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Sevgili Turuncu Okurları

Her yıl Şubat ayı benim için zor geçer. Yalnızca benim için mi? 28 
Şubat’ı görmüş, sonrasındaki süreçte üvey evlat muamelesiyle 
karşılaşmış herkes için zordur Şubat’ın 28’nci günü. 

Bugüne dek hep kamusal alan yasaklarıyla anılan 28 Şubat post modern 
darbesi aslında Türkiye’ye biçilmiş bin yıllık darbe gömleğidir. Darbe 
masumlaştırılmak istendiği için ‘Post modern’ denilmiştir. Hortumlanan 
bankalar, çökertilmek istenen ekonomimiz, medyanın kartelleştirilmesi 
ve bunun karşılığı olarak aktarılan milyonlar bugüne dek gündeme hiç 
gelmemiş, getirilmemiştir. Kimse 28 Şubat’ta uygulanan kontrolsüz şiddetten 
bahsetmemiştir. 

Hatırlarsınız 17-25 Aralık sürecinden sonra FETÖ’cüler 28 Şubat’ı 
itibarsızlaştırma projesi başlattı. Onların ‘ciddiye almadığı’ 28 Şubat’ta 
başımızdaki örtü milli güvenlik mahkemelerinde yargılandı. Vatanı ekmek 
gibi, su gibi kutsal bilen insanlar vatan haini ilan edildi. Dönemin Başbakanı 
Erbakan her gün istifaya zorlandı. 

O zorlu süreçte büyük mücadeleler verdik. Çocuklarımız küçüktü, 
sorumluluklarımız çoktu fakat demokrasiyi savunmak lazımdı. Geçmişe 
baktığımda 28 Şubat günlerini, Erbakan Hoca’ya ve milletimize yapılanları 
acıyla hatırlıyorum. 

Türkiye’de muhafazakar kadının birikimi, emeği bir kenara itildi. 
Yakın zamana kadar başörtülü kızların üniversiteye gitmesini, TBMM’de 
milletvekili olmasını, akademik hayatta bulunmasını hayal bile edemiyorduk. 
“Başörtülüler gitsin”, “Bu hanıma haddini bildirin” söylemleri ve tavşan kulak 
başörtüsü tarzına sıkıştırılmak istenen kimliklerimiz vardı. Mücadelemiz ağırdı 
fakat Allah’a hamdolsun o günleri atlattık.

28 Şubat’ı unutmamak ve aynı günleri tekrar yaşamamak için sizlere bu 
ay Türkiye siyasetinin en uzun şubatını satır aralarıyla anlatmak istedik.

Son günlerde 10 yıl önce ve 10 yıl sonra fotoğrafları üzerinden sosyal 
algı çalışması başladı. Satır aralarına baktığımızda son on yılda ‘Neler değişti, 
neler değişmedi?’ diyerek 2009 yılını inceledik. ABD’nin ve Avrupa’nın 
işgal ve darbe hamlelerinden vazgeçmediğini, tüketim ve istif kültürünün 
bağımlılarının arttığını, kültürel dezenformasyonun hızlandığını gördük. 
Birileri bize neden on yıllık muhasebe yaptırmıştı? Bu sorunun peşine düştük.

Geçtiğimiz günlerde Fazıl Say konserine Sayın Cumhurbaşkanımız da 
katıldı ve bu buluşma kültür sanat dünyamız için çok önemli bir açılıma vesile 
oldu. Sanata ve sanatçıya destek olan Cumhurbaşkanımız ve ülkesinde sanat 
yapmak isteyen Fazıl Say portreleri anlamı çok mesajlar veriyordu. Sanatçılar 
muhalif olabilir, o kanaldan kendilerini besleyebilir. Buna saygı duyuyoruz. 
Herkes aynı şeyleri düşünüp hissedemez. Fakat sanatçı vatansever olmalı, 
beslendiği toprağa ihanet etmemeli. Toprağının kaderini parmak uçlarında 
taşıyan sanatçılar ülkesine yabancı düşmemeli.

28 Şubat’ın unutulmayanı Erbakan Hoca’ya, o dönem çocuk olmasına 
rağmen cezaeviyle tanışmak zorunda kalan 15 Temmuz şehidi Halil 
Kantarcı’ya rahmet olsun… Bu sayı vesilesiyle post modern darbenin 
ardından demokrasiyi savunanlara selam olsun. 

Sevgiyle ve sağlıcakla kalın... Merhametin ve güzelliği   
çoğaldığı bir dünya umuduyla…

Zahide Ceylan
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Ülkemizde gündem o kadar çabuk değişiyor ki, ben 
gündemdeki konuyla ilgili bir yazı yazıp sizlere ulaştırana 
kadar bakıyorum ki, bambaşka bir konu gündem olmuş.

16

Kendisiyle aynı gruba dahil olmadı diye, istediği tarzda gi-
yinmedi diye, kendi hocasına muhalefet etti diye, hakkında 
kulis yapıp, iftiralara kurban edebilir. 

14

BETÜŞ ERBAŞ: KAYBETMENİN
İLK CÜMLESİ: ÖTEKİ

İnsanlar beraber yaşayıp bir toplum oluşturmaya karar 
verdikten sonra, kendi iç dinamiklerini yansıtan şehirler 
kurdular. Bu aynı zamanda kendi inanç sistemlerinin de 
bir yansıması  olarak karşımıza çıkmaktadır. 

cumhurbaşkanı recep Tayyip erdoğan’ın, Truva Sona-
tı’nın Ankara prömiyerine katılarak sanatçı Fazıl Say’ı 
dinlemesi ve ardından verilen fotoğraf aslında bir 
Türkiye fotoğrafıdır. 

32
36

GÜLAY KURT:  ŞEHİRLERİN
KADERİ VE 28 ŞUBAT

HATİCE KÜBRA ÖZTÜRK: 
UZLAŞMAYA NE KADAR AÇIĞIZ

SALİHA SAĞDIÇ: ACIYA ALIŞMAK

ebeveyn derslerinde destek olsun diye daha çok 
çocuğuna bilgisayar almaktadır. Bu anlaşılır ve 
kabul edilebilir bir durumdur. 

42

KÜBRA BİNİCİ TEKİN: 21’NCİ 
YÜZYIL GERÇEKLERİ 

30

32

28

24
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20

AYŞENUR TUNCER: İYİLİK
HER YERDE İYİLİK

KAPAK:  10 YIL ÖNCE 10 YIL SONRA

Yazarken ilham lazım… Bu ilham bazen çiçek
 oluyor mesela, bazen bir şiirin mısrası, bazen
 bir nasihat, bazen de bir fotoğraf…

Hak ile batılın, iyi ile kötünün mücadelesi  
on yıl önce olduğu gibi on yıl sonra da devam 
ediyor.  Hayra koşanlarla, şerre koşanlar kendi yolunda 
ilerliyor. esas soru sen on yıldır neredesin? 

32

10

uneScO’nun ‘Dünya Kültür Mirası’ kalıcı
 listesinde yer alan göbeklitepe’nin adı 2019 yılıyla 
bütünleştirildi ve ‘göbeklitepe Yılı’ ilan edildi. 

58

TARİHİN SIFIR NOKTASI: 
GÖBEKLİTEPE

endülüs, gidene kadar hayallerimde sokaklarında dolaş-
tığım, adını duyduğumda heyecanlandığım medeniyet… 

46

FATMA KARAMAN SÜSLÜ: İSLAMIN 
AVRUPA’DAKİ YÜZÜ, ENDÜLÜS

Müslümanlar endülüs’ü neden kaybetti? Bugün 
endülüs bizim için ne ifade ediyor? Sakarya 
Üniversitesi Fen – edebiyat Fakültesi Tarih 
Bölümü’nden Prof. Dr. Lütfi Şeyban’a sorduk. 

52

PROF. DR. LÜTFİ ŞEYBAN İLE 
ENDÜLÜS RÖPORTAJI

Kavazoğlu ailesi, oyuncak tamir ederken çocukları 
mutlu ediyor, bağımlılığın azalmasına ve aile içi huzura 
vesile oluyor üstelik milli servete de katkıda bulunuyor! 

insanlar neye para verdiklerini, kaliteli gibi görünenin kıyafetlerin 
aslında plastikten başka bir şey olmadığını bilsinler istiyordum.  
Amacım kimsenin malını kötülemek değil!

62
68

OYUNCAK TAMİRCİSİ MUAMMER
KAVAZOĞLU RÖPORTAJI

EFNAN GHONEAM: ETEK BOYU UZUYOR 
DİYE NEDEN KALİTE AZALIYOR?

Araştırmalara göre güne farklı gruplardan besinler içeren 
kahvaltıyla başlayan çocukların okul başarısı artmaktadır.

Biz kadınlar hayata sevgi katmalı, ailelerimizi sevgiyle sarıp sarmalı-
yız. Biz anneler evlatlarımızı en çok sevgisizlikten korumalıyız. 

Asya ve Avrupa kıtalarında toprakları bulunan Çanakkale, tarih  
Boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır.

Film, efsane jokey Halis Karataş kadar ünlü olan atı Bold 
Pilot’un büyük başarısını, muhteşem uyumunu konu alıyor.

74
82

78
84

cumhuriyet kurulduğundan bu yana Türkiye’de halkın 
kimin eliyle modernleşeceği hep tartışma konusu oldu. 

24

ÜMMÜGÜLSÜM TAT: 1000 YILIN 
SONU. TÜRKİYE KİMİN?

Tarihi süreçte muhafazakarlık dinle hemen
tanışmamış, din muhafaza etme anlayışına 
ihtiyaç duyduğu anda ortaya çıkmıştır. 

28

NAZ MELİS ZENGİN: HOŞGELD-
İNİZ YENİ MUHAFAZAKARLAR

Son on yıldır toplumda başörtüsü ve başörtülü kadınlar 
yeterince itibarsızlaştırılıyordu zaten. Blogger, youtuberlar 
üzerinden verilen başörtülü imajı hepimizi üzüyordu. 

30

BETÜL TAT: BAŞÖRTÜLÜ
VE MUTLUYUZ

BERRİN ESRA KARAMAN: OKUL ÇAĞINDAKİ 
ÇOCUKLARDA DOĞRU BESLENME VE BAŞARI

NURİYE ATASEVEN:ACIDAN TATLIYA

TARİHİN YAZILDIĞI TOPRAKLAR:
ÇANAKKALE

GONCA BABÜR ÇAKIR: ŞAMPİYON
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D
ünya’da her yıl 12 milyon 
hektar tarım arazisi bozul-
makta ve zirai üretimde 
gelecek on yılda yüzde 2 
azalma beklenmektedir. “Bir 
avuç altının olacağına bir 
avuç toprağın olsun” demiş 

atalarımız. Dünyada üretilemeyen tek 
şey toprak! Hızla büyüyen bir nüfusa 
ve azalan ekilebilir arazilere sahip bir 
dünyada yaşıyoruz. Bu yüzyılın ortasına 
kadar dünyada dokuz milyardan fazla 
insan yaşıyor olacak. Yeryüzünde kurak-
lığa bağlı olarak tarım yapılacak araziler 
giderek azalırken gıda ihtiyacı ise hızla 
artacak. Yarının jeopolitik savaşı olarak 
kabul edilen tarım sektörü ise küresel 
yarışın en önemli silahı. Dünya çok yakın 
zamanda tarımda kurtuluş savaşına 
girecek.

MÜKEMMEL BİR YATIRIM ARACI
Verimli topraklar her zaman para kazan-
ma potansiyelini korur, tarımsal araziler 
düzenli nakit iadesi, emekliliğinizin 
finanse edilmesine yardımcı olacak bir 
emekli maaşına ulaşabilecek nakit akışı 
ve gelecekteki aile nesillerinize devre-
dilebilecek bir miras isteyen yatırımcılar 
için mükemmel bir seçenektir. Toprağa 
yapılan yatırım, yıpranma payı olmayan 
tek gayrimenkul yatırımıdır. Gayri-
menkul yatırım portföyünüz ne kadar 
büyük veya küçük olursa olsun, tarımsal 
arazileri içermelidir. Portföyünüzü zaten 
bu varlık sınıfını içerecek şekilde çeşit-
lendirdiyseniz siz iyi bir yatırımcısınız 
demektir.

İHTİYAÇ ARTACAK 
Barselona’yı yeniden inşa eden mimar 
Josep Asebillo, 21’inci yüzyılda insanla-
rın yüzde 90’nın kentlerde yaşayacağını 

söylüyor. Bu da bir yandan tarım alanla-
rının daralacağını, öte yandan tarımsal 
nüfusun azalmasıyla, tarımsal ürünlere 
ihtiyacın artacağını ortaya koyuyor.  
Dünyanın en zenginleri bu verimli 
alanların azalmasını lehlerine çevirmek 
için tarım arazilerine akın ediyor. Bugün 
dünyada, tarımsal arazilere çok büyük 
yatırımlar yapılıyor. Eski Sovyetler Birliği, 
Latin ve Kuzey Amerika, Avustralya ve 
hatta Orta Avrupa ülkelerinde 500.000 
hektarlık mega çiftlikler kuruluyor. Özel-
likle tarıma uygun arazisi olmayan ya da 
yetersiz gelen ABD, Suudi Arabistan, Çin 
gibi birçok ülke kendi sınırları dışında 
toprak satın alma veya kiralamaya yo-
luna gidiyor hatta günümüzde yatırım 
fonları, az gelişmiş ya da fakir ülkelerde 
milyonlarca hektar tarım arazisi satın al-
maya başladı. Mesela Amerikan yatırım 
fonu Black Rock, 200 milyon dolarlık bir 
spekülatif fon kurdu ve bunun 30 milyo-
nunu tarım arazisi alımına ayırdı. İşlettiği 
331.000 hektar araziyle Rusya’nın en 
büyük hububat üreticilerinden biri olan 
Black Earth Farming adlı fonun patronu 
Mikhail Orlov “Bu işte akıllı davranan 
tahıl değil, para hasat eder” demekten 
çekinmiyor. Barclays, Deutsche Bank, 
UBS, Morgan Stanley gibi büyük banka-
lar da tarım arazilerine para yatırıyor.

BEYPAZARIN’DA DEV TARIM PROJESİ
Ülkemizde kişisel finans veya yatırım se-
naryosu, bilginin veya bilgi eksikliğinin 
karar alma sürecimizi nasıl etkileyebile-
ceğinin harika bir örneğidir. Ders kitap-
larında ülkemiz kendi kendine yetebilen 
bir tarım ülkesi olarak geçiyordu. Şim-
dilerde ise ihraç kaleminden çok ithalat 
kalemi mevcut. Neredeyse Konya kadar 
yüzölçümüne sahip Hollanda tarımdaki 
ithalat payıyla ABD’den sonra dünyada 

ikinci sırada. Peki tarım arazileri bir 
milyon hektarı geçmeyen, toprakları 
büyük oranda denizden kurtarılmış ve 
çok az güneş gören Hollanda bunu 
nasıl başarıyor. İngiltere’deki zenginlerin 
yöneldiği yatırım alanlarından biri de 
çiftlikler. Dünya nüfusunun artması-
na bağlı olarak gıda talebi de arttığı 

için verimli tarım topraklarının kârlı 
bir yatırım olduğu düşünülüyor. Tarım 
alanında yeni teknolojiler yaratarak 
yüksek verimlilik sağlayan İsrail, çölün 
ortasında mucizeler gerçekleştirirken 
bizde de umut vaad eden gelişmeler 
olmuyor değil. Bu konuda ilk atağa 
geçenler İstanbul yatırımcıları olduysa 
da Ankara bu konuda çok büyük ve 
örnek bir projeyle Türkiye‘de bir ilki 
gerçekleştiriyor. Ankara Beypazarı’nda 
Türkiye’nin en büyük tarımsal kalkınma, 
arazi geliştirme ve planlama projesi baş-
ladı. 30 yıldır sektörde faaliyet gösteren 
bir gayrimenkul geliştirme ve yatırım 
firması tarafından gerçekleştirilen proje 
yaklaşık 16.000.000 m2 ‘den oluşuyor. 
Bölgede bulunan termal kaynaklardan 
sera yapımı için alt yapı desteği sağlan-
ması planlanıyor. 

