve gençleri 
YouTuberlığa özendiriyor.  Nitekim 
aileler de kazanç uğruna bu duruma 
zaman zaman göz yumuyor. 

HER YOL MÜBAH ALGISI
YouTuber olmanın diğer zor bir tarafı 
da izleyiciyle olan samimiyetini koruy-
abilmektedir. Samimi ve içten hazırla-
nan içerikler, televizyon samimiyetsi-
zliğinden kaçıp gelen izleyiciye ilaç gibi 
gelmektedir. Bu samimiyeti koruyama-
yan YouTuber izleyici tarafından da 
oldukça sert eleştirilmektedir. YouTube 
izleyicisi, içerikler konusunda oldukça 
katıdır. Eğitim almadan gerekirse bir 
meslek sahibi olmadan 10 dakikalık bir 
vlog çekimiyle tüm Türkiye hatta dünya 
üzerindeki birçok lokasyona ulaşmak, 
belki bir alkış, reklam almak, ün sahibi 
olarak büyük kazançlar elde etmenin 
hevesiyle kendi hayatını, kariyerini riske 
atma pahasına bu yollara başvuranları 
da görüyoruz. Bu şekilde devam ed-
erse de sayılarının artacağı şüphesi de 
göz korkutur hale geldi. Özgün ve ilgi 
çekici videolarla birlikte kişisel YouTube 

kanalı oluşturduktan sonra kullanıcılar 
abonelik sistemiyle kanalları takip et-
meye başlamakta ve izlenen her video 
YouTubera gelir olarak dönmektedir. 
Kimi zaman viral reklamlarla da gelir 
elde edebilmek mümkün. Bazı firmalar, 
YouTuberlara sponsor olarak reklam-
larını verebiliyor. Tam bu noktada özel-
likle çocuklar daha fazla izlenebilmek 
adına çok tehlikeli işlere imza atabiliyor. 
Burada önemli olan dikkat çekmek, 
beğenilmek ve izlenmek olduğu için 
çocuklar açısından her yol mübah 
algısı oluşturuyor. 

MAKYAJ VE OYUN KANALLARI 
POPÜLER 
Türkiye’de ağ sistemi üzerinden reklam 
gelirlerini alabilen YouTuberlar kimi 
zaman aynı tip içerikleri oluşturabili-
yor. YouTuber sayısı arttıkça özgünlük 
ortadan kalkıyor. Genç kızlarda makyaj, 
erkeklere ise; oyun kanalları son derece 
popüler bir duruma geldi. 
Türkiye’de en çok tercih edilen so-
syal paylaşım ağını “YouTube” ve “Z” 
kuşağı olarak adlandırılan gençler, 
tüketen üretici durumuna geldi. Yani 
hem kendi kanalını oluşturan hem 
de diğer kanalları takip eden bir nesil 
oluştu. Özgün fikirlerin ortaya çıktığı, 
oyundan spora, sanattan edebiyata 
çok farklı kategorilerde kanalların 
açıldığı görülüyor. Özellikle dijital te-
knolojilerin daha düşük maliyeti, video 
kameralar yerine akıllı telefonlarla 
gerçekleştirilebilen çekimler YouTuber 
olarak adlandırılan içerik üreticilerinin 
her geçen gün sayısını arttırdı. Çünkü 
prodüksiyon maliyetleri dijital teknolo-
jilerle birlikte gittikçe düştü.

İŞKUR KURS AÇTI 
Ayrıca, İŞKUR’un da kendi yetiştirmek 
üzere ‘YouTuber’lık kursu açtığını 
da belirtelim. Bu haberi fenomen-
liğe doğru sağlıklı bir adım atılmış 
olarak sayabiliriz. Her ne kadar bazı 
psikologlar bunun ilerleyen yaşlarda bir 
takım psikolojik sorunlara yol açabilme 
ihtimalinden bahsetse de sanırım 
bunu şu an rafa kaldıranların, öteley-
enlerin de sayısı hayli fazlaca.  Doğru 
ve kaliteli içerik üreten YouTuberların 
sayısının arttığı hem ahlaki hem  
değer yargılarımızın zedelenmediği, 
sosyal medyanın hakkıyla kullanıldığı 
güzel günlere...
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YouTube mu, TelevizYon mu? 
YouTuber olmak mı? Yoksa...!

T elevizyonun 
hayatımıza girişi 
uzun, tarihsel bir 
süreç ve yine uzun 
yıllardır hayatımızın 

tam merkezinde olduğunun da 
farkındayız sanırım. 
Son yıllarda televizyona rakip 
gösterilen ve birtakım verilerin de 
rakip olduğunu netleştirdiği YouTube 
hayatımıza yakın bir tarihte giriş yap-
mış olmasına rağmen nasıl oluyor da 
televizyonun karşısına geçebiliyor? 

HER KONU VE İÇERİKTE 
‘Broadcast Yourself’ yani ‘Kendini 
yayınla’ sloganıyla aslında bunu 
yapacağının sinyalini ilk günden 
vermiş oluyor. “Televizyondan ne farkı 
var?” diyenlere ilk cevabım sansür 
oranı az ve süresiz içerik üretimleri 

diyebilirim. Her konuda her içerikte, 
dileyen dilediği tarzda yayınlar suna-
biliyor, vloglar izleyebiliyoruz tabii bu 
detay da ayrıca eleştiriye açık bir konu.  
İzleyici, televizyon yayıncılığının haklı 
sınırlarının YouTube’da olmamasını 
samimiyet olarak da yorumlayabiliyor. 
Peki “Ya YouTuberlar bu yoruma etken 
mi?” derseniz elbette öyle diyebilirim. 
Buna en basit örnek bir televizyon 
programı sunucusu istediği rahat-
lıkta, sansürlü ve RTÜK kuralları 

çerçevesinde programı sunarken, bir 
YouTuber tüm bunlardan muaf olarak 
vlog çekebiliyor. Ayrıca ortaya çıkan 
yapımın maliyet dengesi de cabası.

EVDEN PARA KAZANMA ŞEKLİ
 Diğer bir nokta ise; televizyon terci-
hlerinin en büyük sebebi yayınlanan 
dizi filmler olduğunu görüyoruz. 
Teknolojik atılımların da katkısıyla di-
jital platformların bunu da baltaladığı, 
düşen reytingler, kısa sürede final olan 
diziler birer örnek. Bu durumda “Tel-
evizyonun pabucu dama atılmaya mı 
başlandı?” diye düşünür hale geldik. 
Peki ya YouTuber olmak nedir?  
Bu soru ile konunun merkezine  
geldik sayılır. 
YouTube hayatımıza ka-
zandırdıklarından biri de YouTuber 
mesleğidir. Kısacası YouTuber,  
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DÜNYADA İLK 
Tepesinde eski Türk 

kahvelerine benzer şekilde 
bir dekorasyon çalışmasıyla 
Pierre Loti Kahvesi’ni açtı. 
O dönemde kahve, başta 
sanatçılar, gazeteciler, yazarlar 
olmak üzere tüm İstanbul’un 
adeta akınına uğradı. Öyle ki, bir 
gün önceden randevu verilmeye 
başlandı.

1965’te gazeteci Haluk Tansuğ 
ile evlendi. Bodrum’a giderken 
bindikleri otobüs Milas’ta bozuldu. 
Tamiratı beklerken çevreyi 
dolaşmaya başladılar. Birinci sınıfta 
giyip unutamadığı ‘Eğribaş’ gelin 
başını burada bulunca deliye 
döndü. Başlığı 35 TL’ye satın aldı. 
O günden sonra değişik yörelerde 
gördüğü başlıkları alıp biriktirmeye 
başladı. 1968’de Galatasaray Yapı 
Kredi Bankası’nda “ Anadolu Kadın 
Başlıkları” adlı ilk sergisini açtı. 
O zamanki Darphane Müdürü 
Sait Tanaçan, “Bu başlıklardan 
biriyle fotoğrafınızı alıp madeni 
paralarımızdan birine basmak 
istiyorum. İzin verir misiniz?” 
deyince sevinerek kabul etti. 
‘Ankara gelin başlığıyla fotoğrafı 
çekildi. Karşılığında hiçbir talebinin 
olmayacağına ilişkin bir kâğıt 
imzaladı. O yıllarda çıkan demir 
50 kuruşların üzerinde artık onun 
yüzü vardı. Böylece halk içerisinden 
madeni paraya resmi basılan ilk kişi 
oldu. Böyle bir şey dünyada ilkti!

SENİ ANLAMAZLAR 
Sergi, önce Japonya’ya sonra 

Paris’e götürüldü. Çok büyük ilgi ve 
beğeni topladı, hatta Japonya’da 
eşiyle birlikte İmparator nezdinde 
ağırlandı.

1974’te o güne dek topladığı 
başlıkların sergileneceği bir müze 
açılması için devlete başvurdu. 

Zamanın 
kültür 
bakanı 
talebine şöyle 
karşılık verdi: “Tut 
bir kamyon, götür onları 
Topkapı’ya teslim et.” 

Bu benzersiz koleksiyona devlet 
o dönem ilgisiz kaldı.

Oysa sergi bir yıldır Avrupa’da 
kent kent geziyordu. Dönemin siyasi 
hayatının tanınmış isimleriyle bir 
öğle yemeğinde buluştuklarında 
sözü yine müze arzusuna getirdi. 
Siyasi kulislerde dolaşan sözler 
kendisine naklettiğinde kahroldu. 
Yetkililer ‘Biz bir kadına mı kaldık’ 
demişlerdi. İki kitap ve 200’den 
fazla makale yazdığı suskunluk 
döneminde bir daha müze 
konusunu açmadı ama Şevket 
Süreyya Aydemir’in söylediklerini de 
hiç unutmadı: “Bu topraklarda deve 
dikeni yetişiyor, adam yetişmiyor, 
seni anlamazlar Sabiha kız.”

EVİ MÜZE OLARAK   
GEZİLİYOR 

1980 yılına dek Anadolu 
başlıklarını toplamaya ve araştırmaya 
devam etti. Haziran 2007’de bu 
koleksiyonun en değerli 430 parçası 
hırsızlarca çalındı. Sosyolojik ve 

antropolojik çalışmalara kaynaklık 
edecek bu eşsiz hazineyi gün ışığına 
çıkaramadan böyle talihsiz bir olayı 
yaşadığına çok üzüldü. Çocuğu 
dünyaya getirmiş ama kimseye 
gösterememişti.

2010 yılında ‘İstanbul Kültür 
Başkenti’ seçildiğinde, oturduğu 
daireyi boşaltıp aynı cadde 
üzerinde kiraya çıktı. Burayı restore 
ederek sanatçıların ve dostlarının 
da yardımıyla modern bir müze 
haline getirdi. Mecidiyeköy Ortaklar 
Caddesi’ndeki bir apartman 
dairesinin 7’nci katındaki müze, 
randevu alınarak geziliyor. Müze, 
Sabiha Tansuğ Sanat ve Kültür 
Evi adı altında, haftanın her 
günü saat 10.00 ve 20.00 saatleri 
arasında hizmet verirken, özelinde 
İstanbul’un genelinde tüm 
ülkenin inanılması güç mücadele 
öykülerinden birini bağrında 
saklamaya devam ediyor.

anadolu başlıKlarının
bİlİnMeyen hİKayesİ

S
abiha Tansuğ… Devlet adamı ya da 
tanınmış bir kişi olmaksızın, Cumhuriyet 
tarihinin bir paraya resmi basılan ilk 
kişi, ilk kadındı. Gümülcine ‘de doğmuş, 
ailesiyle birlikte 1941’de

Türkiye’ye göç etmişti. Başında Anadolu 
başlığı… 

Çocukluğu Ege’nin ilçelerinde geçti. 
İlkokul birinci sınıfta, 23 Nisan töreni için 

annesinin giydirdiği ‘Eğribaş’ adlı gelin 
başlığı aklını başından aldı.

Göztepe Kız Sanat Enstitüsü 
‘nde okurken şapkalar yapıp 

satar, Kemeraltı’nda satılan taş 
kuklalara Anadolu giysilerinden 
esinlenerek giysiler dikerdi.

1963’te çıktığı Avrupa 
gezisinde gördüğü kostüm 
müzelerinden çok etkilendi. 

“Tek bir Anadolu köyü 
kocaman müze olur” diye 
düşündü.

sabiha Tansuğ… oyuncak bebeklerine diktiği kıyafetlerle başlayan, başarı dolu bir 
hayat onunkisi. muhacir bir ailenin Gümülcine’de dünyaya gözlerini açan küçük 

kızı. alman işgalinden Türkiye’ye göç etmek zorunda kaldığında izmir ve manisa’da 
gördüğü anadolu kadının geleneksel kıyafetlerinden etkilenerek şehir şehir, köy 

köy gezen, hayatını giyim kültürüne adayan yürekli bir kadın.
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ÜÇ AYLAR BİD’AT    
                   DEĞİLDİR!

Üç ayları yaz” dedi tâlib.
“Üç aylar bid’at değil-
dir” dedi uzatmadan, 
ana fikri başta söyledi 
kâtib. Mevsimlere 

bahar getiren ayları yazmaktan 
istinkâf etmek olmazdı.

Aslında şeâir ile bid’at arasında 
üç aylar olgusuna insaflı yaklaş-
mak, hemen her değerin altüst 
olduğu modern çağda neredeyse 
imkânsız gibidir.

“Allah’a kulluk etmeye vesile 
olan, saygı gösterilmesi ve korun-
ması gereken belli ibadet, işaret ve 
semboller” (DİA) anlamına gelen 
‘şiâr’ kelimesinin çoğulu olan şeâir 
kelimesi, belki de en çok hassasiyet 
gösterilmesi gereken dini kelime-
lerden biridir.

MANİFESTOLAR YAZMAK
Değer yargılarının neredeyse 

tamamının sloganlar üzerinden 
dillendirilip pazarlandığı günü-
müzde, muhtevadan taviz verme-
den sessiz sedasız manifestolar 
yazmak, sonra bu manifestolara 
muvafık bir çizgide yaşayabilmek 
bir gerçek namus göstergesi hali-
ne gelmiştir.

Toplumsal etik değerlerin şeâir 
disiplin terazisinde tartıldıktan 
sonra benimsenmesi elzemdir.

Akademik ilmi emaneti hiç 
dikkate almadan çilesiz, alın terin-
den behresiz dindar söylemlerin 
temsilciliğini yapanlar ne kadar 
hakiki İslam imajına darbe vurmak-
taysa, Kur’ân’ı referans veren bir 
takım secdesiz kıblesiz entelektüel 
akımların da bid’at kartını oynaya-
rak varlıklarını sürdürmeleri bir o 
kadar İslam’a zarar vermektedir.

OLUMSUZ YANSIMALAR
Özel televizyon kanallarının 

daha yeni filizlenmeye başladığı 
90’lı yıllarda, yoğun bir şekilde 
bid’at ve hurafe vurgusu yapılma-
ya başlanmış, kulağa hoş gelen bu 
akademik vurgular toplumsal şeâir 

kalesine atılan ilk mancınık gülle-
leri olmuştur. Semeresi mevlitlerin 
hatimlerin evlerden düğün ve 
sünnet gibi merasimlerden çekil-
mesi olan bu masum görünümlü 
güçlü Kuran’a dönüş haykırışlarının 
bireysel olumsuz yansımaları ise 
henüz anlaşılmış sayılmaz.

Deizm ve dinsizlik tartışmala-
rına mukavemet etmek isteyen 
samimi Müslümanların bid’atları 
temizleyerek gerçek dindarlık 
reflekslerini inşa edeceklerini 
sanmaları büyük yanılgıdır. Yaklaşık 
yirmi yıldır başta üç aylar, kandiller 
olmak üzere, mevlit ve kaside vb. 
olguları ‘bidat’ olarak yaftalayıp, 
sonra sanatsız zevksiz sadece kuru 
bir şekilselliğe indirgenmiş ehl-i 
sünnet vurgularını sürümünü hız-
landırmak, uzun vadede sosyolojik 
fay hatlarında çatlaklar açacak gibi 
görünmektedir.