PARLAYAN YILDIZ
Ankara- Ayaş –Güdül- Beypazarı 
kuşağındaki termal su kaynağından 
dolayı sağlık turizminde önem kazandı-
ğı gibi PH:5.5 toprak özelliği ve klimatik 
iklimiyle tarımda Türkiye’nin yüzde 23 
civarında yaş meyve ve sebzesini karşılı-
yor. Projenin hem 6,6 km yol cephesinin 
olması hem de diğer taraftan Anka-
ra-İstanbul yeni YHT hattına cepheli 
olması hem Türk hem de Ortadoğulu 
yatırımcıların dikkatini çekerken büyük 
parça halindeki tarım arazilerinin azlığı 
ve talebin yoğunluğu sebebiyle bu 
projeyle Beypazarı bölgesinde tarımsal 
arazi fiyatlarının gün be gün artacağı 
öngörülüyor. 

ARAZİ TOPLULAŞTIRMASIYLA TARIM 
ARAZİLERİ KIYMETLENECEK
Bugün dünyanın en zenginleri tarımsal 
arazi yatırımı yaparken ülkemizde tarım 

arazileri çeşitli nedenlerle küçülmüş, 
parçalara bölünmüş, verimliliği, kârlılığı 
olması gerekenden çok aşağılarda kal-
mıştır. İşletme büyüklüklerinin istenen 
değerlerin altına düşmesi, ekonomik 
tarım yapılmasını imkânsız hale getir-
mektedir. Tarımsal arazi toplulaştırması, 
verimliliği artırır ve maliyetleri düşürür. 
Tarımsal arazi toplulaştırması verimliliğin 
artması ve katma değeri yüksek tarımın 
geliştirilmesi için bir ön koşul olan ara-
zilerin ekiminin mekanize edilmesi için 
daha iyi koşullar sağlar. Tarımsal arazi 
toplulaştırması, ayrıca tarım arazilerinin 
daha iyi bir fiyat oluşturmasına yardımcı 
olur. Toplulaştırılan arazilerin değeri, 
aynı bölgede ki emsalleriyle karşılaş-
tırılsa bile belirli bir bölgede ortalama 
değerden çok daha yüksek olur. Bu yüz-
den arazi toplulaştırılması ve mülkiyet 
problemlerinin çözümü çok önemlidir. 
Tarım reformu kapsamında yapılan 
arazi toplulaştırması sonucunda hem 
araziler değerlenecek hem de maliyetler 
düşecektir.

DÜNYANIN EN ZENGİN ÇİFTÇİLERİ
Tarım ve hayvancılık sektörü insanlar 
için dünyada sağlam bir yatırım olmaya 
devam ediyor. Büyüyen bir nüfus ve kü-
çülen bir toprak üssüyle çağın kuşkusuz 
en karlı ve önemli yatırımlarından biri. 
İşte tarımsal işlerini büyüterek servet 
inşa etmiş olan örnek alacağımız çiftçi-
lerden bazıları;

LİU YONGHAO VE AİLESİ
Liu Yonghao, dünyadaki en zengin çiftçi-
ler arasında bulunuyor. Mesleğine Çin’de 
mütevazi bir tavuk çiftçisi olarak başladı. 
Buna ek olarak, 6,6 milyar dolarlık bir ser-
veti var. New Hope Group’un arkasındaki 
isim olan Yonghao, 1949’dan bu yana 
doğrudan devlet mülkiyeti olmadan 
kurulan ülkedeki tek banka China Mins-
heng Bank’ın kurucusu. Yonghao, China 
Minsheng Bank’ın hisselerinin yüzde 
7’sini elinde tutuyor. Liu Yonghao 1982 
yılında, üç erkek kardeşiyle birlikte işi 
başladığında teknik bir okul öğretmeniy-
di. Kırsal Sichuan eyaletindeki evlerinin 
yakınındaki diğer çiftçilere satmak için 
üreme bıldırcınları ve tavuklarına yatırım 
yaptığı 120 dolarlık başlangıç sermaye-
sini vardı.

HOwARD BUFFET
Howard Buffet, ABD’nin milyarder 
yatırımcısı warren Buffet’ın oğlu ve 
sadece bir iş adamı değil, aynı zamanda 

en zengin Amerikan çiftçileri arasında 
bulunuyor. Hayatının çoğunu çiftçi ola-
rak geçirdi. Babasının sağladığı maddi 
desteğin az olması nedeniyle Buffet, en 
büyük tarım milyonerleri arasında yer 
aldı. Howard G. Buffett Vakfı; tarım, su, 
koruma, beslenme gibi alanlarda proje-
leri desteklemektedir. Howard Buffet’ın 
kişisel serveti yaklaşık 200 milyon dolar

PRENS SULTAN AL KABEER
Suudi kraliyet ailesinin bir üyesi olan 
Prens Sultan Al Kabeer, 1977’de süt 
şirketi Almarai’yi kurdu. 2005 yılında 
yüzde 24 mülkiyet hissesini elinde 
bulundurarak şirketi halka açtı. Prens 
Sultan’ın gerçek serveti ise 3,8 milyar 
dolar. Şirketi Almarai, Orta Doğu’daki 
en büyük süt işletmecileri arasında 
bulunuyor. Holstein ineklerinden elde 
edilen sütü Körfez ülkelerine taşır. Süt 
çiftliklerinin yanı sıra Prince Sultan Al 
Kabeer’in, yaklaşık 100 atı eğittiği bir 
damızlık çiftliğinin de sahibidir.

COLİN VE DALE ARMER
Colin ve Dale Armer Yeni Zelandalı bir 
çift. Onlar dünyanın en ünlü milyoner 
çiftçilerinden biri. Yeni Zelanda’nın 
Kuzey Adası’ndaki bir şirket olan Armer 
Farms’ın sahibi olan çift, mesleğe 
yaklaşık 40 yıl önce süt işletmelerini 
geliştirmeye başladı. Sıfır sermayeyle 
başlayan Colin ve Dale, kar elde etmeye 
odaklanarak çiftliği paylaşmak için 140 
inek satın aldı. Colin ve Dale’in serveti 
240 milyon dolar civarında ve ayrıca 
değeri yaklaşık 535 milyon dolar olan 
Dairy Holding’e de sahipler.

HARRY STİNE
Harry Stine… O sadece bir girişimci ve 
yenilikçi değil, aynı zamanda dünyanın 
en zengin çiftçilerinden biri. Harry Stine 
servetini, mısır ve soya fasulyesi gene-
tiğini Syngenta veya Monsanto gibi 
büyük çok uluslu şirketlere lisanslayarak 
yaptı. Harrys’in şirketi Stine Seeds, dün-
yadaki en büyük özel tohumluk şirketi-
dir. Şirketinin değeri 3,4 milyar dolar.

VADİM MOSHKOVİCH
Vadim Moshkovich, iş dünyasına 
1990’ların başında votka, yağ ve daire 
satarak başladı. Kazancını toprağa 
yatırım yapmak için kullandı. Rusya’nın 
en önde gelen şeker üreticilerinden biri 
olan Rusagro’yu kurdu. Aynı zamanda 
yardım projelerinde yer almaktadır. 
Rusagro toprak bankasının 600.000 hek-
tardan fazla alanı vardır. Vadim Moshko-
vich’in serveti 2,3 milyar dolar.

ANDREJ BABİS
Andrej Babis, Çekya’da yaşayan bir 
milyoner. Babis, Çekya’nın eski başbakan 
yardımcısı ve maliye bakanıdır. Agro-
fert grubu, Çek ve Slovak gıda işleme 
endüstrisi ve tarımında halen birçok 
lider sektörde yer almasına rağmen, 
lider oyuncudur. Agrofert, yılda 265 
milyon yumurta ve 840.000 ton hayvan 
yemi üreten 100.000 hektarlık bir tarım 
arazisine sahiptir. Serveti 3,4 milyar 
dolar civarında.

TOPRAĞA YATIRIM, GELECEĞE YATIRIM

Yukarıda belirttiğimiz üzere, dünya 
tarım ve hayvancılık işinin zirvesinde 
bulunan insanların, kendilerine ve ülke-
lerine kattıkları değerler taktire şayandır.
Tüm dünyada tarımsal ürünlere yatırım 
potansiyeli artarken bu durum tarım 
arazilerinin değerine değer katacaktır. 
Çiftçilik kuşkusuz tarihteki en kanıtlan-
mış girişimlerden biridir. Güçlü bir tarım 
sistemi refahımızın temelini oluşturur. 
Çiftçilikten elde ettiğimiz geliri yeniden 
işimize yatırırsak, dünyadaki örnek-
lerde olduğu gibi yatırımımızı sonsuz 
bir işletmeye dönüştürebiliriz. Bunun 
için arazilerimize sahip çıkalım, elden 
çıkarmayalım. Optimal üretim için 
yüksek ölçek, yüksek ölçek için birlikler, 
ortaklıklar oluşturalım. Toprağa yatırım 
geleceğe yatırımdır. Güzel ülkemize 
sahip çıkalım. Toprağın merhametini 
yediğimiz ekmeğin kıymetini unutma-
yalım ve unutturmayalım.

YATIRIMIN YENİ TRENDİ: 
TARIM ARAZİLERİ
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YAPILAN İYİLİĞİ BİZDEN DAHA İYİ BİLEN RABBİMİZ 
VARKEN BİZ BİLSEK NE OLUR, BİLMESEK NE OLUR?

HAYATA 
BİR DE

BURADAN BAK

Y
aptığımız hemen her 
şeyin bir karşılığı olsun 
isteriz… Karşılığı evet, 
bunu böyle söylemeli. 
Yaptığımız iyiliklerin 
de bir karşılığı olsun, 
bilinsin, duyulsun 

hatta kimi zaman, takdir edilsin 
“Bak görüyor musun, ne iyi 
insanmış!” desinler ne güzel 
olurdu! 
Yıllar sonra bile keşke 
unutulmasa yaptığımız iyilikler… 
İstisnai zaman ve durumlar olsa 
da, bu çoğu zaman böyledir. 
Yeryüzündeki tüm insanlar 
dursun şöyle oysaki. Yapıp 
ettiğimiz her şeyden eksiksiz 
haberdar olan Allah’ın bir tek 
şeyi dahi bilmesi, yarattıklarının 
her şeyi bilmesinden evladır ki, 
bu da alabileceğimiz en güzel 
karşılıktır aslında.

BİR VİDEO   
İLHAMIM OLDU
Yazarken ilham lazım… Bu ilham 
bazen çiçek oluyor mesela, 
bazen bir şiirin mısrası, bazen bir 
nasihat, bazen de bir fotoğraf…

Bu yazıya da bir video ilham 
oldu. Hatta videoya kendimce 
bir isim koymuşluğum dahi var: 
“İyiliği abartan adam.” Keşke 
abarttığımız her şey iyilik gibi 
olsa ne de güzel olurdu diye 
bir an düşünmedim değil hani. 
Neyse. 
Adam kaldırımda yürürken, bir 
borudan boşa akıp durmakta 
olan suyu görüyor. Hemen 
yolun kenarındaki saksıya ilişiyor 
gözleri. Çiçeği kurumaya yüz 
tutmuş, toprağına yağmur 
değmeyeli nice zaman olmuş. 
Bir çırpıda yerleştiriveriyor saksıyı 
suyun altına. İyilikse çiçeğe 
de iyilik, merhametse toprağa 
bile… 
Derken bir seyyar satıcıya rast 
geliyor. Yükü ağır olmalı ki, 
arabasını kaldırıma çıkarmakta 
hayli zorlanıyor satıcı. Elindeki 
çantaları derhal bir kenara 
bırakıp satıcının imdadına 
yetişiyor. Karşılıklı bir teşekkür-
rica faslı ve uzaklaşıyor oradan. 
İyilikse tanımadığına da iyilik…
Az ileride bir esnaf lokantası var. 
Lokantanın önündeki mütevazı 
sandalyelerden birine oturuyor 
ve kendisine tavuk söylüyor. 
Yemeye başladığı anda bir köpek 
beliriyor yanında, o da acıkmış 
belli. Onu bırakır da kendisi 
yemeye devam eder mi hiç? 

Etmiyor tabi. “Zaten doymuştum” 
der gibi bakıyor köpeğin gözlerine 
ve neredeyse tamamını ona 
yediriyor, köpek durumdan 
memnun haliyle. İyilikse hayvana 
da iyilik…
Birkaç metre ileride ellerini açmış 
annesiyle beraber gelip geçenden 
yardım dileyen çocuğu görüyor 
bu defa. Çocuk mahcup, başı 
önünde. Kayıtsız kalamıyor adam, 
cüzdanından çıkardığı parayı 
usulca bırakıveriyor miniğin 
avuçlarına. Yüzü gülüyor miniğin. 
İyilikse çocuğa da iyilik…
İhtiyaç sahibi olduğunu bildiği 
bir kadın var adamın. Her gün 
dışarıda işi bitip de eve dönme 
vakti gelince markete uğruyor. 
Biraz meyve alıp kadının kapısına 
bırakıyor, kapıyı çalıp hızlıca 
uzaklaşıyor oradan. Kadın yüzünü 
dahi görmediği birine her gün dua 
ediyor. İyilikse, ona da iyilik…

İYİLİĞİ ABARTAN ADAM
Şu ana kadar bahsettiğim her 
şey adamın her gün rutin olarak 
yaptığı iyiliklere dönüşüyor.  Seyyar 
satıcı, kendisine yardım etmesi için 
her gün onun oradan geçeceği 
saati bekliyor.
Burada sevdiğim bir büyüğümün: 
“Bir iyilik yaparsın, karşındaki 
sürekli aynısını beklemeye başlar. 
Bir de bakarsın yaptığın iyilik 
vazifen oluvermiş” sözü geldi 
aklıma, güldüm kendi kendime. 
Gerçek şu ki yaptığı iyiliklerin adı 
‘Vazife’ olsa da yapar bu adam, 
öyle iyi. Hem boşa “İyiliği abartan 
adam” koymadık adını da. Yemek 
yediği lokantaya geliyor köpek her 
gün, annesiyle dilenen minik okula 
başlıyor adamın verdiği harçlıklarla. 
İhtiyaç sahibi kadın artık kapısının 
çalmasını beklemiyor meyveleri 
almak için. Her gün aynı saatte 

açıyor kapıyı, biliyor ki meyveler 
orada. Tanımadığı bir adama 
dua etmek de, kadının  her gün 
yaptığı bir şeye dönüşüyor. Şöyle 
söyleniyor videonun sonunda 
adam için: “Yaptığı iyiliklerin 
karşılığında hiçbir şey elde 
etmiyor. Daha zengin olmayacak, 
televizyona çıkmayacak. Kimliği 
hala bilinmiyor ve daha fazla 
tanınmıyor…”
Evet, hiçbiri olmuyor yaptığı 
onca iyiliğin karşılığında. Zaten 
adam da herhangi bir beklentisi 
olduğundan yapmıyor tüm 
bunları. O iyiliklerin her birini 
yaparken aldığı haz ve yaşadığı 
mutluluk yetiyor adama. İki 
kelimeyle son buluyor video: “İyiye 
inan.” Kötülerin ve kötülüklerin 
deyim yerindeyse hüküm sürdüğü 
şu zamanda, iyilere ve onların 
iyiliklerine inanmaktan başka 
çaremiz de yok aslında. Eskilerin 
dediği gibidir belki de kimbilir? 
O kimselerin hatrına dönüyordur 
dünya…

ECDADIN ZAMANINDA 
YAPILANLAR
Madem iyilik dedik. Pek çok güzel 
şeyin olduğu gibi, iyiliklerin de 
kendileriyle başlayıp ve ne yazık ki 
pek çoğunun yine kendileriyle son 
bulduğu ecdadı da yad edelim 
o vakit. Sadaka taşları örneğin. 
Zenginler kimselerin görmediği 
bir esnada sadaka taşına bir miktar 
para bırakır; ihtiyaç sahipleri de 
muhtaç olduğu kadarını alır, 
gerisine diğer ihtiyaç sahiplerine 
bırakmaya özen gösterirmiş. 
Verenin, hayır ve hasenatın makbul 
olacağı “Sağ elin verdiğini sol el 
bilmesin” ölçüsüne riayeti; alanın 
ise kanaati, diğergamlığı ve 
ince düşüncesi bir başkaymış o 
zamanlar. 