DİNDARLIĞIN TOPLUMSAL  
KÖPRÜSÜ

Hadislerin sahih olup olmaması 
tartışmasında kitlelerin varacağı 
son nokta, dindarlığın bir ruhbanlık 
mahpushanesine hapsedilmesin-
den başka bir şey değildir.

Farklı sebeplerle, dinle teması 
bidatler ve hurafeler üzerinden 
gerçekleşen avam tabakasının, 
aslında kendine pek de hitap 
etmeyen ilmi argümanlarla sahih 
bir o kadar da yapay dindarlığa 
ikna edilmeye zorlanması gülünç 
bir girişimdir.

İyi niyetlerle de olsa şeâir mesa-
besinde bulunan toplumsal İslami 
yaklaşımların bidat şeklinde sürekli 
gündemde tutulması, toplumun 
omurgasını kırmakla kalmamış, 
toplumu mecalsiz de bırakmıştır. 
Akademik endişeler bir üst bilgi 
değeri taşısa da bu bilginin toplu-
ma bidatleri ayıklama söylemiyle 
dayatılması ise bir başka selefi 
şiddet doğurmaktadır.

Bid’atleri belirleme özgüvenine 
dayalı enerjisiyle Tasavvuf, tarihte 

toplumu dönüştüren bir mekaniz-
ma olarak diğer ilimler hiyerarşi-
sinden ayrılmaktadır. Bu manasıyla 
tasavvuf, dindarlığın toplumsal 
köprüsü sayılabilir. 

EN BERRAK AYLARDAN
Geçmişte olduğu gibi gele-

cekte de avamından havâssına 
herkes bu köprü üzerinden Kurân 
ve sünnet-i seniyye mahallesine 
ulaşacaktır.

Bidât-şeriat dengesini liyakatle 
kurabilen belki de tek şeri ilmi 
disiplin olan tasavvufun, bidat ba-
hanesiyle bütün dünya genelinde 
gözden düşürülmeye çalışılmasını 
sosyolojik bir okumayla masaya 
yatıracak araştırmacılara ihtiyaç 
vardır.

Unutulmamalıdır ki tasavvuf, 
nafileler üzerinden bir sosyoloji 
kurmakta, bu kurguyu şeâir ayna-
sında test etmektedir.

Vahyin toprağa değdiği zaman 
dilimi olması yönüyle üç aylar, dini 
mukaddesât ve şeâirin en berrak 
aynalarından biridir.

Oruç bir şeâir olarak gümbür 
gümbür sessizliği içinde bencil 
fertleri bireyleştirmekte, mabetler 
vites büyülterek Kurân’ın atmos-
ferine girmekte, açlık erbaininde 
pişen dillerden yükselen mukâbe-
leler gök kubbede daha bir başka 
yankılanmaktadır.

Fukahâ ve âriflerin teftişinden 
geçen dini ritüellerin hafife alınma-
sı, toplumu o ritüellerin kazandıra-
cağı erdemlerden mahrum bırakır.

Üç aylar Recep’tir, Şaban’dır, her 
şeyden önce Hıra hatırası Cebrâil 
kıraati Ramazan’dır.

En güzel mevlitlerin, en güzel 
ezanların icra edildiği, İslam’ın hem 
sanat hem ruhani veçhesinin sergi-
lendiği beşerî fırsatlardır.

Şeâiri, farzlara sünnetlere 
nafilelere sadakat yanında sanatkâr 
duyarlılıklar şeklinde de önceleme 
bilinci veren Rahmân’a şükretti 
kâtip.
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Peygamber Efendimiz 
(sav) döneminden 
itibaren kadınları 
eğitim ve öğretimin 
içinde görüyoruz. Orta 

çağ, İslâm dünyasında kadınlar 
derslere gidiyorlar, hadis dinliyorlar, 
hadis rivayetlerinde önemli bir rolleri 
de var. Bunun yanında evlerinde 
veya camilerde bazı kitapları okutup 
icazet de veriyorlar. İslâm tarihindeki 
pek çok büyük âlimin hocaları kadın. 
Yine 15’nci yüzyılda yazılan biyografi 
serisinin bir cildi kadın âlimlere 
ayrılmış. 

Osmanlı toplumunda kız ve 
erkek çocuklar 5-6 yaşlarında sıbyan 
mektebine gidiyor. Net olmamakla 
birlikte 10-11 yaşına kadar devam 
ediyor bu eğitim. Burada okuma-
yazma eğitiminden ziyade Kur’an, 
namaz sureleri, ilmihal bilgileri gibi 
dersler görüyorlar. Ayrıca Kur’an 
pahalı olduğundan, herkesin kendi 
okuyacağı kısımları kopya etmesi 
için de hat dersleri var.  

KIRSAL KESİMDE AZ
Sıbyan mektebini bitirdikten 

sonra ailelerin sorumluluğu 
devreye giriyor. Bu da büyük 
ölçüde ekonomik durumla ilgili. 
Çünkü kız çocukların okuma-yazma 
öğrenebilmesi için özel ders almaları 
gerekiyor. Kırsal kesimde yaşayan 
halk için bu çok mümkün değil. 
Çünkü hem maddî imkânlar yetersiz 
hem de çocuklardan üretime katkı 
yapmaları bekleniyor. 

Şehirde durum farklı: Ticaret 
erbabı, ulema ya da bürokrat ailelere 
mensup kızların okuma yazma 
bildiğini görüyoruz. Mesela bazı şair, 
hattat kadınlar var. Bunlar daha çok 
zengin, varlıklı ve bilgin ailelerden 
çıkıyor zaten. Bir ulema ailesinde 
yetişen kadın, babasının kitaplarını 
görüyor, bir heves oluşuyor. 

OKUMAYI BİLİYOR  
YAZMAYI BİLMİYORLARDI 

Osmanlılarda İslâm dünyasındaki 
gibi bir tabloyla karşılaşmıyoruz, 
doğru. Ancak baştan söyleyeyim 

bunun sebebi İslâm değil. Kadının 
Osmanlı toplumundaki yeri 
meselesini ele alırken İslâm’dan 
ziyade Osmanlılara has örf, adet, 
gelenekler ve coğrafya göz önünde 
bulundurmalıyız. 

Osmanlılar, Müslümanlık geçmişi 
olmayan bir coğrafyaya geliyorlar, o 
coğrafyada tutunmaya çalışıyorlar 
ve şehirleşmeleri doğal olarak 
zaman alıyor. 

İstanbul’un fethine kadar 
sadece Bursa ve Edirne var. 
Okumuş yazmış ailelerin çıkması 
da fetihten sonra uzun bir zaman 
alıyor. Bundan dolayı günlük hayat 
ne gerektiriyorsa kadın da o rolü 
oynuyor toplumda. Okuma belli 
bir derece zaruret. Ayrıca halk 
kitaplarının çoğu manzum ve 
ezberlenmesi de kolay. Kişi, biraz 
dinleyerek biraz bakarak kolayca 
çözebilir bu tür kitapları. Yazmaya 
gelince, yazmak çok ayrı bir şey. 
Okuma bilen bir kısım kadının 
yazmayı bilmediğini görüyoruz. 

SÖZLÜK KÜLTÜRÜ YAYGIN 

Çünkü bu ihtiyaca binaen 
öğrenilen bir şey. Yazmayı bugün 
biz üniversite öğrencilerine dahi 
tam anlamıyla öğretemiyoruz. Bir 
de Osmanlı Türkçesinin hususiyeti 
olarak kişinin Arapça ve Farsçaya 
da aşina olması gerekiyor ki, bu iki 
dilden alıntılanan kelimeleri doğru 
imlasıyla yazabilsin.

Yani kadının gündelik hayatta 
yazmayla bir işi yoksa, bunu 
öğrenmesi için bir gerek de yok 
o devir için. Şunu unutmayalım: 
Sözlü kültürün çok yaygın olduğu 
bir dünyadan bahsediyoruz. Bu 
yüzden okuma-yazma bilmemeyi 
bugünkü manada cehaletle 
özdeşleştiremeyiz. Biz hükümlerimizi 
genellikle bugünkü değer 
yargılarımız üzerine bina ediyoruz. 
“Kadın niye okumamış, cahil kalmış” 
diyoruz. O dönem Batı’da da böyle 
aşağı yukarı. Sonraları sanayileşme 
orada çok erken başladığı için 
Batı’da kadınlar için okuma yazma 
ihtiyaç haline geliyor. 

KADIN VE TARİH

PROF. DR. İSMAİL E. ERÜNSAL
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OKUMA PROFESYONELCE 
YAPILIYOR 

16 ve 17’nci yüzyıla ait kayıtları 
incelediğimizde Mushaf’tan sonra 
ilk sırada 15’nci yüzyılda yazılan ve 
Hz. Muhammed’in hayatını konu 
alan Muhammediye yer alıyor. Bu, 
Osmanlılarda okuma meclislerinde 
en çok okunan kitaplardan. 
Muhammediye, başlı başına bir 
fenomen kitap. Aynı “Mevlit” gibi 
makamla okunuyor. Anadolu’dan 
Balkanlara, Maveraünnehir’den 
Kırım’a kadar çok geniş bir 
coğrafyada ilgi görmüş. O kadar ki, 
okuma bilen yaşlı hanımlar varlıklı 
bir hanımın evinde toplanıyorlar. 
Aralarından en bilgili olan 
Muhammediye’yi okuyor, diğerleri 
de bunu huşu içinde dinliyorlar. 

Dahası var, bu konuyla ilgili 
benim tespit ettiğim en önemli 
husus şu: Bazı kadınlar profesyonel 
okuyucu. Yani okuma işini 
meslek olarak yapıyorlar. Bugün 
nasıl kadınlar kendi aralarında 
toplanıp altın günü yapıyorlarsa 
o devirde de kadınlar toplanıp 

Muhammediye günü yapıyorlarmış 
demek ki. Okuma bilen bir kadın 
da bugüne katılıp kitap okuyor, 
diğerleri de dinliyor. Ayrıca Evliya 
Çelebi kadınların Muhammediye’yi 
ezberlediklerini söylüyor. 

FUKARA KADINLARA 
MUSHAFLAR 

Kadınların en çok okuduğu 
kitaplarda ikinci sırada “Mevlit” 
geliyor. Osmanlılarda kandil, 
düğün, sünnet gibi hemen her 
vesileyle okunan bu eser, bugün 
de toplumumuzda yaygın. Üçüncü 
sırada Envarü’l-Aşıkîn adlı, yine 
Muhammediye tarzında bir kitap 
var. Bu tabloya bakınca kadınların 
daha çok dinî bir motivasyonla kitap 
sahibi oldukları sonucuna varmamız 
mümkün. 

Elbette şiir, tıp ve tarihle ilgili 
kitaplara sahip olan kadınlar da 
var, ancak bunların sayısı çok az.  
15-18’nci yüzyıllar arası Batı’da 
kadınların erkeklere göre daha 
dindar ve dinî yükümlülüklerini 
yerine getirmede daha titiz 

olduklarını gösteren araştırmalar 
var. Ancak Osmanlılar için bu tür 
bilgilerden şimdilik mahrumuz. 
Burada asıl etken, kişilerin vefatı 
sonrası ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak 
üzere Mushaf alınmasına dair 
vasiyetleri. Mesela “Öldüğümde 
paramdan 5 bin akçeyle 10 
Mushaf alınıp fakirlere dağıtılsın” 
şeklinde vasiyetler var. Mahallenin 
imamı da vasiyet üzerine alınan 
bu Mushafları fukara kadınlara 
veriyor. Bu, Osmanlılarda 16’ncı 
yüzyıldan itibaren yerleşmiş bir adet. 
Kadınların erkeklerden çok Mushaf’a 
sahip olmasının en önemli sebebi 
bu. 

AZ ÇALIŞILAN ALAN
Ortaya bazen komik bazen 

de trajik hatalar çıkıyor. Daha da 
kötüsü bunlar yayılıyor. Osmanlıları 
incelerken Osmanlı hayatını ve 
dönemin şartlarını bilmek lazım. Bu 
tür konularda genelleme yapmak 
çok yanlış. Osmanlıların hâkim 
olduğu dönem 600 yıl gibi çok uzun 
bir dönem. Coğrafya çok geniş. 

Yaşayan milletler çok çeşitli. Böyle bir 
yapı karşısında “Bu işler Osmanlı’da 
böyleydi” demek tehlikelidir. 
Yeni nesil tarihçiler televizyon ve 
gazetelerde devamlı genelleme 
yapıyorlar maalesef. 

Kitaplarda çok fazla “İşte Osmanlı 
döneminde kadınlar şöyleydi, 
böyleydi” gibi hükümler vardı ama 
bunların neredeyse çoğu herhangi 
bir belgeye dayanmıyordu. Benim 
de çalışılmayan konular üzerine 
çalışmak gibi bir alışkanlığım var. 
Diğeri bana pek uygun gelmiyor. 
Oturdum, 16 ve 17’nci yüzyıldaki 
miras kayıtlarından hareketle 
kadınların sahip olduğu kitapları 
ortaya çıkarmaya çalıştım. 

Benim saham olan Osmanlı 
kültür tarihi, ülkemizde en az 
çalışılan alanların başında geliyor. 
Çünkü kaynakları konusunda çok 
büyük problemler var. Bir cümlelik 
bilgiye ulaşmak için bazen aylar 
boyunca binlerce arşiv belgesi 
ve elyazması okumak zorunda 
kalabiliyorsunuz ve neticede elde 
ettiğiniz şey bir cümle. 

KADIN VE TARİH

Kadınların en çok 
okuduğu kitaplarda 
ikinci sırada “Mevlit” 
geliyor. Osmanlılarda 
kandil, düğün, 
sünnet gibi hemen 
her vesileyle okunan 
bu eser, bugün 
de toplumumuzda 
yaygın. üçüncü 
sırada envarü’l-
Aşıkîn adlı, yine 
Muhammediye 
tarzında bir kitap var. 

Ortaya bazen komik 
bazen de trajik 

hatalar çıkıyor. Daha 
da kötüsü bunlar 

yayılıyor. Osmanlıları 
incelerken Osmanlı 

hayatını ve 
dönemin şartlarını 
bilmek lazım. Bu 

tür konularda 
genelleme yapmak 

çok yanlış. 
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A
nkara’yı anlatmaya devam 
ediyoruz…

Resulullah’ın büyük 
dedesi Haşim, Bizans ile 
ticari görüşmeler yapmak 

için Ankara’ya kadar gelmiş. Emeviler 
ile karadan başlayan İstanbul seferleri 
genelde Ankara üzerinden olmuş. Çu-
buk Ovaları sahabe ordularıyla tanışmış. 
Abbasiler döneminde Ankara Kalesi 
iki defa kuşatılmış. Her dönem şehitler 
karışmış Engürü toprağına. 

Ayrıca, onuncu yüzyıldan itibaren 
Horasan’dan ve Türkistan İslam ekolü-
nün Yesevi Ocağı’ndan yetişmiş yüzler-
ce derviş- gazi, sayısız Alperen- mürşit 
Anadolu’ya sel gibi akmaya başlamış.   

Ali Semerkandi, Medine aydınlığını 
Çamlıdere’ye taşımış. Âlimlerin hocası 
Hacı Bayram Veli ile Tasavvuf ulusu, 
Mürşid-i Kâmil, Abdulhakim Arvasi bu 
iklimi tercih etmişler.  

Ankara mübarek bir diyarmış 
meğer! 