YAZAR YAZAR
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Zimem defterleri…Borçlunun 
ismini ve ne kadar borcu olduğunu 
gösteren, günümüzde kimi 
mahalle bakkallarının kullandığı 
ismiyle veresiye defteri yani. Hali 
vakti yerinde kimseler Ramazan 
aylarında mahalleyi dolaşmaya 
çıkar; oralardaki bakkal, manav 
ve diğer esnafa uğrar, dükkan 
sahibiyle başbaşa kalınca  sorarmış: 
“Zimem defteri var mı?” olduğunu 
öğrenince de kimin ne kadar borcu 
olduğuna aldırış etmeden dilediği 
kadar sayfanın borcunu kapatır, 
“Allah kabul etsin!” deyip çıkarmış 
dükkandan. Yine bunda da borcu 
ödeyen kimin borcunu ödediğini 
bilmezmiş ve borcu ödenen de 
kimin ödediğini…
 Kendisinden nasihat istenince: 
“İşlediğiniz günahları gizlediğiniz 
gibi yaptığınız iyilikleri de gizleyin” 
buyurmuş Rabia-i Adeviyye. (r.a) İşte 
bu minval üzere yapılmış iyilikler 
ecdadın zamanında. Allah onlardan 
razı olsun.

İKİ KAHVE BİRİ ASKIDA 
İtalya’ya hiç gitmedim, Napoli’de 

hiç bulunmadım. Oraya ait bir 
iyilik geleneğinden söz edebilirim 
ancak yazının şu kısmında. Diğer 
iki geleneğe benziyor bu da. Hatta 
dikkatimi çekme sebebi de buydu 
diyebilirim.  “Due caffee, uno 
sospeso…” “İki kahve, biri askıda” 
uygulaması. Müşteri geliyor iki 
kahve parası ödüyor. Biri kendisi, 
diğeri ise kahve içmek isteyecek 
yoksul kimseler için. Güzel bir 
uygulama neden olmasın? Büyüğü 
küçüğü, bir zamanı ve mekanı, belli 
bir şekli yok iyiliğin. İyilik her yerde 
iyilik…

Şu bizim iyiliği abartan adamın 
hakikatte var olduğunu, videonun 
gerçek olduğunu varsayalım şimdi. 
Saksıdaki çiçek, günlerdir beklediği 
suyla toprağını sulayanın kim 
olduğunu bilse ne olur, bilmese 
ne olur? Seyyar satıcı, adamın 

yaptığının vazifesi değil iyilik 
olduğunu bilse ne olur bilmese 
ne olur? Köpek her gün kendisiyle 
tabağını paylaşan bu adamın iyi 
biri olduğunu… Minik kız bu adam 
sayesinde okula başladığını…Yaşlı 
kadın, kapısına her gün meyve 
bırakan kişinin yine bu adam 
olduğunu bilse ne olur, bilmese ne 
olur?

Sadaka taşından aldığı parayla 
akşam evine peynir, ekmek 
götüren baba, kimin parasıyla 
evladının karnını doyurduğunu 
bilse ne olur, bilmese ne olur? 
Zimem defterindeki borcunu nasıl 
ödeyeceğini hesap etmekten 
gözüne uyku girmeyen adam, 
gece uykularını kime borçlu 
olduğunu bilse ne olur bilmese 
ne olur? Napoli’de bir akşam vakti 
malum kafenin önünden geçerken, 
kokusuyla yetinmek zorunda 
kalmayan düşkün, askıdaki kahveyi 
kendisine kimin ısmarladığını bilse 
ne olur bilmese ne olur?

AMCAMIN HİÇ  
BİLMEDİĞİM YÖNÜ
Vefatından nice zaman sonra 
hayatta iken hiç bilmediğim bir 

yönünü öğrendim amcamın. İhtiyacı 
olanlardan desteğini esirgemezmiş. 
Bununla ayrı, bunu bize dahi 
söylemeyişiyle ayrı iftihar ettiğim 
amcamın bu iyiliklerini ben bilsem 
ne olur bilmesem ne olur?

Kendisini tanımakta bir hayli 
geciktiğim, sadece birkaç video ile 
tanıdığımı zannettiğim Abdulmetin 
Balkanlıoğlu’nun Afrika ziyaretinde 
iken yalınayak çocukların ayaklarını 
elleriyle yıkayışını, elleriyle o 
çocuklara abdest aldırışındaki 
güzelliği mesela. Ben bilsem ne olur, 
bilmesem ne olur?

Çöpten bulduğu oyuncak ayıyı 
torununa götüren dedeye yenisini 
alıp hediye eden kimseyi…

Sobayı tutuşturmak isterken 
çıkan yangında evini kaybeden 
Ali amcaya kedileriyle beraber 
yaşayabileceği yeni bir ev alan 
yardımseverleri…

Yetimin başını okşayanı, öksüzün 
yüzünü güldüreni…

Afrika’ya su kuyusu açtıran, 
Yemen’i de unutmayan gönül 
sahiplerini…Tüm bunların hepsini 
ve daha nicesini bizden daha iyi 
bilen bir Rabbimiz varken, biz bilsek 
ne olur, bilmesek ne?
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Sevgili dostlar, canım 
evlatlar! Birçoğunuz 
bilmez, bu yaşlılık bir 
alem... Tam her şeyin 
bittiğini hissedersiniz 

olanca ağırlığıyla ama bir de 
bakarsınız çocuklaşmışınız, nelere 
hazırsınız?..

Bakın bugün kopya çeken çocuk-
lardan biriyim. Çok kınanılır bu eylem 
ama hazıra konmanın da tadına 
doyamazsınız. Prof. Dr. İsmet Emre 
evladın bir makalesinden kopyala-
dım.(Hakkını helal etsin.) Bakın neler 
neler söylüyor; söylediklerini kutsa-
lımıza, kaleme almış. Bizler dünyevi 
yenilgilerin çocuklarıyız uhreviyatı 
meçhul olsa bile!.. Buyrun!.. 
BİZSE...
Ne zaman bir savaş olsa beni çağırıyorlar;
Ne zaman bir ziyafet olsa Amr’ı çağırı-
yorlar.
KADERE DOĞUŞTAN İNANIYORUZ

Merhametin çocuklarıyız, do-
ğuştan duygusalız, göz pınarlarımız 
her an akmaya hazır, ıslak olduğu 
için elimiz, neye dokunsak hep kayıp 
düşüyor, daha baştan kaybediyoruz. 
Doğmadan hatta... Muhtemelen çok 
hesap kitap yapmış babaların mağlup 
ettiği titrek sesli babalarla mantığının 
peşinden giden mutlu annelere ye-
nilmiş mahcup annelerin evlatlarıyız. 
Dünyevi yenilgilerin çocuklarıyız, uh-
reviyatı meçhul olsa da... Muhtemelen 
oğlağız, kovayız, balığız, koçuz... Tıpkı 
babalarımız gibi konar-göçer, gök me-
raklısı bulut; tıpkı annelerimiz gibi kıt 
kanaat, sabırlı, içli, gözlerinde gerçek-
leşmeyen umut... Olmuşa da olma-
mışa da aynı bakıyor gözlerimiz, biraz 
da çaresizlikten. Zalimin zulmüne de 
kötülüğün gelmişine, geleceğine de 
yan bakıyoruz aslında, her zulüm yarıp 
geçiyor içimizi, her haksızlık dumanlar 
yükseltiyor yürek odamızda. Ama biz 
kadere doğuştan inanıyoruz.

Dünyanın bir hali var, böyle 
gelmiş, böyle gidiyor. Her su kendi 
mecrasında akıyor. Biz kenar süsleri, 
kıyı kumları, küçük çimenler; ana 

sayfalar, büyük dalgalar, koca ağaç 
onlar... Biz köylüler, işçiler, prolar; şe-
hirliler, konsüller, asiller onlar... Üç nesil 
geçmesi gerekirmiş kenar süsünün, 
kıyı kumunun ana metne dönüşüp 
büyük dalgalar yaratması için, belki 
hatta bir asır diyorlar... Değil üç nesil,  
on nesil, on bir nesil, tek bir saat bile 
bekleyecek gücümüz ve tahammülü-
müz yoktur. Gücümüz ancak kendi-
mize yeter, tahammülümüz olsa olsa 
kendimiz kadar. Yanılgılarımız biraz da 
karşılıksız sevmekten galiba. Öylesine, 
içimizden geldiği gibi severiz, sevgi 
kelimesini unutarak boyuna. On kere 
yanılsak bile sevme konusunda, on 
birincideki tereddüdü unuturuz bir 
daha. İşte öyle severiz insan kardeşle-
rimizi. Dün kazık atanı bugün bir daha 
çağırırız gönül soframıza, gönlümüz 
dünyadan da atılan kazıktan da kazık 
atılma ihtimallerinden de geniştir 
nasıl olsa. Affeder geçeriz bir kalemde, 
açarız yeni bir sayfa, yazarız yeni bir 
metin daha. Nefret yorgunluk verir 
diye düşünürüz, öç çaba ister, kıskanç-
lık yorar... 

Sevmek kolay gelir, af huzurludur, 
imrenmek dinlendirir. Kim uğraşacak 
büyük işlerle canım benim, kim bekle-
yecek mevkiler, makamlar, mansıplar, 
tüketir insanı biteviye uzayan istikbal 
kuyrukları... Yürüyene göre hem, daha 
çok takılmaz mı koşanın ayakları?.. 
Severiz yaşamayı da üstelik. Her anı-
mızdan keyif almaya çalışırız üstüne 
üstlük. Pürüzsüz nefes almanın fiya-
kası yok mu, şükrederiz görünmeyen 
buluta bile. Elbet vardır her daim zih-
nimizin köşesinde çözümsüz bir ağrı, 
vardır bizim de sırtımızda ağır yükler 
dağ dağ. Şikayet etmez de değiliz; 
ederiz hem de okkalısından, otururuz 
sonra köşeye çekilip, derinden bir 
ah çekeriz, titretiriz hatta göğü bile... 

Kahrımız kendimizedir fakat alınmasın 
kimse, ürpeririz hatta ahımızın duma-
nı onların kirpiklerine dokunur diye. 
Şükür, biraz da yoksullukla mı ilgili 
ne? Yetinme nasıl da yakışıyor Allah’ın 
kuluna?.. Şans gülmez mi bize, kısmet 
gelip bulmaz mı arada bir bize de? 
Elbette gelir, elbette bulur bulmasına 
ya, duygusallığımız var ya, o her işe 
cacık; canımız, ciğerimiz, tuzumuz, 
biberimiz duygusallığımız alır götürür 
onu da... 

Az bir idare etmeli insan derler 
haksızlık olunca, olur mu deriz, biz 
burada, bu şekil, insan olarak kurul-
muşken zamanın böğrüne; sabretme-
lidir derler zulüm görününce, susmalı 
insan alkışlamasa bile... Sabır bunun 
için mi deriz, çıkar bağırırız ortalığa, 
kimse yokmuş, bütün kulaklar tıkalıy-
mış ya da ne çıkar; ne ki çer çöp kayıt 
tutar belki söylediklerimize... “Gelen 
ağam giden paşam” de, açılsın kapılar 
sonuna kadar derler, ağam da belli 
paşam da der, güler geçeriz onlara 
da...  Bizse, böyleyiz işte. Babalarımız 
böyle yaptı, kaybetti; annelerimiz 
böyle yaptı, kaybetti; ne olur ki 
kaybetsek biz de... Elimizde kalır neyi 
tutsak. Her şey biter, duygusallığımız 
kalır geriye. Aşımıza, dişimize, düşü-
müze katık yapar eğleniriz onunla. 
Durmazlar ama onlar, dokunurlar ona 
bile. Söz verir tutmazlar, safızdır. Özleri 
başka sözleri başka, suç bizdedir, 
neden görmedin ki?!.

ŞÜKreDerİZ 
gÖrÜnMeYen BuLuTA BİLe
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Merhametten 
uzak kalmış 
bir dünyanın 
yükünü 
sırtlanır bazı 

omuzlar. Her bir ayrıştırmanın 
hüznü vurur gönül yakalarına. 
Adeta nefretin soluğunu 
duyumsar ömrünün tüm 
caddelerinde. Öyle bir nefret ki 
bu, kendinden olmayana yaşam 
hakkı tanımaz. Kendi haklılığı 
üzerinden, nefes dahi almana 
imkan tanımaz. Kullandığı dil 
her koşulda iter seni. Sevgisizliği 
derinden hissedersin. Ruhunun 
şefkate değmesi gereken 
yanlarının hırpalanmasını 
seyredersin. 
Çocukluğun gider, genç kızlığın 
gider de; gitmez öfkesi, kalbine 
merhamet değmeyenlerin. 

RUHUN ŞEFKAT   
SESİ KISILIR
Çünkü tüm hakkın kendinde 
olduğunu düşünmek, yalnızca 
kendinin her koşulda haklı 
olduğunu zannetmek, yapılan 
zulümlerin meşruiyetini sağlar, 
idrakini kaybetmiş akılların 
nezdinde. Öyle bir ruhi 
savrulmadır ki karşındakini 
ötekileştirmek; kalbin rahmet 
kapıları kapanır, ruhun şefkat 
sesi kısılır. Çekilmez olur dünya. 
Hiç bakmaz bir genç kızın 
katsayı engeliyle hayallerinin 
kökünden sökülmesine. Öyle 
bir öfkedir ki, hiç düşünmez, 
kıyafetinden dolayı son 
sınıfta fakülteden atarak 
karattığı hayatları. Öyle bir akıl 
tutulmasıdır ki bu ruh hali, yıllar 
geçer yine devam eder bu sefer 
kendi dindaşların arasında. 