KAHRAMANLAR DİYARI
Çevreden merkeze yani Oruç 

Gazi’den Hacı Bayram’a doğru yürüyüşe 
geçiyoruz... 

Etrafından, Haymana, Ayaş, Çubuk 
ve Kızılcahamam koyaklarından kükürt-
lü sıcak suların kaynadığı fay kırıklarıyla 
kuşatılmış dördüncü derece deprem 
bölgesi. Aynı zamanda âlimler, veliler 
ve kahramanlar diyarı Ankara…

Başta Oruç Gazi olmak üzere 
Hüseyin Gazi, Ali Semerkandi, 
Turasan Şah, Baba Kıbel, İncik Dede 
ve Gölbaşında sahabe ordusuyla 
gelen Seyid Muhammed ve diğerleri 
baştanbaşa tüm diyar-ı Rum’u 
dolaştıktan sonra gelip Engürü’nün 
etrafına yerleşmişler. 

Yüzlerce yıl efsaneleşen nakiller, 
nihayet belgesel olmaya başlamış. Vakıf 
sicilleri taranmış. Bölgenin tarihi önemi 
dolayısıyla Taşlıca köyünde bulunan 
Oruç Gazi, Kırmızı Ebe başka bir 
ifadeyle Kırgız Ebe, Ayran Taşı ve Gelin 

A N K A R A’ Y I 
S E V İY O R U M - 2
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Başköy Rum Tekfuru üzerine yürürken, 
o zaman ormanlarla kaplı Taşlıca civa-
rında Kırmızı Ebe ile küçük oğlu Oruç’a 
rastlamış.

Menkıbeye göre Kırmızı Ebe, 
hemen yayıkta çalkayıp, Taşoluk’a 
döktüğü taze ayranı gazilere ikram 
etmeye başlamış. Ayran tükenmemiş, 
çoğalmış, bereketlenmiş. Akıncılarla 
Kırmızı Ebe arasında bir tarihi diyalog 
başlamış. 

Sultan Alaaddin Keykubat, Bacı-
yan-ı Rumdan Kırmızı Ebe’nin evliya-
dan biri olduğu kanaatine varmış.

“Dile benden ne dilersen Ana! 
Canının sağlığını, gazanın deva-

mını ve yüce Allah’ın sana ve orduna 
zafer müyesser etmesini dilerim!

Sağol, şimdi söyle dileğini!
Sultanım şu kucağımdaki yetim 

yavrum Oruç için, şehit babası gibi 
kafirlere karşı gaza yapması yolunda 
yürümesi için dualarınızı isterim!”

Vakıf sicillerinde belgelendiği gibi 
Sultan Alaaddin Keykubat bir ferman 
vermiş ellerine ve ilan ettirmiş:

“Bu toprakları yurtluk olarak sana 
ve oğlun Oruç’a bağışladım. İskân yay-
lanız burasıdır, mübarek olsun ve bu 
bölgeden vergi alınmayacaktır, güven 
içinde yaşayın!”

Allah katında makbul dualara 
mazhar olan Oruç Gazi, büyümüş 
bir Derviş Gazi olmuş. Dergahında 
misafirlere sofralar açılmış, evrensel 
barış ve kardeşlik öğretilmiş, çocuklara 
ve gençlere Kur’an ahlakı üzere eğitim 
verilmiş. Birlikte barış içinde yaşamak 
için, tebliğ kaynaklı diyaloğa karşı 
çıkan Bizans tekfurlarına karşı sürekli 
cihat ilan edildi. Bir halk kahramanı 
olarak yetişen Oruç Gazi, Emr-i Hak 
vaki oluncaya kadar gazadan gazaya 
koştu. Ümmetin çocuklarına güzel 
örnek oldu...

ANKARANIN GÖNÜL 
SULTANLARI

Ankara’nın çevresinde elinde 
kâğıt-kalemiyle ufuk turuna başlayan 
araştırıcılarla birlikte Anadolu’nun 
fatihleri ve manevi sahipleriyle tanışı-
yoruz.

Çamlıdere ilçesinin Yukarı Gümele 
köyünün ormanlık, sulak derelerle 
kesilen yemyeşil yamaçlarına tırma-
nıyoruz. Ankaralıları içme sularıyla 

besleyen Bayındır Barajı yol güzer-
gâhımız üzerinde... Baraj yapımıyla 
birlikte köyün her mahallesi bir yana 
dağılmış ve Yedi Ören köyünden yedi 
köy doğmuş. Asırlardır bu tepeleri 
feyzi ve bereketiyle bekleyen İncik 
Baba buradaymış. Bölgeyi İslam ile 
şereflendirmek amacıyla görevli gelen 
ve biiznillah emekleri ve çabalarıyla 
murada eren Horasan alperenlerinden 
biri olduğu dilden dile dolaşırmış. 

Yatırı naklederken sandukadan 
miskü amber kokular yayılıyor, hayrete 
kapılan köy halkı salavat-ı şerifeler ve 
tekbirler getirerek türbeyi yeni yerine 
taşıyorlar. Sular altında kalmasın diye 
İncik Baba’nın yanına da fakirlerin 
anası Fakrana’yı taşıyorlar. Bir kabris-
tan ziyareti, Resulullah nasıl tavsiye 
ediyorsa, biz de ölümden ibret alarak, 
edeb-adab üzere ziyaret ediyor ve 
onlara Fatihalar ikram ediyoruz. 

Bugün Nakkaşi Ankaravi, Hüsamet-
tin Ankaravi, Şeyh Tacettin Sultan ve 
Molla Zeyrek çevremizde zikir halinde-
ler. Ankara toprağının yetiştirdiği Ana-
dolu Beylerbeyi Karaca Bey, Doğan 
Bey, Kameruddin ve Şeyh Taceddin 
dergahlarında bizleri sohbete bekliyor.   

Kale çıkışında bir ahşap şaheseri 
olan Aslanlı ve Alaaddin Camileri birer 
Selçuklu hatırası.

SELAM OLSUN
Selahaddin Eyyubi Filistin’de 

tapınak şövalyeleriyle mücadele 
ederken İkinci Kılıçaslan Ankara 
Kalesi’ne giriyor. Yaptırdığı mimberin 
alınlığındaki İslami harflerle yazılı 
ihtişamlı ifadeyi paylaşalım: “El 
Melikul muzaffer, muhyiddunya 
vaddin, Melikul Biladirrum val Acem, 
Sultan Mesut bin Kılıçaslan. Fi safer. 
1178”

Bizansa karşı Konstantiniyye 
yürüyüşünde sahabe ve tabiinden 
Ankara ovasında şehit düşenler 
olmuş. Başta Ahi Mesut (Eti Mesgut 
değil) olmak üzere nice ilim adamları 
ve kadim bir işçi teşkilatı olan ahilerle 
bezeli Ankara.

Kaplıcalar, kekik, madımak ve 
bahar kokulu iğdelerle kuşatılan 
Ankara meğer yalnız sağlık kaynağı 
termaller diyarı değil, kahramanlar ve 
evliyalar diyarı imiş.

Ankaralılar, evladı Resulden 
şehit Hüseyin Gazi ile Er sultanın 
komşuları… Ne büyük lütuf!

Çevremiz ilim adamları, alperenler 
ve gönül gözü açık Sultanul 
Arifinlerle kuşatılmış. Onu basiretle 
ve kalp gözüyle görebilen ve onlarla 
birlikte yaşamasını bilenlere selam 
olsun...!
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Kayası bakanlık onayıyla ve bir 
kanunla ‘Taşınmaz Kültür Varlıkları’mız 
arasına alınmışlar. Taşlıca köyündeki 
manevi zenginliğe hürmeten düğün-
lerde yüzyıllardan beri davul çalmama 
geleneği varmış. Bugün dahi her karışı 
şehitlerle bezeli olan köyde, düğün-der-
nek ve eğlencede ifrata, taşkınlığa 
kaçılmaz ve davul çalınmaz.

YABANABAD VE TAŞLICA KÖYÜ
Ankara’dan çıkıp İstanbul istikame-

tine doğru giderken, eski şehirlerarası 
asfaltın on birinci kilometresinde Akdo-
ğan kavşağından sağa ayrılan ince yol 
üzerinde bir huzur beldesidir, asude bir 
köydür Taşlıca...

Taşlıca köyü: zengin tarihi ve manevi 
coğrafyası, misafirperver köylüleri, esa-
tiri tabiatı ve menkıbeleriyle ziyaretçileri 
karşılar. Kaynakları tarıyoruz:1220 yılında 
başlayan Oruç Gazi’nin misyonu, bir 
Alperen kimliği çerçevesinde ansiklope-
dilerde yerini almış.

Bir tepede Oruç Gazi’nin anası 
Kırmızı Ebe ve coğrafi imajıyla uzaktan 
benzetildiği Gelin Kayası ile halk arasın-
da dolaşan menkıbeye göre kayalıklar 
arasında Bizans’ın egemenliği altındaki 
Küçük Asya’nın adının Rumca ‘Güneş ül-
kesi-Anatolia’dan ‘Anadolu’ya dönüştü-
ğü taş oluk. Diğer adıyla Ayran Taşı veya 
Yalak Taşı da bu köyün sınırları içinde.    

Aluç Dağı ile Beykaya arasında 
kurulu bulunan Kızılcahamam’a elli yıl 
öncesine kadar Yabanabad derlermiş...

Ankara’nın içme suyu Kurtboğazı Ba-
rajı’ndan geliyor. Kızılcahamam’ın altmış 
köyünde arıcılık yapılıyor...Küçük kubbeli 
kaplıcalar, Semerkandi yürekli insanlar, 
geniş havuzlu termal-oteller diyarı, 
kekik, madımak, nefis çam balı ve esmer 
yayla ekmeğiyle işte Kızılcahamam. Dış 
görüntü böyle. Oysa kaplıcalar diyarı 
Kızılcahamam meğer kahramanlar ve 
evliyalar diyarı imiş.

ORUÇ GAZİ
Köy konağının yapımı, Oruç Gazi 

ve annesi Kırmızı Ebe türbelerinin 
yeni baştan inşa ve onarımını gönüllü 
olarak üzerine alan Ankara evliyaların-
dan sorumlu bir güzel insan, bölgeyi 
ağaçlandırmak için bizleri Taşlıca’ya 
davet etmişti. Kazma-kürek yoğun bir 
çalışmayla yüzlerce ağacı bir günde 
dikmiştik. Soğuk, dondurucu bir havada 
ancak akşama doğru evlerimize dön-
müştük. Sedat Bey hem çalışmış hem 
anlatmıştı... Çevresini ağaçlandırmakta 
olduğumuz Oruç Gazi, Anadolu’yu 
İslam nuruyla aydınlatmak için Ankara 
bölgesine göçüp yerleşen Horasan 
erenlerindendir. Derviş-Gazi de denilen 
bu bilge kahramanlar, Anadolu yayla-
larını Türklere, dolayısıyla bütün Müs-
lümanlara açan Malazgirt savaşından 
sadece iki yıl sonra, 1073 yılında bölge-
ye gelmiş, Dergahlarını açarak, Bizansın 
ağır vergilerle ezdiği gayrimüslim halkla 
barış içinde yaşamış ve sıcak insani 
ilişkiler kurmuşlar.

Uzaktan bakınca, yuvarlak, iri kayalar 
ve granit bloklar arasında, başında 
yaşmağıyla ata binmiş geline benzeyen 
ince-uzun bir kaya göze çarpar. İşte bu 
köy halkının dilinde Gelin Kayası’dır. 
Ancak Ürgüp’teki peri bacalarının nasıl 
ki, cin ve periyle ilgisi yoksa bu kayanın 
da gelin-güveyle ilgisi yok. Volkanik dö-
nemden kalma birer fizik oluşum. Ama 
yine de görülmeye değer.

ÜMMETİN ÇOCUKLARINA  
ÖRNEK

Karahanlılar, devlet ricali ve bütün 
aşiretlerle birlikte İslam ile şereflenince 
Hazar Denizi’nin güneyinden batıya 
doğru bir nehir gibi akmaya başladılar...

Selçuklu hükümdarı Alaaddin 
Keykubat 1220 yılında Türkmen ço-
banlarını öldürüp, sürüleri talan eden 

Oruç Gazi, 
Anadolu’yu İslam 
nuruyla aydınlatmak 
için Ankara 
bölgesine göçüp 
yerleşen Horasan 
erenlerindendir. 
Derviş-Gazi de 
denilen bu bilge 
kahramanlar, 1073 
yılında bölgeye 
gelmiş, Dergahlarını 
açarak, Bizansın 
ağır vergilerle ezdiği 
gayrimüslim halkla 
barış içinde yaşamış 
ve sıcak insani 
ilişkiler kurmuşlar.
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İlkçağdan başlayarak, 
her toplum kendi dini 
inanışlarını, kültürel ve 
sosyal yaşantısını yansıtan, 
bulunduğu bölgenin 

coğrafi, topoğrafik ve iklim 
özellikleriyle şekillenen bahçeler 
meydana getirmişlerdir. Peyzaj 
tasarımı kültür ve doğa arasındaki 
en güçlü bağdır. Kültürleri 
anlamanın bir yolu olarak önce 
bahçeleri, bahçeleri anlamak için 
de o bahçelerin geliştikleri toplumu 
incelemek gerekir. 

TOPLUMUN KARAKTERİSTİK 
ÖZELLİĞİ 
İnsanın geçinebilmek için avlanma 
ve göçebe yaşamı terk edip, toprağa 
bağlanarak tarımla uğraşmaya 
başlamasıyla birlikte ilk bahçe 
örnekleri de var olmaya başlamıştır. 
Yani günümüzden yaklaşık M.Ö 11 
bin yıl öncesinde başlayan bahçe 

yapma faaliyetlerinin ilk örnekleri 
Mezopotamya, Mısır, İran, eski 
Roma’da görülmüştür diyebiliriz. 
Suyun uygun şekilde kullanımı 
ve tarımsal sulama sistemlerinin 
geliştirilmesiyle bahçeler de 
gelişmiş ve günümüze kadar 
gelişimini sürdürerek modern 
anlamda peyzaj adı altında devam 
etmektedir.
Başlarda birebir etkilenme yoluyla 
gelişen bahçe sanatı, zaman 
içinde her toplumun kendi 
karakteristik özellikleriyle sentezler 
oluşturmasıyla sonuçlanmıştır. 
Bahçe kavramı; suyun değerli, 
verimli toprağın kıt olduğu 
bölgelerde, tüm doğa güzelliklerini 
içinde barındıran mekanlar olarak 
ayrıca önem kazanmıştır. 

ARAZİNİN ŞEKLİNE   
GÖRE KURULURDU
Mimarinin tamamlayıcı unsurları 
olan ağaçlar, bahçeler yapıların 
tabiata uyumunu sağlar. Bu uyumu 
geçmişte çok güzel örnekleri 
gerçekleştirmiş olan Osmanlı 
İstanbul’unda ise manzara şöyle 
idi; Osmanlı şehirlerine uzaktan 
bakıldığında üzerine kurulduğu 
arazinin şeklini aldığını görürdünüz. 
Çünkü şehirler bulunduğu arazinin 
topoğrafyasına göre planlanıyordu. 

YÜKSEK MİMAR - ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

gulaykurt@turuncudergi.com

GÜLAY 
KURT
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bahçeleri, çiçekleriyle yarışırdı. Hatta o 
dönem bir devre adını laleler bugüne 
kadar gelerek İstanbul’un sembolü 
olmuştur.
İstanbul kenti kurulduğundan beri 
sosyal ve ekonomik gelişmesiyle 
birlikte coğrafi olarak da büyük 
değişimlere sahne olmuş bir kenttir. 
Değişmeyle birlikte eskiden var 
olan ve hep bir nostalji olarak olarak 
söz edilen ‘yeşil doku’ ise maalesef 
bu gelişmeye ters orantılı olarak 
azalmıştır. Değişen konut tipleriyle 
birlikte kent dokusunun neredeyse 
tamamı, bahçeler gibi nasiplerini 
almıştır.   

BUGÜNKÜ İSTANBUL 
XX. yüzyılın en büyük şehirci ve 
mimarlarından olan Le Corbusier, 
Türkiye’ye ilk defa 1911’de gelir ve 
hayal ettiği ‘bahçe şehir’ i İstanbul’da 
bulduğunu belirttirdikten sonra 
şöyle der; “New York bir felaket, 
İstanbul ise yeryüzü cennetidir… 
Türkler bina yaptığı yerlere ağaç da 
diker. İstanbul bir meyve bahçesidir, 
bizim şehirlerimiz ise taş ocakları… 
İstanbul’daki evler bahçelerle 
çevrilmiştir. İnsan ile doğa arasındaki 
cazip dostluk vardır... İstanbul’da her 
yerde ağaçlar olup onların arasından 
mimarlığın soylu örnekleri yükselir… 
Ağaçlar bizim psikolojik ve fiziksel 
yönden iyi durumda olmamızı sağlar.” 
Yüzyıl önce bu sözleri sarf eden 
ünlü mimar bugünkü İstanbul’u 
görse acaba ne derdi? Tabii olarak 
şehirler büyür gelişir hiçbir şey aynı 
kalamaz ama ‘Bu kadar mı değişir?’ 
diye sorarsanız ‘Tabii ki hayır’ cevabını 
vermek zorundayım… 
Bahçelerinde meyve ağaçlarının, 
çiçek açtığı, duvarlarından dışarıya 
mor salkımlar taşan, bir köşesinde 
çeşmesinin şırıldadığı, birbirinin 
mahremiyetini ihlal etmeyen, 
genellikle bahçeli olduğu için 
bitişik nizama dönüşmemiş evlerin 
yarattığı manzarayı bir hayal edin. İşte 
Osmanlı İstanbul’u böyle idi. Yeryüzü 
cennetinden yeryüzü cehennemine 
ramak kalmışken kalan bahçelerimizi 
korumaya ve yeşili daha çok 
arttırmaya ihtiyacımız var…   
Kaynak: Şehir ve Kültür, İstanbul
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Yani bugünkü arazi hafriyatları 
falan uygulanmazdı. Çünkü makbul 
olan tabiata tecavüz etmek değil 
onu tamamlamak ve şehri tabiatın 
bir parçası yapıp gelişmesini 
büyümesini sağlamaktı.  
Osmanlı şehirlerinin hemen hepsi 
baştan başa bahçelerle bostanlarla 
çevrelenmişti. Bahçeli, bostanlı 
isimlerin yanı sıra, ağaç ve çiçek 
isimleri taşıyan sokak, mahalle ve 
semtlerin çokluğu, İstanbul’un 
nasıl bir zamanlar yeryüzü cenneti 
olduğunun gösteren açık bir 
belgedir. Bazı semtler yetiştirdikleri 
sebzeler ve meyvelerle ünlü idi ve 
her İstanbullu bunu çok iyi bilirdi. 
Tuzla bamyası, Yedikule marulu, 
Erenköy çavuş üzümü, Arnavutköy 
çileği, Çengelköy hıyarı, ayvası ve 
hurması, Göksu patlıcanı, Kavak 
inciri, Mecidiyeköy dutu (buralar 
eskiden hep dutluktu deyimi 
buradan gelmektedir), Beykoz 
fasulyesi, Çekmece domatesi, Darıca 
enginarı vs…  

KESTANE VE ÇINAR AĞACI
Büyük mesireler ve has bahçeler 
bir yana, istisnasız her evin küçük 
veya büyük bir bahçesi, bu bahçede 
birkaç meyve ağacı, kestanesi veya 

çınarı olurdu. Camii veya mescit 
önlerinde, çeşme başlarında, 
meydanlarda bir anıt gibi yükselen 
çınar ağaçları muhakkak olurdu. 
Günümüze ulaşan o çınar ağaçlarına 
nasıl da hayranlıkla bakarız değil mi? 
Şair ve yazarların çoğu eserlerinde 
bahçelerindeki ağaçlardan 
bahsetmelerini sık duyarız. Benim 
çocukluğumda ise iki büyük söğüt 
ağacının altında geçirdiğim yazlar 
ve o ağaçların verdiği huzur, serinlik, 
ceviz ağacına mahalle çocuklarıyla 
yaptığımız salıncaklar, en güzel anılar 
olarak kalmıştır. Bahçede yetişmiş 
bir çocukla parka ara sıra giden veya 
çok az giden bir çocuğun durumu 
aynı mıdır?

YEŞİL DOKU AZALDI 
Güzellik ve faydayı birlikte düşünen 
ve yaşadıkları çevrelerde bu iki 
önemli unsuru dikkate alarak 
sentezleyen Osmanlı İstanbul’unda 
sadece meyve ağaçları değil 
çiçekleri de bahçelerinde 
yetiştirmeye çok önem vermişti. 
Çiçek hayatın vazgeçilmeziydi. 
Bahçesiz evlerin bile pencere 
önlerinde gül, sardunya, karanfil, 
küpe çiçeği, fesleğen saksıları 
eksik olmazdı. Yalıların, köşklerin 

YAZAR
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Camii veya mescit 
önlerinde, çeşme 
başlarında, 
meydanlarda bir anıt 
gibi yükselen çınar 
ağaçları muhakkak 
olurdu. Günümüze 
ulaşan o çınar 
ağaçlarına nasıl da 
hayranlıkla bakarız değil 
mi? Şair ve yazarların 
çoğu eserlerinde 
bahçelerindeki 
ağaçlardan 
bahsetmelerini sık 
duyarız.



YAZAR
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T
am da şairin dediği gibi-
dir…
İnsanın korktuğu şeyler 
büyüdükçe büyür hayatın-
da, gözünde.

Bazen kara kıştır bu bazen çöl sıcağı. 
Bazen susuzluktur bazen açlık. Kötü 
şeylerdir uzayanlar.
İnsan ister ki bahar gelsin. Bahar 
uyanıştır, bahar suyun çağlaması, 
ateşin harlanması, tüm canlı ruhların 
dalgalanmasıdır. Bahar gelmişse artık 
her şey değişecek, soğuk ve karanlık 
mevsimlerin terk etmesi gibi terk 
edecektir tüm olumsuzluklar da sanki 
insanoğlunu. 
Yani umuttur. Geçmişe tövbe gelece-
ğe bismillah ’tır. Ha hep böyle mi olur? 
Olmaz elbette zira her baharın ardını 
bekleyen mevsimler vardır. Ama yine 
de insan nisyan, unutandır ya hani; 
baharda örten, unutturandır kederleri 
bir parça da olsa. En çok bahara yazılır 
şiirler, en çok bahar geçer türkülerde. 
Hatta ikincisi bile vardır baharın. Son 
bahar değildir o ikinci bahardır… 

ATFEDİLMİŞ ŞİİRLER
Evet, kış bitti, cemre düştü. Umu-

dumuz tam…
Bizi böyle derinden etkileyen bu 

bahar günleri tüm şairlere de ilham 
olmuştur. Diğer anlamı umut olan 
baharın, şairlerin mısralarında böylesi-
ne güzel yer bulmaları boşuna değildir 
elbette. Biz de baharın hürmetine 
edebiyatımızın usta şairlerinden 
bahara atfedilmiş şiirlere göz atalım, 
edebiyat denizinin incilerini ortaya 
saçalım, ustalar neler söylemiş bahara 
dair onlara gönül verelim istedik. Önce 
Divan şiirinden birkaç beyitle başlaya-
lım. Divan şiirinde bahar en çok rağbet 
edilen mevsimdir zira. Baharı konu 
edinen şairler, sadece baharın getir-
diği coşkunluğu, canlılığı anlatmakla 
kalmaz; gelenek ve göreneklere, pek 
çok alana ayna tutar.

Nev-bâhâr oldı yine geldi cünûn 
eyyâmı 
Takdı zincîrlerin bâd-ı bahâr enhârun 
/Bâkî

Ancak seni mi eyledi dîvâne ol perî

‘Âlem bahâr-ı hüsninün ey dil 
delüsidür /Zâtî

Âlemi dîvâne itdün sanki eyyâm-ı 
bahâr

Kimseye sakın hilâl ebrûnı gösterme 
meded /Yahya Bey

Ko çogalsun ruhun üstinde perîşân 
zülfün 

Çün kim eyyâm-ı bahâr olıcak artar 
sevdâ /Necâtî Beg

GÜNÜMÜZ ŞAİRLERİNİN  
DİLİNDE BAHAR

Ataol Behramoğlu; 
“Bu sabah mutluluğa aç pencere-

ni/ Bir güzel arın dünkü kederinden/ 
Bahar geldi, bahar geldi, güneşin doğ-
duğu yerden,” der ‘Bahar’ adlı şiirinde. 

Cahit Sıtkı gelişinin müjdesini 
vermiştir zaten; 

“Damlardaki kar, saçaklardaki buz, 
/ Kanı kaynayan suya dar geliyor. / 
Haberin var mı? Oluklardan/ Akan 
su sesinden bahar geliyor... diyerek”. 
“İki sevgilinin gülüşüne benzer/ Bir 
nisan havası değil mi esen? /Zincirlere, 
kelepçelere inat, / Kanatlarımı açmak 
zamanıdır;/ Allahaısmarladık kaldırım-
lar.” diye devam eder ‘Bahar Sarhoşluğu’ 
adlı şiiriyle. 

Bedri Rahmi Eyüboğlu, ‘Bahar ve 
Biz’ adlı şiirinde. “Yılda bir kere çıldırır 
ağaçlar sevincinden/ Rabbim ne güzel 
çıldırır. / Yılda bir kere uzatır avuçlarını 
yaprak;/ Sevincinden titreyerek. / Yılda 
bir kere kendini verir toprak/ Yılda bir 
kere yarılır bahçeler hazdan/ Rabbim 
ne güzel yarılır.” Dizeleriyle resmeder 
baharı. Sonra Ziya Osman Saba’nın 
dizelerinde canlanır bahar. 

“O günü görmek için sade bek-
leyeceğiz/ Göreceğiz bir sabah yeşil 
tomurcukları. / Hazırlanıyor gibi gök-
yüzü ufuk deniz/ Bir sabah dökülecek 
baharların baharı,” ‘Baharı Beklerken 
Yazılmış Şiir’inde. 

ZARİF YAZILAR
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vUSLaT
BahaRI 
BEKLER

ZARİF YAZILAR

Zemheri de uzadıkça uzadı
Seni baharmışsın gibi düşünüyorum.  
Ahmet Arif



Bahar her şairin 
dilinde ayrı bir  
mevsimdir sanki dile 
gelen. 
Orhan Veli Kanık’ın, 
‘Baharın İlk Sabahları’ 
şiirinde olduğu gibi: 
“tüyden hafif olurum 
böyle sabahlar, 
Karşı damda bir güneş 
parçası/ İçimde kuş 
cıvıltıları şarkılar;
Bağıra çağıra 
düşerim yollara”...
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YAZARZARİF YAZILAR
DİLE GELEN MEVSİM 
Bahar her şairin dilinde ayrı bir  
mevsimdir sanki dile gelen. 
Orhan Veli Kanık’ın, ‘Baharın İlk Sa-
bahları’ şiirinde olduğu gibi: 
“Tüyden hafif olurum böyle sabah-
lar, /Karşı damda bir güneş parçası/ 
İçimde kuş cıvıltıları şarkılar;/ Bağıra 
çağıra düşerim yollara;/ Döner dö-
ner durur başım havalarda. / Sanı-
rım ki günler hep güzel gidecek;/ Her 
sabah böyle bahar;/ Ne iş güç gelir 
aklıma ne yoksulluğum. / Derim ki: 
“Sıkıntılar duradursun!” / Şairliğimle 
yetinir/ Avunurum.”
Sonra Nazım Hikmet’in sesi duyu-
lur… 
“Dışarda bahar geldi karıcığım, 
bahar. /
Dışarda, bozkırın üstünde birdenbire 
/Taze toprak kokusu, kuş sesleri ve 
saire…/
Dışarda bahar geldi karıcığım, 
bahar…
Ve diğerleri:
“Dağlarına bahar gelmiş   
memleketimin…” /Ahmet Arif.
“Bir bahar günü doğdun sen
Baharın ta kendisi oldun sen” /  
Sezai Karakoç
“Beni bu güzel havalar mahvetti.”  / 
Orhan Veli

ŞARKILARDA BAHAR 
Sonra şarkılar, türküler girer devreye 
kimi hüzün, kimi hasret, kimi umut 
dolu türküler. Hemen hemen hepi-
mizin bildiği. Bilmese de bir yerlerde 
umarla ya da umarsız dinlediği. 
Bahar havası getiren… 
Hepsini tek tek dile getirmek müm-
kün değildir belki ancak hatırımızda 
kalanlardan, hatırımıza gelenlerden 
paylaşmak belki daha bir canlı kılar 
baharımızı…
* “Sarı saçlar yeşil gözler / Adın 
bahar olsun senin 
 Al dudaklar pembe eller / Adın 
bahar olsun senin” 
* “İkinci bahar yaşıyor ömrüm / gel 
benim yârim oluver şimdi.”
* “Hani kuşlar ağaçlar binbir renkli 
çiçekler /nasıl yakalamıştık saçların-
dan baharı”
* “Sen bana müjde misin umut mu-
sun sevgili / kim demiş geçti mevsim 
ufukta göründü kar
bu kaçıncı bahar sakın sorma 

sevgilim / benim yorgun gönlümde 
aşkının telaşı var”
* “Bir bahar akşamı rastladım size / 
Sevinçli bir telaş içindeydiniz
Derinden bakınca gözlerinize / 
Neden başınızı öne eğdiniz”
* “Bahar geldi geçti sen gelmez 
oldun...”
* “Baharı bekleyen kumrular gibi sen 
de beni bekle sakın unutma…”
* “Güz gülleri gibiyim hiç bahar 
yaşamadım…”
* “Söyle kaç bahar oldu penceremde 
gül soldu belki de zaman doldu...”
* “Bilmezdin gizliden seni sevdiğimi /
Aşkın içimde solardı, adın bahardı
Hatırlıyorum adın bahardı…”
* “Baharda kuşlar gibi geldin kon-
dun dalıma, / susamıştım sevgiye 
çiçekler sundum sana”
* “Aha geldi geçti bahar ayları /Kuş 
mu konar gayrı selvi dalına”
* “Yaz bahar ayında geleyim derdim 
/ Gelemedim gül yüzlü yar küstün 
mü?” 
* “Bahar gelmiş yine bizim ellere / 
Çiçekler rengarenk açarlar şimdi”
* “Ezel bahar geldi kalkın gidelim / 
Ayrılık çetindir nasıl edelim”
* “Karakışı bahar eden vefasız / Çiğ-
dem çiçek açtı hani neredesin?”

ZARİF YAZILAR
Bunca güzel dizenin bunca güzel 
duygunun ardına gider mi bilmem 
lakin benim de yıllar evvel bahara 
sunduğum bir şiir vardı. Üzerinden 
kaç bahar geçti hiç hatırlamıyorum. 
Saymadım, sayamadım… Onca 
baharın bahsini açmışken onu da 
paylaşmak geçti gönlümden zarif 
dostlarla…
‘Zarif Yazılar’ sayfamızı onunla nokta-
layalım istedim bu sefer…
Vuslat ve Bahar
Vuslat baharı bekler ve gelir geçer 
bahar, 
Bakmadan arkasına… 
Vuslatın boynu bükük, 
vuslatın bahtı kara 
Küser durur bir zaman 
habersizce bahara.
Ne çare, dinmez hasret; ne çare, 
bilmez bahar
Gönül her mevsim başka 
bir baharı kovalar.
Ve her bahar da gönlü, bir kez daha 
yaralar…
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Ben dalında bekleyen, hala yaşama umudu olan bir narım...
İçimde yüzlerce kırmızı hücre, hayal ve umutla ve kırılmış 

yanlarımla yaşıyorum. 
Kimine göre ekşi, kimine göre tatlı, bereketli veya gereksiz…

Şimdi her yanım narlar içinde. 
Her yanım umut ve umutsuzluk sarmalı. 