KARARMIŞ 
ZİHİNLERİN DUYGUSU
Kendisiyle aynı gruba dahil 
olmadı diye, istediği tarzda 
giyinmedi diye, kendi hocasına 
muhalefet etti diye, hakkında 
kulis yapıp, iftiralara kurban 
edebilir. Çünkü ötekileştirmenin 
dini yoktur, ırkı yoktur, mezhebi 
yoktur, meşrebi yoktur, 

cemaati yoktur.  Ötekileştirme, 
kendinden olmayanı düşman 
görenlerin, tekfir etmeye 
ömrünü adamış kararmış 
zihinlerin duygusudur. Çünkü 
ötekileştiren zihin, ötekileştiren, 
kalp, ötekileştiren dil hep 
ziyandır insanın ömrüne. 
Zaman geçer, hikayeler 
farklılaşır, oyuncular değişir 
ama değişmez anlam çabasını 
yitirmiş kafaların bu itekleyen 
tavırları. Çünkü haklı olma 
egosu, kendinin biricik ve tek 
gerçek olduğu düşüncesi, en 
başından bozuk olduğundan, 
bu mayayla insan tutturamaz 
hiçbir hayırlı şeyi. 

EGO, GELİŞMEMİŞ  
İNSAN ÜRÜNÜDÜR 
Bu, insanın hamken, “oldum” 
demesinin tezahürüdür. Yani 
insanın kendinden olmayanı 
adam yerine koymamasının, 
karşısındakini ahlaksızca tekfir 
etmesinin, ötekileştirmesinin 
arka planında, kalp eğitimini 
tamamlamaması yatar. Sahip 
olduğu ünvanların, mensubu 
bulunduğu grubun içerisindeki 
derecenin hiçbir önemi yoktur. 
Çünkü ego, kendini yeterli ve 
yetkin görmek gelişmemiş 
insanlık ürünüdür. 
Yıllardır düşünüyorum... İnsan 
bu ruh halinden sıyrılmayı, 
yeniden kalbini fabrika 
ayarlarına döndürmeyi 
başarabilir mi?KAYBETMENİN

İLK CÜMLESİ:

ÖTEKi

YAZAR YAZAR
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 “Surİye’de yaşananlar bİzİ neden etkİlemİyor? 
Üzerİmİze ölü toprağı mı serpİldİ?” sorularının 

cevabı tam da burada. Gözler göre göre, gönüller de 
alıştı. Acı sıradanlaştı, normalleştİ, rutİn hale geldİ. 
Tıpkı Fİlİstİn ve başka coğrafyalardakİ acılar gİbİ…”

ACIYA
ALIŞMAK

Ülkemizde gündem o 
kadar çabuk değişiyor 
ki, ben gündemdeki 
konuyla ilgili bir yazı 
yazıp sizlere ulaştırana 

kadar bakıyorum ki, bambaşka bir 
konu gündem olmuş. Yeni yıl tartış-
maları, ücretsiz poşet uygulaması 
derken ülkenin gündemine bir anda, 
on sene önce aile içinde işlenen 
cinayet, işkence, istismar olaylarını 
kapsayan korkunç bir adli vaka dam-
gasını vurdu. Esasen cümle içinde 
kullanmaktan bile korkacağımız ‘ 
Cinayet, işkence, istismar, pedofili, 
ensest vs’ gibi olayların olduğu bu 
konu üzerinden mizah üretenler 
bile oldu. Günlerce bu aileyle yatıp 
kalktık tabiri caizse. Bir dizi cinayete 
giden yolda yaşananlar, akla hayale 
sığmayacak işkenceler, pedofili ve 
ensest vakalarının en ince detay-

larını bilmek bize ne kazandırabilir 
ki? Sosyal medyada bu ayrıntıların 
paylaşıldığı yetmezmiş gibi bir de 
insanlar bu haberi her yerden birbi-
rine göndermeye başladı, bilmeyen 
duymayan kalmasın diye.

KANIKSIYORUZ,   
ALIŞIYORUZ 
Araştırmalara göre bizimki gibi sa-
dece televizyon odaklı   
yaşayan toplumlarda; televizyo-
nun ilüzyonlu dünyasıyla gerçek 
hayatın birbirine karışması ve bu 
yanılsama içinde, şiddetin zarar-
sız- sonuçsuz bir biçim olarak algı-
lanması ihtimali  oldukça yüksek.  
Burada mutlaka, şiddet içerikli gör-
seller olması gerekmiyor, şiddeti, 
istismarı, işkenceyi, cinayeti en ince 
ayrıntısına kadar konuşmak da aynı 
sonuçları doğurabilir. 

SALİHA
SAĞDIÇ

Şubat 2019 / Turuncu Dergİ 
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Yine araştırmalar gösteriyor ki te-
levizyon ekranında gördüğümüz 
yahut konuştuğumuz şiddet içerikli 
olaylar izleyicide şiddet olgusunun 
sıradanlaşmasını sağlıyor. Haber 
bültenlerinde, gündüz kuşağı prog-
ramlarında, dizi ve filmlerde sürekli 
maruz kaldığımız şiddet içeren konu-
ları kanıksıyoruz ve bu zaman içinde 
normalleşmeye başlıyor. Kanıksıyo-
ruz, alışıyoruz. 

Tıpkı savaşlarda paylaşılan 
cansız, parçalanmış çocuk ve 
insan bedenlerine karşı ikinci, 
üçüncü gördüğümüzde aynı acıyı 
hissetmemize benziyor. “Hayır, ben 
hepsinde aynı şeyi hissederim” 
diyor olabilirsiniz ama bu insan 
psikolojisine aykırı. Bir acıyı ya da 
üzüntüyü en şiddetli olarak ilk 
yaşadığımızda hissederiz. 

“GÖZLER GÖRE GÖRE  
GÖNÜLLER DE ALIŞTI”
İnsan olarak alışmaya meyilliyiz. 
Kaldı ki alışmayacak bile olsak, 
koca bir toplum olarak ancak bir 
adli tıp uzmanının yahut bir sorgu 

memurunun bilmesi gereken cinayet 
ve istismar detaylarını öğrenip ne 
yapacağız? Yazar Taha Kılınç’ın bu 
konuda yapmış olduğu tespitler 
oldukça dikkat çekici. Televizyon 
yahut sosyal medya üzerinden 
maruz kaldığımız bu durum 
karşısında ‘Kalbimizin dört aşamada 
katılaştığını’ söylüyor:  “İlk önce 
bakamıyorsunuz, içiniz parçalanıyor. 
İkinci aşamada bakabilmeye 
başlıyorsunuz, ‘Vay alçaklar’, ‘Vay 
zalimler’ nidaları eşliğinde üzülmeye 
devam ediyorsunuz. Üçüncüde 
tepkiler artık, ‘Tüh, yine katliam 
yapmışlar’a dönüşüyor. Dördüncü 
ve son aşamada, ‘Yazık’tan başka ses 
çıkmıyor ağzınızdan. Tüm bunların 
ardından hâlâ ağlayabiliyorsanız, 
gerçekten şanslı azınlıktansınız. Sık 
sık sorulan, “Suriye’de yaşananlar 
bizi neden etkilemiyor? Üzerimize 
ölü toprağı mı serpildi?” sorularının 
cevabı tam da burada.

Gözler göre göre, gönüller de alıştı. 
Acı sıradanlaştı, normalleşti, rutin 
hale geldi. Tıpkı Filistin ve başka 
coğrafyalardaki acılar gibi…”

YAZAR

DETAYLI ANLATIMLARIN SAĞLIKLI 
BİREYLERE FAYDASI YOK
İzmir Katip Çelebi ve Ege 
Üniversitesi’nden akademisyenler 
‘Gazetelerin şiddet, cinayet ve tecavüz 
haberleri’ ile ilgili yaptıkları araştırmada 
şu sonuca ulaşmışlar:  “Cinayet 
ve tecavüz haberlerinde zanlının 
verdiği ifadelerin sansürlemeden 
haber yapılmasının (nasıl, nerede 
ne yöntemle öldürdüğü gibi) tüm 
bunlara bir eleştiri ve karşı çıkış niteliği 
taşımakla birlikte, şiddetin detaylarının 
tüm çıplaklığıyla yansıtılması 
bakımından sorunlu görülmüştür. 
Haber, ölüm için etkili yöntemleri 
sıralamakta, bir başka ifadeyle yol 
göstermekte, hem de her kesimden 
okuru şiddetin detaylarıyla karşı karşıya 
bırakarak şiddetin kanıksanmasına yol 
açma riski taşımaktadır.”

Neticede televizyon başına geçen, 
haberleri takip eden tüm insanların 
sağlıklı ruh haline sahip bireyler 
olduklarını varsayamayız. Suçluların 
olay mahalline götürülüp, kurbana 
nerede ne yaptığını en ince ayrıntısına 
kadar yayınlarken ruh sağlığı yerinde 
olmayan, suça meyilli kişiler tarafından 
da bu detayların öğrenileceği 

unutulmamalıdır. Tecavüz yahut çocuk 
istismarı vakalarında sanki adli tıp 
raporuymuş gibi detaylı anlatımların 
sağlıklı bireylere hiçbir faydası 
olmazken, potansiyel suçlulara pekala 
yol göstermektedir.

MİZAH ÜRETECEK    
KADAR ALIŞMIŞIZ
İnsanlığın var olduğu günden bu yana 
suç ve suçlular var, öyle görünüyor 
ki dünya durana kadar da olacak. Biz 
bugün medya sayesinde çok daha 
fazlasından haberdar oluyoruz yalnızca. 
Hem ülkemizde hem de dünyanın her 
yerinde bu tip suçlar işleniyor. Kabul 
etmek gerekiyor ki biz de izlemeye 
ve takip etmeye bayılıyoruz. Şiddet, 
cinayet, tecavüz konularının yer aldığı 
diziler, tv programları ve haberler 
izlenme rekorları kırıyor. İzliyoruz, 
izlemekle kalmıyor paylaşıyoruz. Suçun 
caydırıcılığı, toplumsal ve psikolojik 
açıdan yarar sağlaması dışında 
kalan hiçbir ayrıntıyı bilmek zorunda 
değiliz. Son olay vesilesiyle de gördük 
ki, bu kadar insanlık dışı suçun bir 
araya gelmesine bile sosyal medya 
üzerinden mizah üretecek kadar 
alışmışız. Menemen tartışmasından bir 
farkı kalmamış. 

İnsanlığın var olduğu 
günden bu yana suç 

ve suçlular var, öyle 
görünüyor ki dünya 

durana kadar da 
olacak. Biz bugün 
medya sayesinde 

çok daha fazlasından 
haberdar oluyoruz 

yalnızca. Kabul etmek 
gerekiyor ki biz de 
izlemeye ve takip 

etmeye bayılıyoruz.

İnsan olarak 
alışmaya 
meyilliyiz. Kaldı 
ki alışmayacak 
bile olsak, koca 
bir toplum olarak 
ancak bir adli tıp 
uzmanının yahut 
bir sorgu 
memurunun 
bilmesi gereken 
cinayet ve 
istismar 
detaylarını öğrenip 
ne yapacağız? 
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Yıl 2009… İsrail önce 
havadan vurdu, sonra 
karadan girdi Gazze’ye. 
Dünyanın gözü önünde 
22 gün bir işgal daha 

yaşandı. 300’ü çocuk 1400 Filistinli 
İsrail tarafından öldürüldü. İsrail 
sivillere karşı orantısız güç kullandı. 
Hükümet binalarını, şehrin alt yapı-
sını bombalandı. Konut alanlarına 
beyaz fosfor bombaları attı. Dünya 
yine seyretti. İşgali evlerimize canlı 
yayınla verdiler. Domates doğrarken, 
çocukları uyuturken, ders çalışırken, 
içimizden ‘Kahrolsun İsrail’ derken 
seyrettik. Derken Davos’ta yüzyılın 
sahnesi yaşandı. Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan o yıllarda 
Başbakandı ve Gazze oturumundan 
önce Eski İsrail Cumhurbaşkanı Şi-
mon Peres’e çıkıştı: “Benden yaşlısın. 
Sesin çok yüksek çıkıyor. Biliyorum ki 
sesinin benden çok yüksek çıkması 
bir suçluluk psikolojisinin gereğidir. 
Öldürmeye gelince, siz öldürmeyi 
çok iyi bilirsiniz.” Başbakan Erdoğan 
ardından kendisine konuşma izni 
vermeyen moderatör David Ignati-
us’a dönerek: “Sana da çok teşekkür 
ediyorum. Benim için de bundan 
böyle Davos bitmiştir. Daha Davos’a 
gelmem, bunu da böyle bilesiniz” 
dedi. Türk ve Arap medyasında Da-
vos büyük heyecan uyandırdı. ‘One 
minute’ hafızalara kazındı. Erdoğan 
ise Türkiye’de büyük bir coşkuyla 
karşılandı.

GÜNLERCE KONUŞTUK
O zamanlar İran da dünyadaki çal-
kantılı siyasi ortamdan nasibini aldı. 
12 Haziran’da yapılan cumhurbaş-
kanlığı seçimiydi. Seçimi, Mahmud 
Ahmedinejad’ın kazandığının açık-
lanması sonrasında ortalık karıştı. 
Reform yanlıları, sokaklara döküldü. 
Güvenlik güçleri müsamahasızdı ve 
rejim, isyanı kanla bastırmaya karar 
vermişti. Protestolara katılan Nida 
Sultan adlı genç kızın vurulma anı 
kısa sürede reformcuların simgesi 
haline dönüştü.
Irak’ta da durum pek farklı değildi. 

İşgalden sonra insanlık ayıbı olarak 
anılan, ABD’nin sözde itibarını zede-
leyen Guantanamo’daki esir kampı 
gündemden düşmedi. ABD Başkanı 
Barack Obama kampı kapatacağı 
sözünü vermişti, ama terör zanlısı 
oldukları iddiasıyla Guantanamo Üs-
sü’nde tutulanların nereye gönde-
rileceği sorun oldu. Günlerce bunu 
konuştuk.

ABD O ZAMAN DA   
SİVİLLERİ VURUYORDU
Afganistan’da halk sandık başına git-
ti. Taliban, seçimi boykot etme çağı-
rısı yapmış, oy kullanacakları ölümle 
tehdit etmişti. Seçime katılım oranı 
çok düşük oldu ve oy kullanan bazı 
kişilere eziyet edildi. 
Pakistan ise Amerikan ordusunun 
düzenlediği operasyonlar nedeniyle 
yılı gergin geçirdi. Amerika, Taliban 
ve El Kaide’yi hedeflediği iddia edi-
len insansız uçaklarla düzenlenen 
saldırılarda sivilleri vurdu. Dünyayı 
piksel piksel gören ABD, Pakistan’da 
sivilleri nedense hiç göremedi. 
Çatışmalardan kaçanların sayısı iki 
milyonu buldu. Pakistan’ın çeşitli 
yerlerinde düzenlenen intihar saldı-
rılarında yüzlerce kişi öldü.

AVRUPA BİLDİĞİNİZ GİBİ
Kıbrıs sorunu, AB-Türkiye ilişkilerinin 
de ana eksenini oluşturdu 2009’da. 
İsviçre’de ise çok tartışılan bir 
referandum yapıldı. Yeni minare 
inşaatlarının yasaklanması önergesi, 
sandığa gidenlerden neredeyse 
yüzde 60’ının oyuyla kabul edildi.
Daha önce örneği pek görülme-
miş bir vaka da yaşandı 2009’da. 
25 Ocak’ta kuş sürüsüne giren US 
Airways’e ait Airbus 320’nin pilotu, 
uçağı, New York’taki Hudson Neh-
ri’ne indirmeyi başardı. 155 yolcu 
ve mürettebatın tümü kurtuldu. 
2009’da dünyayı vuran 7,0 ve üzeri 
büyüklükteki 14 depremin beşi 
Endonezya’daydı. En büyük kayıp, 30 
Eylül’de Sumatra Adası açıklarında 
meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki 
depremde verildi. Resmi rakamlara 
göre bin 115 kişi öldü. 