Şimdi kime inanacağıma şaşırdığım yerdeyim. 
Şimdi biri ağaçtan koparsa beni ya da düşsem dalımdan. 

Allah’ım, narın ve ağacın ve toprağın ve göğün sahibi.
Yağmurun ve güneşin, nara dokunan her böceğin sahibi.

Tanelerim adedince, duam var. 
Tanelerim adedince hayalim. 

Çatlamış yerlerimden çürüyen ve beni her geçen an çürüten... 
Allah’ım ne tutunduğum dal beni bıraksın,

Ne toprağa düşüp kaybolayım... 
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B
üyük kentlerin 
ortasında, sıkıştığımız 
apartmanlarda 
toprağa hasret, 
doğallığa özlemle 
yaşadığımızdan 
yakınırız çoğu 
zaman. Maalesef 

günümüz şartlarında bir bahçe 
sahibi olmak çoğumuz için mümkün 
olmuyor. Hal böyleyken kafalarda 
aynı düşünce: “Şimdi bir bağım 
bahçem olacaktı, yetiştirecektim kendi 
domatesimi, biberimi…”

Oysa hemen hemen hepimizin 
evinde en az bir balkon mevcut. Bu 
balkonları genelde ardiye niyetine 
kullanıyoruz, yazık ediyoruz. İstediğimiz 
takdirde bu balkonları harikulade bir 
bahçe haline getirebiliriz!

Gerek açık gerekse camekanlı 
balkonlar ve teraslar farklı şekillerde 
bahçeye dönüştürülebilir. Camekanlı 
olanlar rüzgâr, soğuk ve tozdan 
korunaklı olduğu ve yıl boyunca 
kullanılabildiği için daha avantajlıdır. 
Özellikle kış aylarında balkonlarınız 
yazı aratmayacak rengarenk bir bahçe 
olabilir.

BOYUTLARI ÖNEMLİ DEĞİL 
Günümüzde neye güvenip 

tüketeceğimizi araştırırken kafa 
karışıklığı yaşayıp çoğu zaman ‘en 
organik sebzeye, meyveye’ ulaşacağız 
diye gereğinden fazla para harcıyoruz. 
Halbuki çözüm basit, kendi bahçemizi 
yapmak! 

Öncelikle bilmeniz gereken şey 
balkonunuzun boyutu hiç önemli 
değil. Elimizdeki seçenekleri, kendi 
ihtiyaçlarımıza göre sıralayıp işe 
başlayabiliriz. Balkonunuzu, balkon 
parmaklıkları için üretilmiş saksılar, 
bitki sepetleri, yer saksıları, patatesler 
çuvalları, duvara sabitlenen ekim 
torbaları, sarmaşık kafesi veya 
bir balkon serası da kullanarak 
şekillendirebilirsiniz. Ayrıca, saksılarınızı 
tek tek balkon korkuluklarına veya 
merdiven korkuluklarına, yağmur suyu 
borusuna veya panjurlara veya çamaşır 
ipine de sabitleyebilirsiniz. 
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BALKON
BAhçELER

bahar aYları balkon bahçecİlİğİ İçİn en uYgun mevsİm. Pekİ balkonda
hangİ sebZeler, hangİ koşullarda Yetİştİrİlİr? bakımı nasıldır?



Ardından filizlenen limon 
çekirdeklerini saksıya taşıyın. Saksının 
yerini çok değiştirmeyip suyunu da 
toprak hep nemli kalacak şekilde 
vermeyi unutmayın.  Yazın evin 
her köşesinden fırlayan karpuz 
çekirdeklerini toprakla buluşturun. 
Karpuzun bol su istediğini 
unutmayın. Biraz büyükçe bir saksı 
tercih ettiğinizde, karpuzlarınız 
büyüyüp serpilecektir.

SADECE SEBZE DEĞİL  
ÇİÇEK DE YETİŞTİRİN

Balkonunuzda oluşturacağınız 
bahçe için en iyi çiçek dekorasyonu, 
kolay yetişen, her havaya uyum 
sağlayan ve güzel görünenler 
olmalı. Bu çiçekler kutularda, asma 
saksılarda ve uzun saksılarla kolaylıkla 
yetiştirilebilir. İşte o balkon çiçekleri... 

Sardunya:
Balkonda yetiştirmek için ilk 

tercih olabilir. Yetiştirmesi oldukça 
kolay. Sardunyalar çok fazla güneşe 
ihtiyaç duyar. Ayrıca sulamak da canlı 
renkli sardunyalar elde etmenizi 
sağlayacaktır.

Begonya:
Gölge balkonlar için ideal 

olan begonyalar kırmızı, pembe, 
turuncu, beyaz hatta altın renginde 
güzel çiçeklerinin yanı sıra, çiçek 

açmadığında da harika görünen 
kalın kalp şeklinde yeşil yapraklara 
sahiptir. 

Petunya:
Çok hızlı büyüyen Petunya, 

gece boyunca yumuşak bir koku 
salan renkli çiçeklerden oluşur. Mor, 
pembe, eflatun, kırmızı ve beyaz 
renkler çiçekleri olan petunya aşırı 
sulamaktan kaçının.

Krizantem:
Krizantem, gülden sonra en fazla 

popüler olan çiçek olarak bilinir. 
Mevsimler ve aylar değişmekle 
birlikte krizantem dünyanın her 
yerinde yetiştirilebilir. Uzun ve derin 
saksılarda rahatlıkla yetişir. Tek ihtiyacı 
olan güneş ve bol sudur.

Zinnia:
Kirli hanım çiçeği olarak da 

bilinen Zinnia, balkonda kolay 
yetişen bitkilerden. Özellikle canlı 
renkteki çiçekleri kelebekleri mekâna 
çeker. Ayrıca bol bol çiçek açar. 

Cam güzeli:
Cam güzeli, gölge alanlarda 

yaşayan nadir çiçeklerdendir. Gölge 
bir balkonunuz ya da terasınız varsa 
mutlaka cam güzelini tercih edin. 
Erken öğlen güneşi, cam güzelinin 
çiçek açması için yeterlidir. Cam 
güzeli nemi ve geçirgen toprağı 
sever. Gölge ve gübre de gerekir.KIPKIRMIZI DOMATES, KÜTÜR 

KÜTÜR SALATALIK
Saksıda domates yetiştirebilmek 

için ihtiyacınız olan şey geniş bir 
saksı, toprak ve domates fidanları. 
Domatesleri aşırı güneş ışığı altında 
bırakmayın ve kurumasına izin ver-
meden düzenli olarak sulayın. Doma-
tesler bir ay içerisinde olgunlaşacak-
tır. Salatalık yetiştirmek için geniş bir 
saksıya ekeceğiniz tohumları düzenli 
olarak sulamalısınız. Güneş ışığında, 
rüzgâr almayan bir yerde saksınızı 
konumlandırmalısınız.

YEMYEŞİL SOĞAN   
VE MARUL 
Balkonunuzda yetiştirebileceğiniz 
bir diğer sebze ise taze soğan. Taze 
soğan tohumlarını düzenli olarak 
sulayarak, yaz aylarına kadar taze 
soğanlar elde edebilirsiniz.
Tam da mayıs ayında ekilmesi 
gereken biber tohumları, 10 gün 
içerisinde çimlenir. 15-20 günde fide 
olur. Biberler suyu çok sever ancak 
2-3 günde bir sulamanız yeterlidir. 
Marul yetiştirmek için fazla güneş 

almayan bir yer seçilmelidir. Marul 
bitkisi suyu çok sevdiği için toprak 
nemini çekmeden sulamanız 
gerekmektedir.

NANE, ROKA, MAYDANOZ
Nane tohumu ekmenin tam zamanı! 
Nane tohumları 5-6 haftada büyür ve 
mis kokusuyla yemeklerinize katılır. 
Nane özellikle ilk aylarda her zaman 
nemli kalmalıdır, güneşli ortamları 
sever. Roka 3-4 günde bir sulanır 
diğer yeşillikler gibi 15-20 günde 
çimlenir. 
Maydanoz ise mayıs ayının başında, 
detaylıca temizlenmiş toprağa 
ekilmelidir. Toprak her zaman ıslak 
olmalıdır. 1-2 gün arayla sulanır. 

ÇİLEK VE LİMON,   
İŞTE LİMONATA HAZIR!
Çilek fidesini yetiştirmek zahmetlidir. 
Derin saksılarda yetiştirilmelidir. Çilek 
fidesi 15-20 gün içerisinde meyve 
vermeye başlar. Toprak nemliyken 
sulanır.  Limon çekirdeklerini çıkarıp 
nemli pamukta tıpkı çocukluğu-
muzda fasulyelere yaptığımız gibi 
filizlendirin. 
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Derin saksılarda 
yetiştirilmelidir. Çilek 
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içerisinde meyve 

vermeye başlar. Toprak 
nemliyken sulanır.  
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çıkarıp nemli pamukta 
tıpkı çocukluğumuzda 
fasulyelere yaptığımız 

gibi filizlendirin. 

KISA KISA



İ
talyan moda devi Gucci’nin 
geçtiğimiz aylarda gerçekleşen 
defilesinin haberlerini çoğunuz 
görmüş, duymuşsunuzdur. 
Görselden de anlayacağınız 

üzere mankenlerin üzerinde 
başörtüsü vardı ve hatta erkekler 
bile başörtüsü takıyordu!  İlk 
başta insan şaşırıyor; yıllarca 
yasaklanan, saygı duyulmayan, siyasi 
sembol ilan edilen başörtüsünü 
ünlü defilelerde görmek hayli 
heyecanlandırıcı bir olay gibi 
gözüküyor. Başörtülü Müslüman 
bir kadının dünyaca ünlü bir model 
olması, başörtüsünü podyumda 
görmek, moda devlerinin tesettür 
kıyafetleri tasarlamaya başlaması, 
yıllarca hakarete uğramış, okullara 
alınmamış, mesleğini örtüsünden 

dolayı icra edememiş ama yine de 
örtüsünden vazgeçmemiş nice 
Müslüman kadınların içini bir nebze 
rahatlattı belki de. 

DAHA ÇOK SARILDILAR
Gelin bir de şu taraftan bakalım:
Başörtüsü demek bir kadının 

Müslüman olduğunun en büyük 
göstergesidir. Neden bu daha önce 
yapılmadı da şimdi yapılıyor? Başör-
tüsü yıllarca Türkiye’de yasaktı, dün-
yada ise hoş karşılanan bir şey de-
ğildi. Başörtüsünden korktular ama 
korktukları aslında başörtüsü değil 
İslam olmuştu her daim.  İnsanların 
hüviyetleri üzerine istibdat uygulan-
ması inançlarını daha da pekiştirdi. 
Her ne kadar kısıtlandı, yasaklandı 
ise de Müslüman kadınlar örtüsü-

ne o denli sarıldı.  Hep inancımızı 
özgürce yaşamanın hayalini kurduk, 
başörtüsü deyip durduk peki şu an 
giderek özgürleşen tesettürün moda 
firmaları tarafından giderek basitleş-
tirildiğinin farkında mıyız?

BASİTLEŞTİRİLİYOR 
Başörtüsü basitleştiriliyor, mo-

danın her yerinde kullanılıyor, erkek 
modellere bile takılıyor, değer-
sizleştirilmeye çalışılıyor. Allah’ın 
ayetinden modanın aksesuarı haline 
getiriliyor.
Enformasyon yağmuruna tutuldu-
ğumuz bu çağda asıl korkmamız ge-
reken boyunduruk altına alınmamız 
değil, eğlence içinde uyuşturulma-
mız! Uyanalım uyandıralım, insanları 
bilinçli olmaya teşvik edelim. 

TERZİDEN

efnanghoneam@gmail.com

EFNAN 
GHONEAM

“ÖZGÜRLEŞEN(!) 
BAŞÖRTÜSÜ”
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İ
İster çocuk ister ergen veya 
yetişkin olsun, birbirlerinin hata 
ve kusurlarını ön plâna çıkarmak 
çoğunlukla insanoğlu için hep 
cazip gelmektedir...

Bunu yapınca kişi kendini 
bir adım öndeymiş gibi hissederek 
birilerinin kusurlarını sanki bir zafer 
kazanmış gibi anlatır başkalarına...

Bunu yapmak kolaydır esasında. 
Yapılması kolay olmayan nedir 
peki? Sev veya sevme, insan 
olan her varlığın bir hatasını veya 
kusurunu gördüğünde ‘örtülü göz’ ile 
bakmandır ona. Örtülü gözden kastım 
hatasına devam etmesi değil, gereken 
uyarı ve telkini uygun bir dille yapmak 
erdemdir. Fakat sonrasında ikinizin 
bildiğini dışarıya sızdırmamandır esas 
olan. Her şeyin o an orada kalmasıdır. 

Birinin hata ve kusurunu 
başkalarına anlatmaya cız eden 
kalbinle Allah’a olan saygından 
cesaret edememen, söylemek 
mecburiyetinde kalırsan da bunu 
özene bezene sevinerek değil, 
üzülerek anlatmandır.

Mahrem bilgidir o an ki şeyler 
sizin için... Mahremiyet belirli kişiler 
arasında kutsaldır. Psikolojik  
anlamda insan egosunu tatmin edici, 
kendini yüceltici yönde hareket 
etmeyi seçmek ister. İşte kusur ve 
hatayı birilerine anlatmak, aktarmak, 
ortalığa çıkarmak ‘ego’ temellidir.

ALLAH’IN RIZASI 
Olgun, kemale ermiş insanlara 

bakarsanız varoluş gayesine odaklıdır 
hayatları, sıratı müstakimdir yolları... 

Amaçları Allah’ın rızasını 
kazanmaktır, ontolojik olarak kendini 
bilen ve böylece Rabbini de bilmeye 
adım atmış kişilerdir. Birilerinin 
mahremiyeti, hatası ve kusurunu 
bulma, araştırma ve çevreye yaymaya 
ego tatmini basittir onlar için. Asıl 
gayeleri O ‘nun rızasına ve O ‘na ayık 
olmaktır.

Burada din ve maneviyatın 
hayatımıza olan olumlu katkıların-
dan 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.
Mevlâna bu konuda ne güzel demiş;
Kusur bulmak için bakma birine 

Bulmak için bakarsan bulursun 
Kusuru örtmeyi marifet edin
İşte o zaman kusursuz olursun.
Kur’an-ı Kerim’de “Birbirinizin 

kusurlarını ve mahremiyetlerini 
araştırmayın.” (Hucurat Suresi 12. Ayet) 
deniyor.

Yukarıdaki ayet ile Allah bizlere 
insan için en güzel, en iyi ve en 
anlamlı hayatı öğütlemektedir. 