10
10
YıL öNCE

YıL SoNRA

SEN NERDESİN?

Amerika, Taliban ve 
El Kaide’yi hedeflediği 

iddia edilen insansız 
uçaklarla düzenlenen 

saldırılarda sivilleri 
vurdu. Dünyayı 

piksel piksel gören 
ABD, Pakistan’da 

sivilleri nedense 
hiç göremedi. 

Çatışmalardan 
kaçanların sayısı 

iki milyonu buldu. 
Pakistan’ın çeşitli 

yerlerinde düzenlenen 
intihar saldırılarında 

yüzlerce kişi öldü.

Hak ile batılın, iyi ile 
kötünün mücadelesi 

on yıl önce olduğu gibi 
on yıl sonra da devam 
ediyor. Yani buralarda 
değişen bir şey yok! 

Hayra koşanlarla, şerre 
koşanlar kendi yolunda 
ilerliyor. Esas soru sen 

on yıldır neredesin? 
Hikayenin hangi 

sahnesinde hangi 
roldesin?

ÜMMÜGÜLSÜM 
TAT
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Geçtiğimiz günlerde 
bir sosyal medya 
etkinliği olarak 10 yıl 
öncenin fotoğraflarını 
gördük. Hiç 
düşündünüz mü biri 
bize 10 yıl öncesini 
yani 2009 yılını neden 
hatırlattı? 2009 yılının 
hafızalara kazınan 
olaylarını sizler için 
geriye dönük olarak 
araştırırken şunu fark 
ettik dünyada değişen 
pek bir şey yok! 

Şimdi on yılı bone, 
kare başörtü, ince kaş, 

göz kalemi üzerinden 
yorumlayanlar bir 

daha düşünür mü? 
Zannetmiyorum. Birileri 

yüzümüze vurdu 
on yılda yaptıklarını 

ve yaptıklarının 
yapacaklarına zemin 
oluşturduğunu. Biz 

ise on yıl önceki 
fotoğraflar ve yaşam 

dili üzerinden yalnızca 
geçmişe yolculuk 

yaptık. 

HONDURAS’TA ASKERİ DARBE 
Latin Amerika’da 2009’da hareketli 
geçen bir yılı geride bıraktı. En çok 
konuşulan olay Honduras’taki askeri 
darbeydi. Devlet Başkanı Manuel 
Zelaya, ikinci döneminin önünü 
açan düzenlemeyi referanduma 
götürmek isteyince iktidarından 
oldu. Kosta Rika’ya götürülen devrik 
lider, 21 Eylül’de Honduras’taki Bre-
zilya Büyükelçiliği’nde ortaya çıktı. 
O günden beridir de orada yaşıyor.
Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nin 
başkenti Urumçi ise 5 Temmuz’da 
karıştı. Resmi kanallar hayatını kay-
beden Çinlilerden bahsetti. Olaylar 
tam olarak neden çıktı, Uygurların 
bölgedeki durumu nasıldı yine bile-
medik. Çin’de Uygurlar vardı, ötesini 
yıllardır aşamadık. 
Kopenhag’da yapılan kritik iklim 
konferansında ise, 2012’de süresi 
dolacak Kyoto Protokolü’nün yerini 
alacak anlaşma metni üzerinde 
uzlaşma sağlandı ama anlaşmanın 
bağlayıcı olmaması hayal kırıklı-
ğı yarattı. Sonuçta, sanayileşmiş 
ülkeler gelişmekte olan ülkelere, 
2020 yılına kadar 100 milyar dolar 
aktarmayı taahhüt etti. 

YAZICIOĞLU’NU KAYBETTİK 
Türkiye’nin 2009 defterinde ise 
Kürtçe yayın yapan TRT Kürdi’nin 
yayın hayatına başlaması, FETÖ’cü-

lerin aslında neler planladıklarını 15 
Temmuz’da anlayacağımız Ergene-
kon davası gündemde sıkça yer aldı. 
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı 
Muhsin Yazıcıoğlu, İHA muhabiri 
İsmail Güneş ve beraberindekiler 
helikopter kazasının ardından dona-
rak hayatlarını kaybetti. Sır ölümün 
perde arkası hala aydınlanamadı.  
Yüksek Hızlı Tren işletmeleri açıldı, 
günlerce konuşulan Bilge Köyü 
saldırısı yaşandı, üniversite sınavına 
girişte katsayı farkını kaldıran ilk 
büyük adım atıldı. Birinci Roman 
çalıştayı yapıldı, DTP’li vekiller safını 
terör örgütü PKK’dan yana tuttu, 
TEKEL işçileri Ankara’da eylem yaptı.

İSLAM COĞRAFYASINDA HER 
PROJE DENENDİ 
Geçtiğimiz günlerde bir sosyal 
medya etkinliği olarak 10 yıl 
öncenin fotoğraflarını gördük. Hiç 
düşündünüz mü biri bize 10 yıl ön-
cesini yani 2009 yılını neden hatır-
lattı? 2009 yılının hafızalara kazınan 
olaylarını sizler için geriye dönük 
olarak araştırırken şunu fark ettik 
dünyada değişen pek bir şey yok!  
ABD Irak’tan sonra Suriye’ye girdi ve 
milyonlarca Suriyeli mülteci, olmak 
zorunda kaldı. Milyonlarca sivil 
hayatını kaybetti. Halkını öldüren 
Beşar Esad, kimyasal silah kullandı 
fakat BM çoğu kez bunu kabul bile 

etmedi. Ortadoğu’nun kıymetlisi; 
Şam’daki tarihi eserler, el yazması 
kitaplar, İslam tarihinin simgeleri göz 
göre göre yakıldı, yıkıldı. 
Somali’de, Myanmar’da, Yemen’de 
insani krizler yaşandı, yaşanmaya da 
devam ediyor. Çin’in Müslümanlara 
zulmü bitmedi. 

15 TEMMUZ DESTANI
Türkiye, 17-25 Aralık’tan 15 
Temmuz’a giden süreci yaşadı. 
FETÖ’nin ihaneti bitmedi. Fakat 15 
Temmuz gecesi halk kazandı, milli 
irade kazandı. Türkiye büyük bir 
işgal planını yenilgiye uğrattı. ABD, 
Türkiye’de 15 Temmuz’da denediği 
darbe girişimini birçok ülkede daha 
uyguladı. Mısır’da meydana gelen 
olaylar, Müslüman Kardeşler’e ve 
Muhammed Mursi’ye yapılanlar 
hafızalarımızda…
ABD son olarak Venezuela’da bir 
darbe teşebbüsünde bulundu. 
Türkiye’yi hala ekonomik olarak zor 
durumda bırakmaya çalışıyorlar. 
İçerde ve dışarıda plan üstüne 
plan yapıyorlar. Sosyal erozyonla 
toplumun temel taşını yani aileyi 
sarsacak birçok proje hazırlıyorlar. 
Peki neden on yılı referans aldılar hiç 
düşündünüz mü?
Kıtalar ötesinden yönetiliyor işgal 
planları. Sınırlarında tek bir karışıklık 
olsa dahi yıllarca OHAL ilan edenler, 

İslam coğrafyasında aklına gelen her 
projeyi deniyor. 

KAPİTALİZM KAZANDI
Tüketim alışkanlıklarımız, bağımlılık-
larımız, hassasiyetlerimizin değişmesi 
son on yılda daha da hızlandı. On yılın 
faturasına baktığımızda kapitalizm 
kazandı. Tüket, daha çok tüket diyen 
bir nesil yetiştirdik kendi ellerimizle. 
Çocuklarını adeta proje haline getiren 
ve onlara köle olan ebeveynler, mü-
kemmel annelik üzerinden milyonları 
kazanan kadınlar, kendi iç fırtınalarına 
boğulmuş ve başkalarının dertlere 
kapısını kapatmış insanlar on yılda ço-
ğaldı. Psikolojik hastalıklar da on yılda 
artış gösterdi. Boşanma oranları arttı, 
toplumsal korkular bireysel hayatlarda 
kabusa dönüştü. Şimdi on yılı bone, 
kare başörtü, ince kaş, göz kalemi 
üzerinden yorumlayanlar bir daha 
düşünür mü? Zannetmiyorum. Birileri 
yüzümüze vurdu on yılda yaptıklarını 
ve yaptıklarının yapacaklarına zemin 
oluşturduğunu. Biz ise on yıl önceki 
fotoğraflar ve yaşam dili üzerinden 
yalnızca geçmişe yolculuk yaptık.  Hak 
ile batılın, iyi ile kötünün mücadelesi 
on yıl önce olduğu gibi on yıl sonra da 
devam ediyor. Yani buralarda değişen 
bir şey yok! Hayra koşanlarla, şerre 
koşanlar kendi yolunda ilerliyor. Esas 
soru sen on yıldır neredesin? Hikayenin 
hangi sahnesinde hangi roldesin?
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DOSYA

C
umhuriyet 
kurulduğundan 
bu yana Türkiye’de 
halkın kimin eliyle 
modernleşeceği 
hep tartışma 
konusu oldu. 
Darbelerin, parti 

kapatma davalarının, ekonomik 
krizlerin temelinde de bu tartışma 
vardı. Bir yanda imparatorluk 
mirasından gelen, devlet geleneği 
olan bir Anadolu, diğer yanda orada 
yaşayanlar üzerinden türlü projeleri 
olan gruplar… En son 15 Temmuz 

gecesi gördüğümüz gibi hepimizin 
olan Türkiye, maalesef yıllarca 
birilerine ‘paketlenip’ hediye edilmek 
istendi. Buna karşı çıkmanın bedeli 
de maalesef hep ağır ödendi.
CHP tek parti hükümetleri boyunca 
halkı hep baskı altında tuttu. Çünkü 
Türkiye CHP’li elitlerindi. Öyle olsun 
istiyorlardı. Parti tabanı kentlerde 
bürokratlardan ve orta sınıftan, 
kırsalda büyük toprak sahiplerinden 
oluşuyordu. O yıllarca ülkemizde 
ciddi bir iletişim bozukluğu 
vardı. Sesini duyuramayan halk 
küsmüştü. Türkçe ezan okunması, 
Kuran öğretiminin yasaklanması, 
Ankara’nın eski kent merkezi 
olan Ulus’a şalvarlı vatandaşların 
sokulmak istenmemesi; şehirlerde 
halkın, dolayısıyla da dinin ve 
kültürün görünürlüğünü azaltmıştı. 
Tarım toplumu olmamıza rağmen 
tek partili yıllarda Anadolu’da 
yaşanan kıtlık ve yoksulluk halkın 

hafızalarına kazındı. Geçtiğimiz 
günlerde CHP’nin İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı 
Ekrem İmamoğlu’na karşı çıkan 
teyzenin itirazı aslında bir devrin 
hafızasıydı. O dönem ‘icraatları’ 
ile CHP bir nesli yoksulluk ve 
yoksunlukla yeterince tanıştırmıştı. 
Bugün umut vaat etmesi de bu 
yüzden imkansız. 

NEFRET TOHUMLARI  
EKTİLER

Görünür ya da gizli bir şekilde 
sosyal medyada, sokakta, hararetli 
tartışmalarda ya da 2 bin 500 
TL’ye satılan kitapların hazırlanma 
aşamasında herkes başka bir mesaj 
veriyor. Oysa meydanlar, pazar 
yerleri, okullar, toplu taşım araçları 
bu ülkenin hepimize ait olduğunu 
ve aynı gemide yol almayı başarırsak 
fırtınaları aşacağımızı söylüyor. 

DOSYA DOSYA

YILIN SONU
1000

TÜRKİYE 
KİMİN

Bin yıl sürecek dediler tam bin yıllık nefret tohumlarını dikerken. 
“Birbirinizden ömür boyu nefret edin” dediler, aynı hasadın ekmeğini 

yediğimizi hesaba katmadan. “Türkiye kimin?” dediler, “Bu ülke 
hepimizin!” cevabını yüksek sesle söyleyeceğimizi tahmin etmeden. 



28 Şubat’ı sıradan 
cümlelerle anmak, 
bir 28 Şubat 
hikayesi anlamak 
değil amacımız. Bu 
topraklardan bin 
yıllık bir darbe geçti. 
Bin yılın tozunu 
üzerimizden atıp 
yeniden ayağa 
kalkmak da hiç 
kolay olmadı. Türk 
siyasi tarihinin 
en uzun şubatını, 
en yalnız şubatını 
hatırlayalım istedik. 
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DOSYADOSYA DOSYA

Okuduğunuz dosyayı hazırlarken öteki-
leştirilmek istenen bir Türkiye’den birbiri-
mizi yeniden keşfettiğimiz yıllara doğru 
sancılı yolculuğu hatırlamak, hatırlatmak 
istedik. Bin yıl sürecek dediler tam bin 
yıllık nefret tohumlarını dikerken. “Birbi-
rinizden ömür boyu nefret edin” dediler, 
aynı hasadın ekmeğini yediğimizi hesa-
ba katmadan. “Türkiye kimin?” dediler, 
bu ülke hepimizin cevabını yüksek sesle 
söyleyeceğimizi tahmin etmeden. 28 
Şubat’ı sıradan cümlelerle anmak, bir 28 
Şubat hikayesi anlamak değil amacımız. 
Bu topraklardan bin yıllık bir darbe geçti. 
Bin yılın tozunu üzerimizden atıp yeni-
den ayağa kalkmak da hiç kolay olmadı. 
Türk siyasi tarihinin en uzun Şubatını, en 
yalnız şubatını hatırlayalım istedik. Büyük 
oyunları küçük perdelerle sahnelemek 
isteyenlere ‘unutmadık, buradayız’ de-
mek için.

RESMİ TARİHİ
Topraklarımızdan bir 28 Şubat geçti. 
Herkesin ‘Ne olacak?’ diye beklediği en 
uzun şubattı. 
Hafızalarımızı tazeleyecek olursak; 28 
Haziran 1996’da Refah Partisi ve DYP 
(Doğru Yol Partisi) arasında 54’ncü Hü-
kümet kuruldu. 31 Ocak 1997’de Ankara 
Sincan’da düzenlenen Kudüs Gecesi’nde 
İran’ın Ankara Büyükelçisi Muhammed 
Rıza Bagheri bir konuşma yaptı. 
1 Şubat 1997’de üniversitelerde başör-
tüsünün serbest bırakılmasını öneren 
kararname Bakanlar Kurulu’nda imzaya 
açıldı. 2 Şubat 1997’de Kudüs Gecesi 
düzenleyen Refah Partili Sincan Belediye 
Başkanı Bekir Yıldız’a soruşturma açıldı. 
4 Şubat tarihinde 15 tank ve 20 kariyer 
Sincan’dan geçerek Yenikent’teki tatbikat 
alanına gitti. Yaşanan gelişmeler üzerine 
dönemin İçişleri Bakanı Meral Akşener, 
Belediye Başkanı Yıldız’ı görevinden 
uzaklaştırdı. Yıldız Ankara’daki DGM (Dev-
let Güvenlik Mahkemesi) sorgusunun 
ardından tutuklandı. 21 Şubat 1997’de 
dönemin Genel Kurmay 2’nci Başkanı 
Orgeneral Çevik Bir’in, “Sincan’da de-
mokrasiye balans ayarı yaptık” açıklaması 
hafızalara ‘kazındı’. 28 Şubat 1997’de ya-
pılan MGK, Cumhurbaşkanı Demirel baş-
kanlığında toplandı. Toplantı 8 saat 45 
dakika sürdü. 1 Mart’ta askerlerin MGK 
toplantısında hükümetten yapılmasını 
istediği 20 madde ortaya çıktı. Erbakan 
kararı imzalamadı. Ardından Çiller, Erba-
kan’dan görevi kendisine devretmesini 
istedi. Bu isteği reddeden Erbakan, 5 
Mart 1997’de MGK kararlarını imzaladı. 
21 mayıs tarihinde Yargıtay Cumhuriyet 

Başsavcısı Vural Savaş, Refah Partisi’nin 
sürekli kapatılması istemiyle dava açtı. 11 
Haziran tarihinde Genel Kurmay Başkan-
lığı bünyesinde Batı Çalışma Grubu oluş-
turuldu. 18 Haziran’da Erbakan, hüküme-
tin istifasını sundu. Demirel hükümeti 
kurma görevini Mesut Yılmaz’a verdi. 30 
Haziran’da 55’nci hükümet ANAP Genel 
Başkanı Mesut Yılmaz’ın Başbakanlığında 
kuruldu. MGK kararlarından sekiz yıllık 
kesintisiz eğitimle ilgili yasa tasarısı 16 
Ağustos’ta TBMM’de kabul edildi. 16 
Ocak 1998 tarihinde Refah Partisi kapa-
tıldı. Necmettin Erbakan’a beş yıl siyaset 
yasağı getirildi.

28 ŞUBAT’IN    
KONUŞULMAYANLARI
Dönemin Başbakanı Rahmetli Erbakan 
28 Şubat’ta Refah-yol hükümetini dü-
şürmek için DYP’li milletvekillerine baskı 
yapıldığına, hatta bazılarına para teklif 
edildiğine, tehdit dahil her yolun denen-
diğine inandığını belirtmişti. Bu tehdidin 
Çevik Bir tarafından yaptırıldığının söy-
lendiğini açıklayan Erbakan; milletvekil-
lerinin “Ya istifa edin ya da Yassıada’ya 
gidersiniz” şeklinde tehdit edildiklerini 
açıklamıştı. 
28 Şubat Türkiye’ye 381 milyar dolara 
mal oldu. 28 Şubat sürecinde bankalar-
dan 46 milyar dolar ‘hortumlandı’. Türki-
ye’yi soyan banka yönetim kurullarında 
görev alan siviller mali yönden ve soy-
gunlardan hesap verirken banka yöne-
tim kurullarında görev alan asker sanıklar 
hakkında neden yasal işlem yapılmadı.
28 Şubat sürecinin şüphesiz baş mimar-
ları Genelkurmay karargâhındaki komu-
tanlardı. Cumhurbaşkanı Süleyman De-
mirel’in de alan açmasıyla siyasete her an 
müdahale edecek bir refleks geliştiren 
paşalar bir kısım medyayı da Genelkur-
may karargahından yönetiyordu. Başta 
Doğan medyası olmak üzere 28 Şubat 
sürecini ve darbeyi destekleyen medya-
ya 428 milyon dolar para aktarıldı. 
İrtica gerekçesiyle 21 vali ve kaymakama 
kovuşturma dosyası açıldı. Darbe süre-
cinde altı milyon vatandaşımız fişlendi. 
1997-2001 yılları arasında 33 bin 272 
öğretmen kılık kıyafet yüzünden soruş-
turma geçirdi. 27 vakıf ve dernek irticai 
faaliyette bulundukları gerekçesiyle 
kapatıldı.

FETÖ VE ‘YAPAMADINIZ’  
AÇIKLAMASI
28 Şubat’ın en unutulmaz karakterle-
rinden biri de FETÖ elebaşı Fetullah 
Gülen’di. Medya aracılığıyla ‘yapamadı-

nız’ gidin diyordu hükümete. Sözde 
dini bir grubun ve aslında silahlı 
terör örgütünün lideri demokrasiye 
ayar veriyor, başörtüleri açın emirleri 
yağdırıyor, militanlarına kamuda yer 
açılsın diye 28 Şubat mağdurlarının 
sayısını arttırıyorlardı. ‘Ben bir abdest 
alayım gelir seni yine döverim’ diyerek 
15 yaşındaki çocuklara işkence eden 
FETÖ’cü emniyet mensuplarından 
bahsetmiyoruz bile… 
28 Şubat döneminde Gaziosmanpa-
şa’da bulunan Küçükköy İmam Hatip 
Lisesi’ne keskin nişancı gönderildi. 
Türkiye’de birçok kişi ilk defa keskin 
nişancı diye bir şey duydu. Keskin ni-
şancılar birinci tehlike olarak görülen 
millete gönderiliyordu. Millet medya-
da birinci tehlike ilan edilmişti. 

KAMUSAL ALANDAN   
‘KOVULAN’ BAŞÖRTÜLÜLER
Türkiye, 28 Şubat dönemiyle telafisi 
imkânsız bir döneme girmişti. “Şeriat 
geliyor” şeklinde suni korku politika-
sının ardından, özellikle başörtüsüyle 
okumak isteyenlere büyük bir linç 
kampanyası başlatılmıştı. Tek istekleri 
eğitimlerine devam etmek olan imam 
hatip ve üniversite öğrencilerine okul 
kapıları birer birer kapanmıştı. 1997 ‘de 
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi başör-
tülü hemşirelik bölüm birincisi törene 
alınmaması da o yıllarda yapılan zul-
mün sembolü oldu.

28 Şubat’ta okullara girmek isteyen 
başörtülü öğrenciler adeta terörist 
muamelesi gördü binlercesi gözaltına 
alındı okul bahçesine dahi sokulmadı. 
İstanbul Üniversitesi eşine rastlan-
mayan bir skandala imza attı. Rektör 
Kemal Alemdaroğlu ve yardımcısı Nur 
Serter öğrencileri ikna odalarına soktu 
ve zorla okula başörtüsüz girmeye-
ceklerine dair taahhütname imzalattı.

11 Ekim 1998 yılında dünyanın en 
büyük sivil toplum eylemi düzenlendi 
yüz binlerce insan el ele tutuşarak 
özgürlük zinciri oluşturdu. İstanbul 
merkezli bu eylem bütün Türkiye’ye 
yayıldı. Eylemlerde gözaltına alınan 
birçok kişi gözaltına alındı. Tutuklandı 
ve idamla yargılandı. Kız öğrenciler 
giremedikleri üniversitelerin önlerinde 
aylarca eylem yaptılar. Polis çembe-
rinde süren bu mücadele devlet tara-
fından hep kırılmak istendi… Tazyikli 
su ve joplarla yapılan müdahalelerde, 
karnındaki bebeğini düşüren genç 
annelerin feryadı bile dinlenmedi.
Eğitim hakkı ellerinden alınan öğren-
cilere 2011 yılında AK Parti dönemin-
de üniversiteye geri dönme hakkı 
tanındı, 2014 Eylül’de kılık kıyafet dü-
zenlemesinin ardından 5’inci sınıftan 
itibaren başörtüsü hakkı geri verildi. 
Bu düzenleme tek eğitim alanıyla 
sınırlı kalmadı kamuda çalışan kişilere 
de başörtüsü hakkı verildi.

‘BU HANIMA HADDİNİ BİLDİRİNİZ’
16 Ocak 1998’de kapatılan Refah 
Partisi’nin yerine Fazilet Partisi kurul-
muş 1999’da yapılan seçimlerde tam 
111 milletvekili çıkarmıştı. Bu vekiller 
arasından en dikkat çekeni ise Merve 
Kavakçı’ydı. Başörtülü olan Merve 
Kavakçı’nın vekil seçilmesi ilk günden 
olay olmuş, Meclis’te başörtüsüyle 
yemin edip etmeyeceği tartışmaları 
başlamıştı. Meclis geçici başkanı Ali 
Rıza Septioğlu’na ise Atatürk’ün kıya-
fet kararnamesi gösteriliyor ve Merve 
Kavakçı’nın başörtüsüyle meclise 
giremeyeceği ve yemin edemeyeceği 
hatırlatılıyordu. İstanbul Milletvekili se-
çilen Merve Kavakçı, 2 Mayıs Pazartesi 
günü Yüksek Seçim Kurulu’ndan maz-
batasını aldıktan sonra Meclis’in açılış 
oturumuna katılmak için Genel Kurul 
Salonu’na geldi. Merve Kavakçı’nın 
başörtüsüyle meclis Genel Kurulu’na 
girmesi üzerine Demokratik Sol Parti 
milletvekilleri sıralara vurarak ve yuha-
layarak protestolara başladı. Meclisteki 
protestolardan en çok akılda kalan ise 
DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit’in 
Meclis kürsüsüne gelerek sarf ettiği 
şu cümleler oldu: “Burası hiç kimsenin 
özel yaşam mekanı değildir. Burası 
devletin en yüce kurumudur. Burada 
görev yapanlar devletin kurallarına 
uymak zorundadırlar. Burası devlete 
meydan okunacak yer değildir. Lütfen 
bu hanıma haddini bildiriniz!” 



yerleştirme, vs). Bu açıdan bakıldığın-
da sekülerleşme teorisini ortaya atan 
birçok akademisyenin doğru yolda 
olduğu ortaya çıkıyor ancak KONDA’ya 
göre yeni nesil, öncekilerinden daha 
rasyonel ilerlediğinden dini her açıdan 
bütün yaşadığına inandığı an kendini 
muhafazakar olarak kabul etmeyi tercih 
ediyor. Yani bu noktada çoğunluktan 
ziyade muhafazakarlığın nitelendiril-
mesi büyük önem taşıyor. 

DENİZ ÇAKIR OLAYI

Geçtiğimiz günlerde oyuncu Deniz 
Çakır’ın giriştiği tartışmayla “Türkiye’de 
hala başörtüsü bir endişe kaynağı 
olarak var olmaya devam mı ediyor?” 
sorusu yeniden gündeme gelmişken, 
yazar İsmail Kılıçarslan bambaşka bir 
tartışmayı daha gündeme getirdi. 
Deniz Çakır’ın tartıştığı hanımları, Edis 
konserine gittikleri için eleştirdi. Dışarı-
dan bakıldığında yersiz bir eleştiri gibi 
dursa da uzun vadeli düşünüldüğünde 
bambaşka bir soruyu daha akıllara 
getirdi. Gerçi Kılıçarslan yazısında bu 
bakış açısına nail olamamıştı ancak 
o gece konserden çıkan genç kızlar, 
Çakır ile yaşadıkları husumetten sonra 
başörtülü oldukları gerekçesiyle bunu 
yaşadıklarını çoğu yerde ifade etmişti. 
Mağduriyetini yaşadıkları durumun 
gereklerine ne kadar sadıktılar peki? 

BENZER ALIŞKANLIKLAR  ÜZERİN-
DEN YAŞIYORUZ

Günümüz Türkiye’sinde yalnızca 
muhafazakarların değil, neredeyse 
bütün kesimlerin yaşadığı dilemma-
lardan biri de aitlik, aitlikle beraber 
yer aldıkları sınıfların sınırları olarak 
görülüyor. Çoğu insan birkaç alış-
kınlığı üzerinden kendini bir gruba 
bağlıymış gibi hissetse de kısa süre 
sonra sorgulamalar ve tereddütler baş 
göstermeye başlıyor. Bununla birlikte 
birçok sınıfta büyük yumuşamaların 
yaşandığını gözlemlemeye başlıyoruz. 
Dışarıdan her ne kadar ideolojik olarak 
bir kutuplaşma varmış gibi görülse 
de yaşam tarzlarının sosyo-ekonomik 
boyutu ele alındığında neredeyse her 
ailenin benzer alışkanlıklar üzerinden 
yaşamlarını sürdürdüklerini görüyoruz. 
Yurtdışını tatile gitmek, Pisa Kulesi’ne 
elini dayatarak fotoğraf çektirmek için 
artık Moda’da doğmanıza gerek yok. 

Aynı şekilde Umre’ye gitmek için de 
köklü bir dindar geçmişe sahip olmak 
zorunda değilsiniz. Var olduğu söyle-
nen kırsal/kentsel ayrımı her ne kadar 
kendini göstermeye devam etse de 
teknolojiyle birlikte alışkanlıkların da 
yayılma alanı genişlemeye devam edi-
yor. Köylüsü de kentlisi de akıllı telefon 
için taksit ödemeye devam ediyor. 
Sınıflandırılmaların yumuşak zemin-
de hareket ettiği bu sürecin en kötü 
yanı toplulukların ve aydınların peşini 
bırakmayan tereddütler ve sorgulama-
lar oluyor. Sürekli kafalarda yankılanan 
‘Nereye gidiyoruz?’ sorusu kitleler için 
olağanlaşmaya çok yaklaştı. Bu hızlı de-
ğişimin neden olacağı yıpranmalar için 
çeşitli öngörülerde bulunan aydınlara 
göre geç bile kalındı. Toplum, romantik 
beyaz-siyah ayrımından sıyrılıp grinin 
belirsizliğinde çoktan boğulmaya 
başladı bile. Gününe göre kötünün 
normalleştiği, iyinin eleştirildiği anlar 
ortaya çıktı. 

DEĞİŞİMLERİ HER NESİL   
DENEYİMLEDİ

Yazının başında anlattığım kısa anım-
dan söz etmeye gelirsek, aslında hızlı 
değişimleri Türkiye’de her nesil bir dö-
nem deneyimledi. Ancak hiçbir dönem-
de bugünkü gibi popülerlik kavramı bu 
denli ani değişimler yaşamadı ve insan-
ların hayatlarını değiştirecek kadar yer 
kaplamadı. Teknolojinin özellikle zaman 
konusunda insanlara sunduğu lüks kimi 
ülkelerde toplulukların daha çok eğitim, 
spor ve sanat gibi alanlara ilerlemesine 
yol açarken Türkiye  ‘Her alandan biraz 
ama en güzel yerinden’ diyerek esnafla 
pazarlığa giren müşteri moduna girme-
yi tercih etti. Şimdi her birimiz popüler 
olanın peşinden gitmeye çalışırken, 
popülerliğe yaptığımız eleştiriyi bile po-
pülerliğin sunduğu olanaklar üzerinden 
yapmayı tercih eder olduk. Bu nedenle 
bir gün modern gibi hissettiğimiz anın 
akşamında muhafazakarmış gibi hisse-
dersek lütfen telaşlanmayalım. 