Nefsin mutmain olduğu bu 
şekilde bir hayat, 

Basit uğraşlar değil de anlamlı 
uğraşlar ile Allah yolunda Allah rızası 
için yaşanan bir hayat, 

Sizce de daha anlamlı, psikolojik 
olarak olumluluk katan, huzur, 
dinginlik ve mutluluğu getiren bir 
hayat değil mi?
Bu bilinç ve farkındalığı sağlamanız 
ümidi ile.
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Din Psikoloğu

BEYZANUR
YILMAZ

MAHREMİYET, 
HATA, KUSUR VE 

‘ÖRTÜLÜ GÖZ’
Bİrİnİn hata ve kusurunu başkalarına anlatmaya 

cız eden kalbİnle Allah’a olan saygından cesaret edememen, 
söylemek mecburİyetİnde kalırsan da bunu özene bezene 

sevİnerek değİl, üzülerek anlatmandır.
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Obezitenin ciddi 
şekilde artmasıyla 
ve belki de pek çok 
ünlünün de tercih 
etmesiyle mide 

küçültme ameliyatının iyice moda 
olduğu bir gerçek! Peki Bariatrik 
cerrahi adı altında birden çok 
çeşidinin ve vücut için ayrı ayrı etki 
mekanizmaları olduğunu biliyor 
muydunuz? Öncelikle Bariatrik 
cerrahi, yunanca ‘Baros’ yani kilo 
kelimesinden gelmektedir. Kilo 
kaybı sağlayacak cerrahi girişimler 
olarak tanımlayabiliriz. Gelelim sık 
kullanılan çeşitlerine;

Gastrik bypass (Roux-en-Y 
Gastrik Bypass): Bu ameliyat 
genelde süper obezlerde ve 
tüp mide ameliyatından fayda 
görmeyeceği düşünülen hastalarda 
uygulanır. Midenin üst kısmında, 
zımba yardımıyla mide bir küçük 
bir büyük parçaya ayrılır, böylelikle 
hasta miktar olarak daha küçük 
porsiyonlar yiyebiliyor. (Kısıtlayıcı 
etkisi) İnce bağırsak bölünüp 
küçültülmüş mideye bağlantı için 
hazır hale getirilir ve bölündüğü 
yerden yukarı çekilip küçültülmüş 
mideye dairesel zımba yöntemiyle 
bağlanır. Teknik olarak daha karışık 
ve zor bir ameliyat olsa da altın 
standart olarak kabul ediliyor. Kilo 
verimi diğer operasyonlara göre 
daha çok olsa da komplikasyon 
görülme riski de daha çoktur. 
Kurallara uyulmadığı takdirde de 
etkinliği zamanla azalabilmektedir.

Ayarlanabilir gastrit bant 
(Adjustable gastric band, mide 
kelepçesi): Midenin ilk (üst) 
kısmına şişirilerek bant yerleştirilir 
ve böylece bantın üstünde küçük 
bir mide poşu elde edilir. Vitamin ve 
demir eksikliğinin en az görüldüğü 
ameliyat tekniğidir. Teknik olarak 
basit ve yan etkileri az gibi görünse 
de neticede yabancı bir cisim 
yerleştiriliyor ve o bantın kayıp 
mideyi zaman içinde delmesi 
gibi büyük bir risk söz konusudur. 
Ayrıca kilo verdirmesi de diğer 
ameliyatlara göre daha yavaştır. Bu 
nedenle günümüzde bu ameliyat 

yerini, tüp mide ameliyatına 
bırakmıştır.

Biliopankreatik diversiyon 
+ duodenal switch (BPD + DS): 
Bu ameliyat türü tip 2 diyabet 
hastalarında ve metabolik sendrom 
olan hastalarda tercih edilmektedir. 
Hem yemek kısıtlayıcı hem de 
emilim azaltıcı bir ameliyattır. 
Midenin on iki parmak bağırsağına 
açıldığı pilor halkasının koruması 
ve kısa-orta kanallı bir besin 
kolunun oluşturulmasıyla kısmi 
bir sleeve gastrektomi (tüp 
mide) yaratma yöntemidir. Bu 
gibi değişimlerden sonra birçok 
yemek ince bağırsaklara girmez 
ve böylece daha az kalori ve besin 
hazmedilmiş olur. Diğer tüm 
ameliyatlardan daha fazla kilo 
kaybı oluşturma gücüne sahiptir 
ancak aynı zamanda diğer hiçbir 
ameliyatta görülmeyecek kadar ileri 
derece beslenme bozukluğuna da 
sıklıkla neden olmaktadır.  

İLK SEÇENEK   
AMELİYAT DEĞİL 

Bir de adını en sıkça 
duyduğumuz, ülkemizde oldukça 
yaygınlaşan, kilo vermenin bir 
yöntemi gibi algılanmaya başlanan 
Tüp Mide (Sleeve Gastrektomi) 
Ameliyatı’na değinelim;

Normal mide boyutunun 
ameliyatla yüzde 80 oranında 
azaltılarak muz meyvesinin 
boyutlarına düşürülmesi ve bu 
sayede hem hastanın günlük 
alacağı kalori miktarını azaltma 
hem de iştah hormonu olan 
ghrelin miktarının önemli oranda 
azaltılması mantığına dayanıyor. 
Diğerlerine göre basit bir ameliyat 
gibi görünse de riski büyük ama 
özellikle obezite sınırında olanlar 
için vaat de büyük, ancak bilmeliyiz 
ki obezitede ilk seçenek ameliyat 
değil bu noktada bu ameliyatlardan 
medet ummadan önce bazı soruları 
sormak gerekiyor: Riskleri neler, 
bunların ne kadar bilincindeyiz? 
Her kilolu birey bu operasyonu 
olabiliyor mu? Bir çözüm olarak 
görmeden önce neler denenmeli?

TÜP
MİDE Mİ

TOK
MİDE Mİ
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BERRİN ESRA 
KARAMAN



Bireyin psikolojik 
yönden ve beslenme 
eğitimi yönünden 
mutlaka takip altında 
olması gerekir. Bazı 
bireylerde ameliyat 
sonrası psikolojik 
kökenli yemeyi 
reddetme/kusmalar 
olabiliyor veya 
porsiyon açısından 
çoktan aza geçildiği 
için başta kilo 
verip sonrasında 
duraksama 
yaşayabiliyorlar. 
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RİSK İÇERİYOR 
Öncelikle yalnızca kilo bilgisiyle 

karar verilebilecek bir ameliyat 
olmadığını söylemeliyim. Burada vücut 
kütle indeksinizin (BKI) önemi büyük. 
Vücut kitle indeksi, vücut ağırlığınızın 
boy uzunluğunuzun karesine 
bölünmesiyle elde edilir. Küçük bir 
hatırlatmayla BKI 30-35 arasında 
olanlar obez, 35 üstünde olanlar ise 
aşırı obez olarak tanımlanmakta ve 
yasal açıdan bu ameliyatı olabilmeniz 
için BKI seviyenizin 40’ın üzerinde 
olması gerekir veya 35 üzeri olup ek bir 
kronik rahatsızlığınız varsa defalarca da 
başarısız diyet uygulamışsanız ancak 
düşünülebilir ne de olsa ameliyat 
riskiyle ameliyat olmayıp yaşam süresi 
ve olası hastalıkların riski terazide pek 
eşit durmuyor. Fazlaca risk içermesi 
nedeniyle Dünya Obezite Cerrahisi 
federasyonu bu BKI sınırın 30’a kadar 
indirilebileceğini de söylüyor.  

Diğer önemli bir detay ise ekip 
çalışması. Bireyin psikolojik yönden 
ve beslenme eğitimi yönünden 
mutlaka takip altında olması gerekir. 
Bazı bireylerde ameliyat sonrası 
psikolojik kökenli yemeyi reddetme/
kusmalar olabiliyor veya porsiyon 
açısından çoktan aza geçildiği için 
başta kilo verip sonrasında duraksama 
yaşayabiliyorlar. Bu sebeple katıldığım 
kongrelerde sıkça vurgulanan; tüp 
mide ve diğer operasyonlardan önce 
ve sonra bireye beslenme eğitimi 
ve yaşam şekli değişikliğinin çok iyi 

anlatılması gerektiği için diyetisyen/
beslenme uzmanlarından yardım 
alınması... Unutulmamalıdır ki seçilen 
besinlerin kalitesi sağlığın belirleyicisi 
oluyor! 

TATLIYA DÜŞKÜNLERE 
ÖNERİLMİYOR  

Tüp mide ameliyatını obezite için 
tek başına bir çözüm olarak düşünme-
meniz gerektiğini hatırlatmakta yarar 
var, bu nedenle tüp mide operasyonu-
na girmeden önce zaten kilo verece-
ğim istediğimi yiyebilirim psikolojisine 
girilmemeli.  Bu konuda iki önemli risk 
var: Biri alkol; mide kapasitesi küçülse 
bile alkolü emebiliyor, alkol tüketimi 
de tekrar kilo kazanmaya yol açıyor. 
İkincisi ise sıvı tatlı içecekler; bunları 
çok fazla tüketen hasta kısa sürede 
tekrar obez standartlarına geçiyor. Bu 
anlamda tüp mide ameliyatının tatlıya 
düşkün olan bireylere önerilen bir yön-
tem olmadığının altını çizmek gerek…

HEMEN KARAR VERMEYİN 
Küçük hacimde ancak tüm ihtiyacı 

maksimum karşılamaya yönelik 
ve sıvı dengesini de göz önünde 
bulunduracak bir beslenme düzeni 
şart. Bununla beraber dokunun 
iyileşmesi için gerekli protein miktarını 
karşılamak ve belki de probiyotik 
desteğiyle iyileşme hızını artırmak gibi 
önemli detayların atlanmaması gerek. 
Size en büyük tavsiyem ameliyatla 
birlikte gelişebilecek yan etkiler ve 
ameliyat sonrasında yapılması gereken 
zorunlu yaşam tarzı değişikliklerini 
gözetmeden cerrahi operasyona karar 
vermeyin!

Dileğim erken yaşta ince beden 
algısı değil de sağlıklı beden ve sağlıklı 
beslenmenin öneminin vurgulanması. 
Belki işte o zaman ihtiyaç bile 
kalmayacaktır. 

Şimdi sorarım size zayıflamak 
için en son çarede değilseniz eğer 
muhteşem bir şekilde yaratılan vücut 
sisteminizi en doğal yolla besleyerek, 
sağlıklı bir şekilde işin uzmanıyla 
beraber doya doya kilo vermek 
mi? Yoksa kendinize bu yolda fırsat 
tanımadan bilinçsizce ameliyatlara 
yönelmek mi? Kısaca tüp mide mi tok 
mide mi? Sevgiler…

SAĞLIK

MERDİVEN ÇIKABİLEN 
TESLİMAT 
ROBOTLARI! 

BÜKÜLEBİLİNİR 
EKRANLAR GELİYOR!

60 SANİYEDE PİZZANIZ HAZIR!

TEKNOLOJİ

Elektrikli otomobil pazarında-
ki rekabetin iyice kızıştığı 
şu günlerde, Tesla’ya ye-
pyeni rakipler de çıkmaya 
devam ediyor. Şimdi de Toni 
Piech‘in sahip olduğu marka, 
beş dakikada şarj olabilen 
elektrikli otomobil Mark 

Zero ile sürücülerin karşısına 
çıkmaya hazırlanıyor. Marka 
tarafından aktarılan bilgilere 
göre, söz konusu elektrikli 
otomobilin bataryasında yer 
alan özel hücreler sayesinde 
yüksek akımları ısınmadan 
kaldırabiliyor.

BEŞ DAKİKADA ŞARJ OLABİLEN 
ELEKTRİKLİ OTOMOBİL

FedEx tarafından geliştirilen teslimat 
robotları, son dönemde geliştirilen en 
ilginç robotlardan birisi olabilir. Merdiven 
çıkabilen teslimat robotları, sektöre dam-
gasını vuracak gibi gözüküyor. SameDay 
Bot isimli robotlar, kamera ve sensörlerle 
sokakta kendi başına, engellere takıl-
madan gidebiliyor. Hedefe ulaştıktan 
sonra kargo teslim edip, geri dönen 
robot, bu süreçte önüne çıkan yokuşları 
da zorlanmadan tırmanabiliyor

Bildiğiniz üzere yeni yılla beraber bükülebilir ekran-
lara ‘Merhaba’ dedik. Önümüzdeki dönemlerde 
Samsung’un ve Huawei’nin katlanabilir telefonuyla 
hayatımıza girecek olan bu teknoloji, sadece tele-
fonlar veya tabletlerle sınırlı kalmayacak.

HAVA TEMİZLEYEN PERDE, 
BİTKİLERDEN İLHAM ALDI
Şehirlerde giderek artan hava kirlil-
iğine Ikea, oldukça ilginç bir çözüm 
geliştirdi. Ikea’nın geliştirdiği hava 
temizleyen perdeyle evinizdeki hava 
daha temiz kalacak. Bitkilerin yaptığı 
fotosentez sürecinden ilham alınarak 
geliştirilen bu perdeler, üzerlerindeki 
özel kaplama sayesinde havayı temi-
zleyebilme yeteneğine sahip oluyor. 
Fiyatı henüz belirlenmemiş bu yeni 
nesil perdelerin 2020 yılından önce 
satışta olması beklenmiyor.

Son zamanlarda pizza için üretilen ev tipi 
fırınların sayısı artmaya başladı. Ooni taşınabilir 
pizza fırını da tamamen bu iş için yapılmış! 
Ooni Koda yalnızca orta boy tek bir pizza yapan 
minik bir fırın. Ancak kozu, pizzayı yalnızca 60 
saniyede hazır hale getirmesi.  Gazla çalışan 
Ooni Koda, katlanabilir ayaklara sahip. 



E
vimize ya da 
ofisimize yeni 
mobilyalar alacağımız 
zaman çoğunlukla 
showroomlarda 

gözümüze güzel gelen mobilyaları 
tercih ediyoruz. Fakat mobilyaları 
kullanmaya başladıktan sonra 
keşkelerimiz oluyor. Bazıları için 
görüntü önemli değil. ‘Fazla yer 
kaplamasın, depolama alanı olsun, 
bazası olsun, açılsın yatak olsun vs.…’ 
gibi isteklerimiz oluyor. Peki ikisinin 
de bir arada olması mümkün değil 
midir? Hem güzel görünüp hem 
işlevsel olamaz mı? Günümüzde 
hem işlevsel hem göze güzel gelen 
mobilyalar bulmak çok kolay. Bizlerin 
istekleri doğrultusunda mobilya 
üreticileri yelpazelerini fazlasıyla 
genişlettiler. Mobilya seçmeden önce 
eşyaları ne için kullanacağınızı iyi 
düşünün.

Örneğin salonda konsol için 
yeriniz yoksa TV ünitenizi konsol 
görevi görecek bir şekilde seçin ki 
konsol ihtiyacınız da karşılanmış 
olsun. Bu noktada destek almanız 
sizin için faydalı olacaktır. Bir yatak 
sizin için sadece yatak değil biraz 
yükseltiyle gardırop görevi de 
görebilir. Eşyalara birden fazla işlev 
yüklerseniz yaşam alanınızda hareket 
etmeniz kolaylaşacaktır.
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ŞEYMA 
KAYNAK
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İŞLEVSELLİK

Mi?

GÖRSELLİK Mi?
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B
u ay, dünyanın en güzel doğa 
harikalarından biri olan Kapadok-
ya’dayız! 
Kapadokya, binlerce yıllık kültür 
mirası ve coğrafi özellikleriyle göz 
alıcılığını hala koruyor. Bölge, ke-
sinlikle görülmesi gereken yerler 

arasında bulunuyor. Pers dilinde ‘Güzel Atlar 
Ülkesi’ anlamına gelen Kapadokya hem doğa-
sı hem de kayalara oyulan evleri ve kiliseleriy-
le tarihle bütünleşen bir bölge. M.Ö. 7000’lere 
uzanan tarihiyle Kapadokya bölgesi sırasıyla 
Asurlular, Hititler, Frigler, Persler, Romalılar, 
Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılara ev sa-
hipliği yaptı. Tarih boyunca bölge barış yurdu 
oldu. Binlerce yıllık medeniyetlerin izlerini 
günümüzde dahi gördüğümüz Kapadokya, 
İpek Yolu’nun önemli kavşaklarından da bi-
riydi. Bu nedenle hem ticari hem sosyal hem 
de kültürel açıdan köprüler kuran bir merkez 
olageldi hep. Kapadokya 1985’de UNESCO 
Dünya Mirası Listesi’nde de yerini aldı. 

ÜRGÜP:
Ürgüp, özellikle dağların eteklerine oyulmuş 
taş evleri ve Selçuklu tarzı mimarisiyle gö-
renleri büyülüyor. Bu sevimli küçük kasabada 
en dikkat çeken yapı meşhur Asmalı Konak 
dizisinin çekildiği konak, şu an müze olarak 
kullanılıyor. Ayrıca, kentin kuşbakışı manza-
rasını Temenni Tepesi’nden yakalayabilirsiniz. 
Sultan Abdülmecid tarafından 1858 yılında 
inşa edilen Aziz Theodoros Trion Kilisesi ve 
Çan Kulesi hala ayakta duruyor. Merkezinde 
peribacası olmaması sizi ilk önce şaşırtacak 
olsa da Ürgüp çevresinde başta her yıl iki 
milyon kişinin önünde fotoğraf çektirdiği Üç 
Güzeller olmak üzere en güzelleriyle karşı-
laşıyor, vadilerinde hayat buluyor, tarihiyle 
zaman tünellerine giriyorsunuz. 

SEYAHAT
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UÇHİSAR KALESİ:
Tüm Kapadokya bölgesini 360 
derece izleyebileceğiniz bu 
kalenin yüksekliği tam 179 metre. 
Üzerinde konumlandığı tepenin de 
yüksekliği 1350 metre olunca haliyle 
manzaraya doyum olmuyor. 
12-14’ncü yüzyıllar boyunca 
Anadolu Medeniyetleri ve 
Selçuklulara sınır karakolluğu 
görevi yapan kale 1398’de Osmanlı 
kontrolüne geçmiş ve sığınak 
ve yaşam alanı olarak varlığını 
sürdürmüş. Gerek kale içerisinde 
gerekse etrafında konumlanmış 
onlarca taştan oyma evde pek çok 
aile yaşamış yıllarca. Kale içerisinde 
yaşayan son aile 1960’lı yıllarda doğa 
şartlarının zorluğu yüzünden burayı 
terk etmiş. 

AVANOS:

Kızılırmak’ın kenarında kurulu bu 
şirin ilçe çömlekçileriyle meşhur. 
Kızılırmak’ın taşıdığı killi topraklardan 
faydalanmak suretiyle bu gelenek 
Hititler zamanından bu yana 
sürdürülüyor. Adım başı her yerde 

görebileceğiniz çömlekçilerde el işi 
çok güzel ürünler satın alabileceğiniz 
gibi ustasından çömlekçiliğin 
tarihçesi ve inceliklerini dinledikten 
sonra çömlek çarkının başına 
siz de oturabilir ve kendi sanat 
eserlerinizi yapabilirsiniz. İlçede bir 
de eşine rastlanması zor sallanan 
bir köprü var. Bu asma köprüden 
sallana sallana geçip nehir 
kenarındaki mekanlarda çayınızı 
yudumlayabilirsiniz.

GÜVERCİNLİK VADİSİ:
4 bin 100 metre uzunluğunda ve 
Kapadokya’nın en uzun vadilerinden 
biri olan Güvercinlik Vadisi, 4 bin 
100 metre uzunluğundadır. Vadinin 
tabanında yürüyüş sırasında 
terk edilmiş olan güvercinlikler, 
yüzyıllardır güvercinlere ev sahipliği 
yapmış. Üzüm bağlarında ve 
bahçelerinde toprağın verimini 
arttırmak için güvercin gübresi 
kullanılmasının yanı sıra güvercin 
yumurtaları da freskler için harç 
malzemesi olarak kullanılması vadisi 
önemli yapan etmelerin başında 
geliyor.

SEYAHAT
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DERVENT VADİSİ:
Devrent Vadisi çok farklı peri bacası 
oluşumlarının gözlenebildiği özel bir 
vadi. Hatırlayalım çoğumuzun coğrafya 
kitabında bir görsel vardı: Oturan bir 
deve. İşte vadide o deveyi görebilirsiniz. 
Dervent vadisi çok farklı bir vadi. O 
kadar özel ki peri bacalarının şekillerinin 
bazı canlılara benzetilmesi nedeniyle 
Hayal Vadisi olarak da bilinir.

YERALTI ŞEHİRLERİ: 
Kapadokya’da yer üstünde olduğu 
gibi yerin altında da yaşam alanı 
oluşturulmuş. Kapadokya’nın 36 yeraltı 
şehri arasında en büyük yeraltı şehri 
olan Derinkuyu yeraltı şehri 1963 
yılında tesadüfen bulunmuş ve 1967 
yılında turizme açılmış olup, sekiz 
katlıdır. Yeraltında yakın zamana kadar 
faal olan dünyanın en eski akıl hastanesi 
bulunuyor.

VAFTİZCİ YAHYA KİLİSESİ:
Bölgenin en eski ve en görkemli 
kiliselerden biri olan 964 – 965 
yıllarında yapıldığı tahmin edilen 
kilisenin ön cephesi erozyon nedeniyle 
yıkılmış. Kaya içine oyulmuş girişin 
arkasında Vaftizci Yahya’ya adanmış 
bazilika bulunur.

GÖREME:
Göreme gerek sahip olduğu doğal 
oluşumların çokluğu, gerekse şirin ve 
otantik şehir merkezi ile Kapadokya’nın 
gözbebeği…
Göreme Açık Hava Müzesi mutlaka 
görmeniz gereken yerlerden. Müze 
girişinde ve içerisinde Karanlık Kilise 
hariç her yerde Müzekart geçiyor. 
Buranın özelliği ne diyeceksiniz? 
İçerisine hiç ışık almadığı için resim ve 
gravürlerin ilk günkü gibi korunmuş 
olması. Karanlık Kilise’nin fazla ziyaretçi 
dolayısıyla zarar görmemesi için 
böyle bir önlem alınmış. İçerde 11 
ve 13’ncü yüzyıllar arası yapılmış 
Barbara, Çarıklı, Ayvalı, Yılanlı Kiliseleri 
ve hemen girişte karşılaşacağınız Aziz 
Basel Şapeli de görmeniz gereken 
diğer yapılardan. Göreme Uçhisar arası 
yolda mola vermeyi unutmayın zira 
burası tüm şehri tepeden gören, harika 
manzaralarla dolu.

IHLARA VADİSİ
Kapadokya geziniz sırasında sizi en 
çok büyüleyecek duraklardan biri 
olacak Ihlara Vadisi. Dünyanın 2. büyük 
kanyonu olan Ihlara Vadisi, 14 km’lik 
uzunluğa ve yer yer 100 metreyi bulan 
derinliğe sahip. Doğanın mucizesi olan 
bu vadi aynı zamanda Hristiyanlığın 
Anadolu’ya yayıldığı yer olarak biliniyor. 
Vadide sayısız kilise ve manastır yer 
alıyor.

PAŞABAĞ RAHİPLER VADİSİ:
Paşabağ Vadisi Kapadokya’daki en 
önemli yerlerden birisi konumundadır. 
Bölgesinin eşsiz güzellikte olan mantar 
görünümlü peribacalarının yer aldığı 
vadide, aynı zamanda peri bacalarının 
nasıl oluştuğunun ve nasıl son şeklini 
aldığının en iyi gözlemlenebildiği 
yerlerin başında gelmektedir. Ayrıca 
vadide yürüyüş yapacağınız yollar 
peri bacalarının arasından geçtiği 
için çok büyük keyif alacağınızdan 
emin olabilirsiniz. Zamanında bu 
bölgede rahipler ve din adamları 
oymuş oldukları kaya odalarda inzivaya 
çekilirlermiş.
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Kapadokya’da yer 
üstünde olduğu 
gibi yerin altında 
da yaşam alanı 

oluşturulmuş. 
Kapadokya’nın 36 

yeraltı şehri arasında 
en büyük yeraltı 

şehri olan Derinkuyu 
yeraltı şehri 1963 
yılında tesadüfen 

bulunmuş ve 1967 
yılında turizme 

açılmış olup, sekiz 
katlıdır. 

YAPMADAN DÖNME!
Kapadokya deyince ilk akla gelen şey dillere destan balon turları. Neredeyse 
tüm Kapadokya bölgesini iki saat boyunca havadan izleyebileceğiniz balon 
turlarını bölgede düzenleyen birçok acente mevcut. Sizi saat 04.30 gibi oteliniz-
den alıyorlar, hafif bir kahvaltıdan sonra sabahın ilk ışıklarıyla balonlar havalanı-
yor. Balon turuna katılamayanlara ise önerimiz Göreme Kızıl Vadi yürüyüş yolu-
nun başlangıç noktası olan ve ‘Sunset Point’ adı verilen noktada saat 05.30 gibi 
bulunup, gün doğumunda bir sürü balonun ihtişamlı havalanışını izlemeniz.
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Tüm malzemeleri 
kek kıvamına 
getirinceye kadar 

çırpalım. 180 derece 
ısıda fırında pişirelim. 
Bu sırada şerbetimizi 
hazırlayalım. Fırından 
çıkan sıcak tatlının 
üzerine ılık şerbeti 
dökelim. 2-3 dakika 
sonra dilimlere ayırıp 
üzerine Hindistan 
cevizi serpelim. 3-4 
saat buzdolabında 
dinlendikten sonra 
servise hazır. 

MALZEMELER:   1 çay bardağı sıvıyağ 1 su bardağı 
yoğurt  1 su bardağı irmik 1 su bardağı un 1 paket 

kabartma tozu  1 paket vanilya 1 adet limon kabuğu 
rendesi (isteğe bağlı)  Şerbet İçin: 3 su bardağı su 

3 su bardağı şeker Bir iki damla limon

Tüm malzemelerle yumuşak bir hamur yoğurun. 
Ceviz büyüklüğünde parçalar alıp, yaklaşık 10-
12 cm uzunluğunda şeritler yapın. Şeritlerin iki 

ucundan dolayıp şekiller verin. Yağlanmış fırın tepsisine 
dizin. Üzerlerine yumurta sarısı sürün. 180 derece sıcak 
fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Afiyet olsun. 

MALZEMELER:   125 gr yumuşamış 
tereyağ 1 çay bardağı sıvıyağ

2 yumurta sarısı (birisi üzerine sürülecek) 1 yemek kaşığı 
sirke 1 tatlı kaşığı mahlep 1 tatlı kaşığı tuz 1 yemek kaşığı 

şeker 1 paket kabartma tozu
3,5 su bardağı un (kontrollü koyun)

Tuzlu Burgu

MUTFAK KÜLTÜRÜ

n ataseven69@gmail com

NURİYE
ATASEVEN
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B
üyük bir mutfak, 
instagram 
fotoğraflarından 
çıkmışçasına tabaklar, 
örtüler, şık dolaplar… 

Bütün kadınların hayali. Reklamlar, 
youtube videoları büyük ve modern 
mutfak temeli üzerine kurulmuş. 
Ne zamandır düşünüyorum mutfak 
neresi diye. 

Mutfak aslında evin kalbi, tam 
ortası, evdeki hayatın bir anlamda 
merkezi. Mutfakta işler yolundaysa o 
evde hayat var demektir. Mutfak iki 
heceli bir dünya penceresi. Yalnızca 
pişenler değil, pişenden artanlar, 
pişirmeden hazırda tutulanlar 
mutfağın kendisi. Bazen sadece bir 
dolap üstünde tezgah, bazen üç 
tabak üç kaşık, bazen yorgun eve 
gelişlerin arkasına sığındığı makarna 
sosu… Mutfak gönül gibi. Nasıl 
girersen öyle çıkıyorsun. Bahar geldi 
ya… Hayalimde sade bir köy mutfağı. 
Memleketimden mutfak manzaraları. 
Yapraklar çıkmış, meyveler ve renkler 
çoğalmış. Beyaz sabun rendesiyle 
silinmiş sade mutfak dolapları, yılların 
izini taşıyan mutfak tezgahları… 
Biri mutluluk mu dedi? Instagram 
mutfaklarına değil hayatın mutfağına 
bakmalı. Bu ay sizlere iki lezzetli tarifle 
sade mutfağımdan sesleniyorum. 
Fırından çıkan revani ve tatlı burgu 
eşliğinde keyifli oturmalar diliyorum 
Haneniz bereketli ve şen olsun. 
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KATİL AVCISI

Katil Avcısı, dünyayı tehdit 
eden bir darbe planını 
engellemeye çalışan 
bir yüzbaşı ve ekibinin 
hikayesini konu ediyor. 

Kuzey Buz Denizi’nin metrelerce 
altında, Yüzbaşı Joe Glass (Gerard 
Butler) önderliğindeki bir Ameri-
kan denizaltısı, başka bir Amerikan 
denizaltısının Rusya’ya karşı gizli bir 
darbe planladığını ve dünya düzeni-
ni tehdit ettiğini öğrenir. Mürettebat 
ve ülke tehlikedeyken, Yüzbaşı Glass 
bir grup seçkin deniz komandosuyla 

birlikte, kaçırılan Rusya başbakanını 
kurtarmalı ve 3. Dünya Savaşı’na 
engel olmak için düşman hattına 
sızmalıdır. 

“Kod Adı: Olympus”, “Uzaydan 
Gelen Fırtına” ve “Suç Takımı” gibi ak-
siyon filmlerinde izlediğimiz Gerard 
Butler’ın başrolünü üstlendiği filmin 
yönetmen koltuğunda Donovan 
Marsh oturuyor. Başrol Butler’a 
filmde, “En Karanlık Saat” ile bu 
sene Oscar kazanan Gary Oldman, 
geçtiğimiz sene “John Wick 2”de 
izlediğimiz Common, Emmy adaylığı 

bulunan Linda Cardellini, geçtiğimiz 
sene aramızdan ayrılan İsveçli aktör 
Michael Nyqvist, “Black Sails” dizi-
sinden tanıdığımız Toby Stephens, 
Caroline Goodall ve Ryan McPartlin 
gibi isimler eşlik ediyor. Filmin senar-
yosunu ise Arne Schmidt ve Jamie 
Moss kaleme alıyor. 

Yönetmen Donovan Marsh
Oyuncular: Gerard Butler, 
Gary Oldman, Common
Tür Aksiyon, Gerilim
Ülke ABD Süre: 112 dakika

DELİ VE DAHİ
Profesör James Murray, 19’ncu 
yüzyılın ortalarında Oxford İngilizce 
Sözlüğü’nün ilk basımı için bir çalışma 
yapar. Çalışmaları sırasında Broadmoor 
Akıl Hastanesi’nde yatan Dr. William 
Minor’dan yaklaşık 10 bin sözcüğün 
anlamını içeren bir destek alır.

Orijinal İsmi: The Professor and The 
Madman
Tür: Dram , Gerilim , Gizem
Süre: 124dk

BANA BİR 
AŞK ŞARKISI 
SÖYLE 
Türkiye – İran ortak yapımı olan filmin 
konusu şöyle: Emre, bir restoranda motor 
kurye olarak çalışmakta olan ancak hayali 
şarkı söylemek olan bir gençtir. Zaman 
zaman bir çocuk esirgeme kurumunda 
şarkı söyleyerek konser veren Emre’nin 
yeteneği, televizyon yapımcısı Ayla’nın 
dikkatini çeker. Emre’ye kendini kanıtlaması 
için bir fırsat veren Ayla’nın destekleri ile 
Emre, üne kavuşur. İstanbul’a iş nedeniyle 
gelen Delara ve Emre’nin tanışması, 
aralarında bir aşkın başlamasına sebep 
olur ancak Emre’ye gönlünü kaptırmış 
olan Ayla, bu ilişkiyi başlamadan bitirmek 
niyetindedir...