ZATEN HEP BURADAYDINIZ AMA OLSUN

HOŞGELDİNİZ YENİ 
MUHAFAZAKÂRLAR

28 Şubat gerçekleşeli çok 
olmamış, henüz aklımın bir 
şeylere ermediği dönemler. 
Bir gün abimin okuduğu 
imam hatipten alınacağı-

nı öğrendiğimde istemeden idrak 
etmeye başlıyorum ama yine de 
çözemiyorum. Sonra bir sabah gitti-
ğim sübyan okulunun kapandığını 
öğrenince kendimi bambaşka bir ger-
çekliğin içinde bulmaya başlıyorum. 
“Yaşadığım ülkenin benim aileme bir 
kastı var” diye düşünüyorum, küçük 
bir çocuğun bunalımla tanışmaması 
gereken yaşlarda. Ailemin beni başka 
bir kreşe vererek, kötü düşüncelerden 
uzaklaştırma gayesi de kar etmiyor. 
Her açıdan ‘modern’ ortamlarda sıkın-
tım giderek büyüyor, doktor raporuyla 
önden ilkokula başlatılıyorum…

HER GÜN BAŞKA OLAYIN 
GÜNDEMİ

Bugünlerde KONDA’nın araştırmasıyla 
tekrardan gündeme gelen ‘muhafaza-
karlık’ tartışması, kafaları kurcalamaya 
devam ediyor. Yaşam tarzı olarak be-
nimsenen muhafazakarlıkla ideolojik 
olarak kabul edilen muhafazakarlık 
arasındaki fark Türkiye’de her gün bir 
başka olayın gündem maddesi oluyor. 
Aslında ‘muhafazakarlık’, farklı vesile-
lerle sıkça kulağımıza çalınan kavram-
lardan biri. Özünde -aynen kelime 

kökeninde olduğu gibi- bir şey(ler)
i koruma, kollamayı temel alıyor. Yani 
muhafazakarlık, sosyal yaşamda kişi-
nin geleneğine özgü değişmez kabul 
ettiklerinin varlığının korunmasını 
talep eden bir politik ve sosyal tavır. 
Ülkemizde ise genellikle ‘bağnaz’ keli-
mesiyle eşleştirilip, konuşuluyor. Oysa 
kavramın geçmişi Fransız İhtilali’ne 
kadar dayanıyor. Fransız İhtilali’nden 
sonra, özellikle aydınlanma fikirleriyle 
beslenen ve kendilerinde, şu veya bu 
yönde, bütün bir toplumu ve dünyayı 
dönüştürme kapasitesi gören lider ve 
kadroların insanlığı içine sürükledikleri 
felaketler ve bu süreçlerde yaşanan 
acılar, zaman içinde belirginleşecek 
olan muhafazakar bir insan tasavvuru-
nun da zeminini oluşturdu. 

‘YENİ MUHAFAZAKARLAR’
Tarihi süreçte muhafazakarlık dinle 
hemen tanışmamış, din muhafaza 
etme anlayışına ihtiyaç duyduğu anda 
ortaya çıkmıştır. Bugün geldiğimiz 
noktada ise ahlakçılık, devletçilik ve 
dindarlık gibi kavramların içinde ken-

dine yer bulmuştur. Aslında bir nevi 
bu kavramların muhafazakarlıktan 
medet ummaları bu ortamın gelişme-
sine yol açtı. Muhafazakarlık özünde 
insanın mükemmel olmadığını anca 
inanış ya da kurumların gücüyle 
ilerleyebileceği görüşüne sahip bir 
yapıyla günümüzde yer bulmaya 
devam etmektedir. Ancak gelişen 
dünyada bu kavram her geçen gün 
bambaşka bir kavramla tanışmaya 
devam etmektedir. Özellikle nesillerin 
sınıflandırılmasıyla beraber, muhafa-
zakarlık gibi düşünceler de önlerine 
yeni-eski gibi sıfatlar almaya başladı. 
Özellikle son zamanlarda ‘Yeni muha-
fazakarlar’ öbeğini sıklıkla duyuyoruz. 
KONDA da yaptığı araştırmada bu 
öbeğin üstünde durmayı tercih etmiş, 
bu kesimin kodlarını ortaya çıkarmış. 
Türkiye’de dindarlığın, muhafazakar-
lığın ve milliyetçiliğin yükselmekte 
olduğu iddiası şehir efsanesinden 
ibaret. Yaşanan şey bu tavrın teşhi-
rine yönelik bir artış (Cuma nama-
zından fotoğraf paylaşma, profiline, 
otomobiline Türk / Osmanlı bayrağı 

NAZ MELİS
ZENGİN
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YAZAR YAZAR

KONDA’ya göre yeni 
nesil, öncekilerinden 

daha rasyonel 
ilerlediğinden dini 
her açıdan bütün 

yaşadığına inandığı an 
kendini muhafazakar 
olarak kabul etmeyi 

tercih ediyor. 
Yani bu noktada 

çoğunluktan ziyade 
muhafazakarlığın 

nitelendirilmesi 
büyük önem taşıyor. 



YAZAR

10 years challange’… 
İnternette, on yıl önceki ve 
yakın zamanda çekilmiş iki 
fotoğrafını ekliyorsun. Sonra 
yıllara, zamana, dünyaya dair 

notunu yazıyorsun. Böyle başladı her 
şey…  Gençlik ve zaman vurgusu 
dolu fotoğrafların arasından başını 
açan hanım kızlarımızın hikayeleri 
düştü medyaya. İngiliz basını BBC 
başını açanlarla söyleşi yaptı, zaten bir 
süredir de yapıyordu. Bazı gazeteler 
haber başlıklarını ‘Özgürleşen 
kadınlar’, ‘Başını açan kadınların 
yaşadığı toplumsal dayanışma’, 
‘Başını açan kadınların mücadelesi’ 
diye vermeye başladı. Sonra hepimiz 
başını açan bir kalabalığın olduğuna 
inandık, inandırıldık. Hemen her gün 
etrafımızda birileri örtünürken ya da 
başörtüsünü çıkartırken, başörtülü 
ya da açık olarak yaşanan süreçler 
hayatın kendi ritmi içinde devam 
ederken Türkiye’de başını açan kadın 
gerçeğiyle yüzleşmemiz istendi. Ah 
şu başörtülü kadınlar! Hepsi baskı ve 
zulüm altındaydı. BBC sesimizi duymuş 
ve bizi kurtaracak ilk adımı atmıştı.

CANLARINI SIKIYORUZ
Son on yıldır toplumda başörtüsü 

ve başörtülü kadınlar yeterince 
itibarsızlaştırılıyordu zaten. Blogger, 
youtuberlar üzerinden verilen 
başörtülü imajı hepimizi üzüyordu. 
Birçok alanda yaşadığımız sıkıntılar, 
engellemeler yeni aşılmışken, öte 
yandan ‘Mağdur edebiyatı yapmayın’ 
diye parmak sallıyorlardı. Kafelerde 
oturan başörtülülerden lüks arabalara 
binen başörtülülere uzanan bir nefret 
halkası oluşturulmak isteniyordu. 
Başörtülü akademisyen, doktor, 
yazar, siyasetçi, iş kadını onları 
memnun etmiyordu. Biz her ne 
kadar başörtüsünü ve normalliği 
savunursak savunalım, birileri iğne 
ucumuza marjinalliği takmak istiyordu. 
Tabii burada tesettürlülere hizmet 

veren sektörün suçu yok mu? Elbette 
var! Başörtülüler üzerinden yapılan 
tasarımlar ve reklam dili bile bizi 
ötekileştirmeye yetiyordu. Fakat 
son günlerde başlatılan baş açma 
kampanyasıyla anladık ki başımızdaki 
örtü kuş kadar bile olsa bunların canını 
fena halde sıkıyor. 

BAŞIMIZIN TACINI 
ÇIKARMAMIZI İSTİYORLAR

Kim ne derse desin başımızdaki 
örtü Allah’ın ayetini hatırlatıyor. 
Kadınlar ‘Ben Müslümanım!’ diyor. 
Tokyo’da, Londra’da, Berlin’de, 
İstanbul’da hep aynı tip kadını görmeyi 
tasarlayanlar, başörtülü kadınları 
denklemden çıkartmaya çalışıyor.

Aslında toplum olarak alışkınız. 
Daha önce de FETÖ, başörtüsü 
mücadelesinin en hızlı dönemlerinde 
hak ve hukuk mücadelesi içinde yer 
almak yerine “Başörtüsü füruattır” 
demiş ve bir gecede gencecik 
kızlara, kadınlara “Başınız açın!” 
emrini vermişti. O dönem üniversite 
hocaları FETÖ’cüleri ima ederek “Bakın 
onlar da başını açıyor, siz de açın 
ve okulu bitirin” öğütleri veriyordu. 
FETÖ; başörtüsüz, tesettürsüz bir 
Müslümanlık anlayışını hakim kılmak 
istiyordu. Anlaşılan onun eliyle 
başaramayanlar şimdi baş açma 
kampanyalarıyla Anadolu kadınının 
yüzyıllardır başının tacı ettiği örtüsünü 
çıkartmak istiyor.

İNSAN HAKLARINI   
İHLAL ETTİLER 

Başörtüsüne ‘Türban’ diyerek onu 
asılsız bırakmak istediler, siyasi simge 
diyerek yasaklamalara kılıf uydurdular, 
devletin ve rejimin güvenliğini 
tehdit ediyor diyerek devlet güvenlik 
mahkemelerinde yargıladılar, siyasileri 
ya da bürokratları eşleri başörtülü 
diye sistem dışına itmek istediler… 
Bizi okuldan attılar, önümüze türlü 
türlü engeller koydular, ‘Başörtülüler 
ve evcil hayvanlar giremez’ tabelaları 
hazırladılar, kampüs girişlerinde 
‘Abla aç başını’ diye başımızda 
beklediler, ikna odalarında yüz yılın 
insan hakları ihlallerine imza attılar… 
Yetti mi? Yetmemiş olacak ki şimdi 
de başörtüsü çıkartan kadınlardan 

kahraman devşirmeye çalışıyorlar.
Evet yıllar içinde başörtümüzün 

şekli ve başörtülülerin hali bir çok 
erozyona uğradı. Fakat başörtüsü 
Allah’ın emri ve biz bu emri yerine 
yitirdiğimiz için çok mutluyuz. 
Başımızdaki örtü başımızın tacı! 
İsteyen başını örter, isteyen başını 
açar. Hiç kimseyi başını açtı diye 
ötekileştirecek de değiliz. BBC ve 
türevleri unutmasın ki proje kadınlarla 
Türkiye’de at oynatamıyorlar. Hele 
başörtü konusunda asla! 

BAŞARAMAYACAKSIN BBC
Sabun köpüğü kadar değeri 

olmayan haberlerle üçüncü 
dünya ülkelerini karıştırmaya 
alışmışlar, bizde de aynı testleri 
uyguluyorlar. Yapamazsın BBC! Biz 
kadınları başörtülü ve başı açık diye 
ayırmıyoruz. Toplumsal hayatta insani 
değerler üzerinden yol alıyoruz.

Soracak olursan, başörtülüyüz ve 
çok mutluyuz. Başı açık olanlar da 
mutlu. Şimdi sen kendi bahçende 
başka projeler ve hikayeler üzerinden 
oyalan. Türkiye’deki kadınların hayatı 
da hayalleri de sizi aşar.

YAZAR

Sabun köpüğü kadar 
değeri olmayan 

haberlerle üçüncü 
dünya ülkelerini 

karıştırmaya alışmışlar, 
bizde de aynı 

testleri uyguluyorlar. 
Yapamazsın BBC! Biz 

kadınları başörtülü 
ve başı açık diye 

ayırmıyoruz. 
Toplumsal hayatta 

insani değerler 
üzerinden yol 

alıyoruz.
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Tıpkı insanların olduğu 
gibi şehirlerin de bir 
kaderi vardır. Şehirler de 
insanlar gibi doğar büyür 
ve gelişir. Ama şehirlerin 

ölümü insanın ölümüne benzemez. 
Eğer bir şehir ölmüşse yerine başka 
şehirler kurabilirsiniz ama insanın 
yerine aynı insanı yapamazsınız. Belki 
kurduğunuz yeni şehir eski şehrin 
ruhunu yansıtamayabilir ama sonuçta 
madde olarak var olmaya devam 
eder. Şehirlerin bir ruhu vardır, o 
ruhu beslemek lazımdır yoksa ruhsuz 
şehirlerimiz insanları mutsuz etmeye 
devam eder. 
Yazar Turgut Cansever kenti “İnsanın, 
hayatını düzenlemek üzere meydana 
getirdiği en önemli, en büyük fiziki 
ürün ve insan hayatını çerçeveleyen bir 
yapıdır. Bu yapıya biçim veren tercihleri 
ise insanlar ve toplumla, inançlarından, 
dinden hareket ederek belirlerler.  Şehir; 
toplumsal hayata insanlar arasındaki 
ilişkilere biçim veren, sosyal mesafelerin 
en aza indiği, ilişkilerin en büyük 
yoğunluğu yaşadığı yerdir” olarak 
tanımlar. Kent veya şehir her ne dersek 
diyelim şehirleri kuran insanların inanç 
sistemidir. 

YÜKSEK MİMAR - ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

gulaykurt@turuncudergi.com

GÜLAY 
KURT

YAZAR YAZAR

ŞEHİRLERİN
KADERİ VE

28 ŞUBAT
İnsanlar beraber yaşayıp bir toplum oluşturmaya karar 

verdikten sonra, kendi iç dinamiklerini yansıtan şehirler kurdular. 
Bu aynı zamanda kendi inanç sistemlerinin de bir yansıması 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Kent bir merkezdir; inançların, 
kültürlerin, siyasi düşüncelerin odak noktasıdır. 



KENT MEDENİYETTİR,   
MEDENİYET İSE KENTTİR

İnsanlar beraber yaşayıp bir 
toplum oluşturmaya karar verdikten 
sonra, kendi iç dinamiklerini 
yansıtan şehirler kurdular. Bu aynı 
zamanda kendi inanç sistemlerinin 
de bir yansıması olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Kent bir merkezdir; 
inançların, kültürlerin, siyasi 
düşüncelerin odak noktasıdır. Kent 
ne tek başına bir binalar bütünü ne 
de tek başına bir toplumsal hayattır. 

Kent medeniyettir, medeniyet 
ise kenttir. Şehirleri kuran inanç 
sisteminin dayandığı kurallar 
çerçevesinde bir bütün olarak din ve 
siyaseti veya dinle şehir kültürünü 
birbirinden ayırmak mümkün 
değildir. Osmanlı’da mahalleler, 
aynı dinden olan insanların 
çoğunlukta olduğu kişilerden 
oluşuyordu. Müslüman mahallesi, 
Rum mahallesi, Yahudi mahallesi 
gibi…Bu insanların hayatlarını 

kolaylaştırmak için yapılan bir 
uygulamaydı, asla ayrıştırmak için 
değildi. Her mahallenin kendi 
kuralları olup, herkes mensubu 
olduğu dine uygun olarak yargılanır 
ve hüküm verilirdi. Yani bir Ermeni 
veya bir Rum suç işlediyse Hristiyan 
kurallarına yargılanır, bir Musevi 
belli bir konu üzerinde hak iddia 
ettiyse Musevilik dinine göre kendi 
hahamlarının görüşleri çerçevesinde 
yargıya varılırdı. Olay şu ki herkes 
bu durumdan memnundu, adil bir 
yargılama için bu gerekliydi.

SONRA NE Mİ OLDU?
Seküler sistem dediğimiz 

düzen ise dini, toplumsal 
bütün değerlerden ayırarak 
hükümsüz kılarak, üstelik dini 
de değerler bütününde belli bir 
yere oturtamayan bir karmaşaya 
hâkim olmuştur. Bu karmaşa 
ki aslında düzen getirmesi 
beklenen sistem ise maalesef 
ülkemizde geçmişte yaşadığımız 

demokratik düzen üzerinde yanlış 
uygulamalara sebebiyet verecek 
şekilde uygulanmıştır. 28 Şubat 
1997’de yaşanan o talihsiz “Post-
modern” darbe ise insanların tam 
da inançlarının hiçe sayıldığı bir 
toplum düzeni oluşturmak için 
yapıldı. Kısaca darbeyi yapanlar bu 
kez medyayı kullanmış ve seçilmiş 
mevcut hükümeti baskı altında 
bırakarak istifaya zorlamış ve malum 
idari kurallarını savunan bir sistemi 
getirmeye çalışmıştır diyebilirz. 