Orijinal İsmi: Sing Me a Love Song
Tür: Dram , Romantik
Yapımı: 2019 - Türkiye

THE OLD MAN
AND THE GUN 

DUMBO 

HABABAM SINIFI YENİDEN 

Daha önce Alcatraz 
Hapishanesi’nden kısa süreliğine 
de olsa kaçmayı başarmış 
profesyonel suçlu Forrest Tucker 
(Robert Redford), 1979’da San 
Quentin Hapishanesi’nden de 
kaçmış, 70 yaşına gelmesine 
rağmen yakalanmamayı ve 
soygunlara devam etmeyi 
başarmaktadır. Dedektif John 

Hunt (Casey Affleck) ise kibar 
hırsız Tucker’ı yakalamak için 
tamamen seferber olmuş 
durumdadır.
Film, Forrest Tucker’ın
(1920-2004) gerçek öyküsünden 
esinlenerek çekildi.
Orijinal İsmi: The Old Man & 
The Gun Tür: Dram , 
Komedi , Suç

Türkiye’nin gelmiş geçmiş en eğlenceli 
sınıfı olan Hababam Sınıfı’nda bu yıl yeni 
öğrenciler, hocalar ve renkli karakterler 
büyük bir heyecan içerisinde. Çünkü 
Özel Çamlıca Lisesi’nde yeniden karma 
eğitime geçiliyor ve sınıfa yeni kız 
öğrenciler de dahil oluyor. Hababam 
kızları ve erkeklerinin önce rakip, sonra 
müttefik olacağı eğlenceli bir maceraya 
hazır olun!
Orijinal İsmi: Hababam Sınıfı Yeniden
Tür: Komedi

Bir sirk sahibi olan Max Medici; eski 
yıldız Holt Farrier ve çocukları Milly 
ile Joe’yu, büyük kulakları nedeniyle 
alay konusu olan yavru fil Dumbo’nun 
bakımını üstlenmeleri için işe alır. Ancak 
bakıcılarının, Dumbo’nun büyük kulakları 
sayesinde uçabilen bir fil olduğunu 
keşfetmesiyle sirk büyük bir ilgi toplar ve 
muhteşem bir gelişme kaydeder.  Tür: Aile 
, Fantastik , Macera Süre: 130dk
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Kendi eksikliklerini başkalarından daha iyi görüp 
bilene ne mutlu! Senin kusurlarını senin yüzüne 
vuran kişi, seninle dostluğunu devam ettirmek 
isteyendir. Şöhret olma arzusu, kesinlikle yersiz 
ve yararsız bir arzudur. Bunun yerine akıllı kişi, 
sadece erdemlerini, ibadet ve güzel davranışlarını 
artırmaya özlem duymalıdır. Çünkü bunu yapan 
kimse güzel bir adla, mükemmel bir övgüyle, tam 
bir iyilikle ve saygın özellikleriyle anılmayı hak eder.

Küçük İtalyan köyü Sostigno’da her yer taşlarla 
dolmaktadır. Tarlalarda, sokaklarda, evlerde 
açıklanamaz bir şekilde ortaya çıkan ve gün 
geçtikçe sayıları artan taşlar canlı varlıklarmış 
gibi hareket ederler. Fısıldadıklarını duyanlar 
bile olmuştur… Jeologlar, taşların bölgedeki 
yer kabuğu yapısının bir sonucu olduğunu öne 
sürseler de köyün taşlarla dolmasına bir açıkla-
ma getiremezler. Böylece köylüler, inanışları ve 
tecrübeleri ışığında yaşadıklarını anlamlandır-
manın ve taşlarla mücadele etmenin yollarını 
aramaya başlarlar. Olayların nedeni gibi başlan-
gıç noktası da söylentilere göre değişir. 

 Varlık ve Zaman’dan önceki yayın ve derslerin ayrıntılı 
özeti  Varlık ve Zaman’ın tüm bölüm ve paragraflarının 
geniş açıklama ve özeti  130’dan fazla kavram ve 
terimin ayrıntılı tanım ve açıklamaları  500’ün üzerinde 
sözcükten oluşan Türkçe, Almanca ve İngilizce sözlük  
Varlık ve Zaman’da yer alan tüm Latince, Eski Yunanca, 
Fransızca, Almanca alıntıların eksiksiz çevirisi  Çok 
sayıda açıklayıcı görsel ve tablo  Kapsamlı ileri okuma 
önerileri ve kaynakça

Biz Yavuz Dizdar’ı daha çok medyadan, kanser 
uzmanı ve beslenme konularında görüşler açıklayan 
doktor olarak tanıyoruz. Bu kitap onun çocukluğunu, 
mesleğini nasıl seçtiğini, aşklarını, işlerin üzerine nasıl 
kaldığını, yani yaşama nasıl baktığını anlatıyor. Oysa 
onun hassasiyeti gelecek, ama özellikle gençlerin 
geleceği. Mevcut sistemin getirdiği değişiklikler 
bugünün gençlerini ister istenmez işsiz ve belki de 
eşsiz bırakacak. Dolayısıyla bu kitap sağlıklı beslenme 
kitabı değildir, sistemin açmazlarını ve direnç 
noktalarını tanımlar.  Kitabı tıpla ve doktorla ilişkisi 
olacak herkesin okuması önerilir.

Kitabın Yazarı:
İbn Hazm 
YaYınEVi:
Sufi Kitap
KitaP tÜrÜ: 
Eğitim
YaYınLanDıĞı YıL: 
2019
SaYFa SaYıSı: 
128

Kitabın Yazarı:
Claudio Morandini
YaYınEVi:
Timaş
KitaP tÜrÜ: 
Hikaye
YaYınLanDıĞı YıL: 
2019
SaYFa SaYıSı: 
208

Kitabın Yazarı:
Dr. Yavuz Dizdar
YaYınEVi:
Hayy Kitap
KitaP tÜrÜ: 
Sosyoloji
YaYınLanDıĞı YıL: 
2019
SaYFa SaYıSı: 
248

Kitabın Yazarı:
Martin Heidegger
YaYınEVi:
Alfa Yayıncılık
KitaP tÜrÜ: 
Kaynakça
YaYınLanDıĞı YıL: 
2019
SaYFa SaYıSı: 
352
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AŞK KALICIDIR!

Troya Müzesi açıldı

Tuna Kiremitçi’nin 17 dile çevrilmiş Dualar Kalıcıdır adlı 
romanından uyarlanan bu oyun, İkinci Dünya Savaşı 
sırasında İstanbul’a sığınarak hayatta kalmış Viyanalı 
bir Yahudi olan Rosella Galante ile, kendi yolunu 
bulmaya çalışan Pelin adlı bir genç kızın dostluğunu ve 
hayatlarının kesişmesini konu alıyor. 
Tarih: 19 Nisan 2019 Cuma, 20:30
Yer: Beşiktaş Belediyesi Akatlar Kültür Merkezi / 
İSTANBUL

FİLM FESTİVALİ BAŞLIYOR!

BEYAzIT DEVLET KüTüphAnESİ 
En İYİ 10 KüTüphAnEDEn BİRİ

ETKİNLİK

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen 
ve izleyicileri yine birbirinden güzel film seçkilerinin 
beklediği 30’ncu Ankara Uluslararası Film Festivali, 
18 – 28 Nisan 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek!
Tarih: 18 Nisan Perşembe, 
28 Nisan 2019 Pazar, 12.00- 23.00
Yer: Büyülü Fener Sineması / ANKARA 

D’de yayımlanan aylık popüler kültür ve teknoloji dergisi 
Wired’ın, dünya üzerindeki en güzel 10 kütüphaneyi 
derlediği çalışmasında, Beyazıt Kütüphanesi dördüncü 
sırayı aldı. Devlet tarafından kurulan ve bir ‘derleme 
kütüphanesi’ olan kütüphane, yarısı kitap olmak üzere 
toplam bir milyona yakın dokümanı barındırıyor. 
Kütüphanede yer alan kitapların 11.120 adedini ise 
aralarında çok önemli eserlerin de bulunduğu ‘el  
yazması eserler’ oluşturuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca açılan yarışmayla 
belirlenen proje kapsamında yapımına 
2014’te başlanan Troya Müzesinin resmi açılışı, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 
gerçekleştirildi. Troya Müzesi, merkeze bağlı Tevfikiye 
köyü sınırları içinde yer alıyor.  Her yıl 500 binden 
fazla kişinin ziyaret ettiği Troya Antik Kenti’ndeki 
müzenin resmi açılışı için Arkeoloji Müzesinde 
bulunan eserlerin tamamının nakil işlemleri sona erdi. 
Müze, 3 bin metrekarelik sergi salonları dahil 12 bin 
750 metrekare kapalı alandan oluşuyor.

BaŞKENT MÜZİĞE DOYaCaK

LE TRİO JOUBRAn

Başkentin en uzun soluklu 
uluslararası etkinliği olan 36’ncı 
Uluslararası Ankara Müzik Festivali 
4-25 Nisan 2019 tarihleri arasında 

sanatseverlere müzikal bir baharı 
müjdeleyecek.
Müzik festivalinde başta ülkemizin 
yetiştirdiği güzide sanatçılarımız olmak 
üzere Almanya, Brezilya, Estonya, Fransa, 
Gürcistan, İspanya, İtalya ve Ukrayna’dan 
klasik müzik, dans ve caz alanlarının seçkin 
örneklerini sunacak 400’e yakın sanatçı ve 
topluluk yer alacak.

Tarih: 04 Nisan – 25Nisan 2019
Yer: Festival Ankara’nın çeşitli salonlarında 
icra edilecek. 
Biletlerinizi biletix.com’dan satın 
alabilirsiniz. 

15 yıldır udlarıyla dünyayı gezen Filistinli üç kardeş; Samir, 
Wissam ve Adnan Joubran’dan oluşan Le Trio Joubran, 
Roger Waters’la kaydettikleri Carry the Earth parçasının 
da yer aldığı albümleri The Long March’ın dünya turnesi 
kapsamında 5 Nisan’da Zorlu PSM’de! Le Trio Joubran, 
dört nesildir devam eden “udî” geleneğine sahip bir 
ailenin üç oğlu tarafından kuruldu ve bu enstrümanı 
adeta bir duygu, bir yetenek ve hayat haline getirdi. 
Repertuvarlarını Filistin kültüründe önemli bir yere sahip 
olan udun birikimiyle oluşturuldu.  
Tarih: 05 Nisan 2019 Pazar, 20:30  
Yer: Zorlu PSM- Turkcell Platinum Sahnesi/ İSTANBUL

Oz üLKESİ’nE DOĞRU 
Çocukların en sevdiği oyunlardan Oz Ülkesi, Kadıköy Halk 
Eğiti Merkezi’nde sahnelenecek.
Dorothy, sevimli köpeği Toto ile birlikte ormanda 
dolaşırken bir fırtına çıkar. O kadar güçlü bir fırtınadır 
ki bu, her şeyi birbirine katar. Dorothy ve Toto gözünü 
açtığında kendini rengarenk ama bir o kadar tuhaf Oz 
Ülkesi’nde bulur. Buradan geri dönebilmenin tek yolu Oz 
Büyücüsü’nden yardım istemekten geçer. Yolda Korkuluk, 
Teneke Adam ve Aslan’la karşılaşır. Çok sıkı dost olurlar. 
Ama kötülük peşlerindedir. Kuzeyin Cadısı Dorothy’nin 
kırmızı ayakkabılarını almak için kötü planlar yapmaktadır. 
Tarih: 14 Nisan 2019 Pazar, 13.00 ve 14.00
Yer: Kadıköy Halk Eğitim Merkezi / İSTANBUL

ETKİNLİK
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SOLDAN SAĞA 14- Yağmur, yaz yağmuru-
Sabit Matematik Sayısı-Ezgi, 
makam-Bilen, Aşina, Bilgin. 
15-Yeniçerililerin kayıtlı  
oldukları kütük defter-  
Bir Olayın Başlangıcı.
YUKARIDAN AŞAĞIYA
1-17 Nisan 2018’de vefat 
eden şairimiz-Soluk borusu.  
2- Tutsaklık-Süsün-Adale. 
3- Arkada, Geride Anlamlar 
Veren Önek-Duman kiri-Gemi 
Kileri. 4- Yabancı-Koruma. 
5- Bir Yapı Veya Konutun Satış 
Ya Da Kira Bedelinin, Benzeri 
İle Karşılaştırılması-Göğün en 
yüksek katı-Birinden birinin 
olacağı sanılan iki iş için 
kullanılan bir bağlaç. 
6- Gerçekçi-Motorlu Taşıtların 
Elektriğini Sağlayan Aygıt-Bir 
Basın Ajansı. 7- Kısaca Türk 
lirası-Herkesçe bilinen, tanınan-
Metalleri birleştirmede kullanılan, 
kalay ve kurşun alaşımlarının 
genel adı. 8- Bir nota-Hallacın 
pamuk ve yükü atmak için 
tokmak yardımıyla kullandığı 
araç-Lityumun simgesi.
9- Bir çoğunluğu oluşturan 
varlıkların her biri, birim-Bir 
yemek yeme aracı-İnce Ve 
Küçük Bir Nesne İle Sert Bir 
Yere Vurulduğunda Çıkan Ses.  
10- Madeni ip-Yabani gül-Mısır 
tanrısı. 11- Zafer, Üstünlük 
Sağlama, Yenme-Bir Kap Dolusu 
Nesne-Cömert, eli açık, dost. 
12- Kazanç, Fayda-Eski dilde geri 
çeviren, reddeden. 13- En kısa 
zaman-Botanikte köksap-Akılsal, 
ussal. 14- Kaygı-Bir sözcükteki 
harflerin yerini değiştirerek elde 
edilen yeni sözcük-Parola. 
15- Hayır için dağıtılan içme 
suyu-Boru sesi-Kamu.

1- Güher-Eski Dilde Zaferler, 
Fetihler. 2- Avrupa Uzay Ajansı-
Dayanıklılık-Açık ve kesin yargı.
3- Eski dilde su-Temel, esas-
Prensip-Selenyum ‘un simgesi.
4- Açık Oluk, Kanal-Kırmızı-Horta, 
kiyah-Adriyatik te, Hırvatistan’a 
Bağlı Bir Ada. 5- Türk alfabesinin 
on beşinci harfinin adı, okunuşu-
İsraillilerin Mısır’dan Kaçışları 
Sırasında Çölde Konakladıkları 
İkinci Yer-Eşyaya vurulan damga-
Çok eski bir tarihi anlatmak için 
kullanılan deyim. 6- Tarz-Çalışma-
İlaç, çare, deva-Saçları ağarmış 
ihtiyar kimse. 7- Gazinolardaki ilgi 
çekici, eğlendirici gösteri.
8- Demirin simgesi-İngilizce 

de insan kaynakları anlamına 
gelen kelimelerinin kısaltması-
Adaptasyon. 9- Açığa Çıkma-
Ayırıcı özellik-Geri Takip 
kelimelerinin baş harfleri diyebiliriz. 
10- Özbekistan’ın para birimi-
Buğdaygillerde Olduğu Gibi 
Yapraklarda 
Sapın Bir Bölümünü Uzunlamasına 
Saran, Geniş Dış Bölüm-Modern, 
çağcıl. 11- Bir tarafa meyletme, 
eğilme-Utanama duygusu. 
12- Elin iç tarafı-Yabancı-İlave-
Fakat lakin. 13- Ergenlik sivilcesi-
Müridin tarikata girerken Şeyhe 
verdiği söz-İki iletken arasında 
meydana gelen ve çok yüksek bir 
ısı açığa çıkaran, ışı. 