İNANÇLAR OLMASA   
HİÇBİR ŞEYİZ

Bu darbe zihniyetinin feyz aldığı 
en büyük yaptırımlarından biri 
ise insanların hiçbir şekilde dini 
öğretilerini temsil eder bir şekilde 
kamu binalarında bulunmasına izin 
vermeyen kanunlar oluşturmaktı. Hani 
demiştik ya şehri kuran bir inançlar 
bütünüdür ve bu inanç yüzlerce yıl 
içinde oluşmuş olan grift bir kültür 
yelpazesidir. Bu yelpazeyi tek renk 
yapmaya çalıştığınız zaman hayatın ve 
şehrin ruhunu öldürürsünüz. Çünkü 
şehri var edenler insanlar olduğuna 
göre o şehri inşa eden insanları kendi 
binalarında yaşama hakkı tanımamak, 
insanların ve yapıların ruhunu yok 
etme çabasından başka bir şey 
değildir. 

İnançlar olmasa hiçbir şeyiz! Neye 
inanıp yapacağız, üreteceğiz, inşa 
edeceğiz? Kendi değerlerinizi hiçe 
sayarak başkasının dayattığı yabancı 
kurallarla ne bir köyü ne bir kasabayı 
ne de bir şehri idare edebilirsiniz. 
Kaldı ki bir ülkeden bahsediyoruz. Bir 
şehrin kaderini aynı zamanda kurallar 
bütünü de belirler. Şehrin etrafında 
oluşan varoş -eskiden gecekondu 
semtleri denirdi- kesimin neden kent 
kurallarına uymakta zorlandığını veya 
şehre adapte olmada geç kaldığını 
sosyologlar fazlasıyla açıkladılar. 

HERKESİN İNANCINA SAYGI 
DUYACAĞIZ

Kamusal hayatla özel hayat nasıl 
bir ayrıma tabi tutulmalı? Ya da 
ayrılmalı mı?

İnsanlar bir şehre nasıl yakınlık 
duyar, cevap basittir: O şehri 

sevdikçe… “Şehrimi seviyorum 
çünkü…” diye başlayan bir cümle 
sorun, herkes kendi hissettiği bir 
yakınlık derecesiyle cevap verecektir 
bu soruya. İnsan şehirsiz, şehirler de 
insansız olamayacağına göre sevgi 
dolu şehirler inşa etmek istiyorsak 
önce herkesin inancına saygı 
duyacağız. “Sen burada bu binada bu 
çevrede bu şehirde böyle yapamazsın 
çünkü…” dediğimizde bu “çünkülerin” 
altını dolduran olgular evrensel 
kurallardan başkası olmamalı. 

İşte geçmişte yapılan bir 
uygulama olan 28 Şubat darbesiyle 
özdeşleşen bu kamu yasağı, sadece 
başörtülü olduğu için üniversitelere 
sokulmayan, kamu binalarında 
çalışmasına izin verilmeyen bir 
yasak, ancak nefretten başka bir şey 
getirmedi toplumumuza. Bugün 
bu sorunları büyük oranda aşmış 
bulunsak da zihinlerde hala hatırası 
devam etmektedir. Öyleyse beraber 
yaşama kültürümüze de darbe 
vuran bu girişimler ne bizim ne de 
şehirlerin kaderi olmasın. Şehirlerin de 
insanların da ruhu ölmesin…
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Kent medeniyettir, 
medeniyet ise kenttir. 
Şehirleri kuran inanç 
sisteminin dayandığı 
kurallar çerçevesinde 
bir bütün olarak din ve 
siyaseti veya dinle şehir 
kültürünü birbirinden 
ayırmak mümkün 
değildir. Osmanlı’da 
mahalleler, aynı 
dinden olan insanların 
çoğunlukta olduğu 
kişilerden oluşuyordu.

İşte geçmişte yapılan 
bir uygulama olan 

28 Şubat darbesiyle 
özdeşleşen bu kamu 

yasağı, sadece 
başörtülü olduğu 
için üniversitelere 

sokulmayan, 
kamu binalarında 

çalışmasına izin 
verilmeyen bir yasak, 

ancak nefretten başka 
bir şey getirmedi 

toplumumuza. 

YAZAR YAZAR
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Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın, Truva 
Sonatı’nın Ankara prömiyerine 
katılarak sanatçı Fazıl Say’ı 
dinlemesi ve ardından verilen 

fotoğraf aslında bir Türkiye fotoğrafıdır. 
Karşıtlıklardan beslenen siyasetçiler ve 
sanatçıların sadece siyah-beyaz olmayan, 
yeri geldiğinde iyi niyetli adımlarla gri 
alanlarda buluşabileceğinin en önemli 
göstergelerinden birisi oldu bu buluşma.

Fakat bu buluşmayı bir siyasetçi - sanatçı 
ilişkisi üzerinden okumak yerine uzunca 
bir süredir Türkiye’de var olan ‘Erdoğan 
karşıtlığı’ üzerinden yorumlamak maalesef 
ki ‘siyah ve beyaz’da diretenler için çok 
daha kullanışlıydı. Aslında bakarsanız 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fazıl Say 
buluşmasının ardından yapılan tüm 
bu yorumlar da yine başka bir Türkiye 
fotoğrafını gözler önüne serdi. Hem 
muhalif hem de iktidara yakın cenahta 
kutuplaşmadan ve kutuplaştırmadan 
beslenen bir kesim var. Haliyle bu uzlaşı 
görüntüsü en çok onları rahatsız etti.

“BENİM GÖRDÜĞÜM TEK YOL, 
KARŞILIKLI ANLAYIŞA KUCAK AÇMAKTIR”

Fazıl Say’ı öncesinde yaptığı bazı 
açıklamalar nedeniyle ‘Erdoğan karşıtlığı’ 
üzerinden öyle konumlandırdılar ki, bu 
durum onun sanatçı ruhu ve kimliğinin çok 
ötesine geçti. 

YAZAR YAZAR

HATİCE KÜBRA
ÖZTÜRK

UZLAŞMAYA
NE KADAR
AÇIĞIZ?
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YAZAR YAZAR

Dolayısıyla Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ı konserine davet etmesi, 
üstüne bir de karşılıklı iyi niyet 
konuşmaları bu kesim için tam 
bir hayal kırıklığı yarattı. Hatta bu 
durum Fazıl Say’ı ‘ihanetle’ suçlayan 
yorumlarla birlikte bir lince kadar 
gitti. Öyle ki Fazıl Say gelen tepkiler 
üzerine bir açıklama yapmak zorunda 
kaldı ve “Bir ülke, kendi yüksek 
kültürü, halk müziği, sanat musikisi, 
batı müzikleriyle yerelden evrensele, 
muhteşem adımlar atabilecekken, 
sentezlerle dünyaya katkı 
sağlayabilecekken, kendi farklılıkları 
arasında kültürlerarası köprüler 
kurabilecekken, tuhaf bir uçuruma 
sürüklenmekte ve hepimiz düşeceğiz. 
Ben bu uzlaşı kapısının aralandığını 
hissettim” dedi. Fakat bu açıklama 
da onu bir karşıtlık üzerinden 
kodlayanları kesmeyince üstüne bir 
açıklama daha yazmak zorunda kaldı 

ve “Benim attığım bu adım bir uzun 
yolun başlangıcı. Bana yönelttiğiniz 
suçlamaların büyük bölümü ‘varsayım’ 
ve de irrite edici olabilir. Kim ne 
kazanır bundan? Dostlar, bir küçük 
ışık gördüğümü, anlatmak istiyordum, 
umutlar gütmek adına. Umut bile 
edemeyeceksek, o zaman siz söyleyin 
ne yapılması gerekir? Umut olmayan 
bir yaşam mı olur? Diyalog arayışı 
yanlış ise ne yapmak gerekir?... Şu 
açık bir gerçek ki, kendi mahallenin 
temiz kalmasını istiyorsan başka 
mahallelerin de temiz kalması için 
gayret sarf edeceksin. Ön yargılarla bir 
yere varamıyoruz. Benim gördüğüm 
tek yol diyalogtur, karşılıklı anlayışa 
kucak açmaktır” ifadelerini kullandı. 

NE GOL NE DE SKOR 

Fazıl Say tarafında durum böyle 
iken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
kendisine karşı muhalif çıkışlarıyla 

gündeme gelen bir sanatçının 
uzattığı eli tutması, iktidara yakın 
bazı kesimlerce karşı mahalleye 
atılmış bir ‘gol’ gibi yorumlanarak 
skor hanesine yazıldı. Oysa bu 
buluşma ne bir maç ne de bir 
yarıştı. Şimdi öyle bir ülke düşünün 
ki, sanatçısı attığı bir uzlaşı adımı 
nedeniyle kendi mahallesine 
açıklama üzerine açıklama yapmak 
zorunda kalsın ama ikna edemesin. 
Siyasetçisinin de attığı uzlaşma 
adımı ‘skor’ olarak görülsün. Peki 
böyle bir ortamda nasıl uzlaşacağız? 

UZLAŞI AMA NASIL?

Eğri oturup doğru konuşalım… 
Lafa gelince hepimiz ‘toplumsal 
uzlaşı’dan söz ediyor, buna ne 
kadar ihtiyacımız olduğundan 
dem vuruyoruz. Kutuplaşmalardan, 
kamplaşmalardan artık sıkıldığımızı 
söylüyoruz. Normal şartlarda bu 
kadar çok ‘uzlaşı’ talebi olan bir 
toplumda, bu buluşmanın ayakta 
alkışlanması gerekirdi. Fakat ne 
ilginçtir ki kutuplaşmadan en çok 
şikayet edenlerin, Erdoğan-Say 
buluşmasına için ‘uzlaşı kapısı 
aralandı’ diyerek sevinmek yerine “Bu 
bir yenilgidir” diyerek öfkelendiklerini 
gördük. 

Yani ortada bir sorun 
var!  Ya uzlaşı istekleri yalan 
ya da kutuplaşmayı o kadar 
içselleştirmişler ki bu durum 
uzlaşının önüne geçiyor. Her iki 
halde de birlikte yaşama duygumuz 
zedeleniyor, birbirimizi anlama 
çabamız darbe alıyor. 

SANATIN BİRLEŞTİRİCİ   
GÜCÜNE ATIF

Sanatçıların ve siyasetçilerin 
en önemli ortak noktaları, ikisinin 
de halkın desteği ve sevgisiyle 
yollarına devam etmeleridir. Bugün 
hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem 
de Fazıl Say dünya görüşleri ve 
yaşam tarzları birbirinden farklı olsa 
da halkın büyük bir bölümünün 
sevgisini ve desteğini kazanmış 
isimlerdir. Bu iki ismin geçmişte 
yaşananlara perde çekerek uzlaşı 
yolunda öncü olmalarından bir 
tuhaflık yok. Çünkü hem lider 

karakteri hem de sanatçı karakteri 
bu tür ‘yeni sayfalar’ için elverişlidir. 
Üstelik bunu bir sanat fonu 
üzerinde yani Truva Sonatı ile 
birlikte yapmaları ayrıca anlamlıdır. 
İletişim açısından bu; sanatın 
kitleleri birleştirici gücüne bir atıftır. 
Birbirimizde açtığımız yaraları sanat 
da saramazsa başka hangi ilaç 
merhem olabilir ki bu yaraya? 

Toplum içinde çatışmadan ve 
gerginlikten beslenenlerin sesi, 
ne yazık ki makul ve uzlaşıya açık 
insanların sesini bastırıyor. Özellikle 
de iyi niyetli yaklaşımların bile 
sosyal medya yoluyla bir anda linç 
kampanyalarına dönüşebildiği bir 
dönemde yaşıyoruz. Bu tehlikeli 
süreç bizi, farklılıklarımız arasında 
köprüler kurmaktan uzaklaştırıyor. 
Kurulan köprüleri de bir şekilde 
dinamitliyor. 

FARKLILIKLARIMIZLA 
ZENGİNLEŞELİM 

Fazıl Say konser sonrası 
açıklamalarını “Yıkan da yaratan da 
biziz şu sevilesi dünyada” başlığıyla 
yapmıştı. İşte bu sözden hareketle 
yıkanlardan değil yapanlardan, 
küslüğünü kutsayanlardan değil 
barışmak için kucak açanlardan, 
öfkesine ve nefretine yenik 
düşenlerden değil sükunetini 
muhafaza edenlerden, kutuplaşmayı 
yüceltenlerden değil uzlaşıya yol 
açanlardan yana olmak zorundayız. 
Farklılıklarımızla zenginleşmenin, 
ortak değerlerimizle bir olmanın 
huzuruna erelim.

Yerelden evrensele, 
muhteşem adımlar 
atabilecekken, 
sentezlerle 
dünyaya katkı 
sağlayabilecekken, 
kendi farklılıkları 
arasında 
kültürlerarası köprüler 
kurabilecekken, 
tuhaf bir uçuruma 
sürüklenmekte ve 
hepimiz düşeceğiz. 

Eğri oturup doğru 
konuşalım… Lafa 

gelince hepimiz 
‘toplumsal uzlaşı’dan söz 

ediyor, buna ne kadar 
ihtiyacımız olduğundan 

dem vuruyoruz. 
Kutuplaşmalardan, 

kamplaşmalardan artık 
sıkıldığımızı söylüyoruz. 

Normal şartlarda bu 
kadar çok ‘uzlaşı’ talebi 

olan bir toplumda, bu 
buluşmanın ayakta 

alkışlanması gerekirdi. 
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İYİLİK
HER YERDE

İYİLİK
HER YERDE

V
an’ın Çaldıran ilçesine bağlı Çubuklu köyündeki 
Galatasaray Ortaokulu’nda fen bilgisi öğretme-
ni olarak görev yaptığı sırada okulun elektrik 
ihtiyacını karşılamak amacıyla rüzgar türbini 
yapan öğretmen Mahmut Çakır, ‘Bakanlık Teşvik 

Ödülü’ne layık görüldü.  2016-2017 eğitim öğretim yılında 
yapılan 3 bin 357 başvurudan 106 çalışma, bölgesel ödüle 
değer görülürken, katılan eserlerden “Öğretim Yöntem ve 
Teknikleri”, “Bilimsel ve Teknolojik Faaliyetler”, “Kurumsal 
Kapasitenin Geliştirilmesi”, “Eğitim Öğretime Erişim ve 
Yönlendirme”, “Olumlu Tutum ve Davranışların Geliştiril-

mesi” kategorilerinde 15’i Bakanlık Ödülü, 5’i de Bakanlık 
Teşvik Ödülü almaya hak kazandı. Ankara’da düzenlenen 
Bakanlık Teşvik Ödülü törenine katılan Van İl Milli Eği-
tim Müdürü Kıyasettin Kırekin, Çaldıran İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Ömer Aslan, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mevlüt 
Şahin, öğretmen Mahmut Çakır, ödül almanın sevincini 
yaşadı. Bakanlık Teşvik Ödülün’e layık görülen ‘Rüzgarım 
Hayalim Olsun’ projesinin Türkiye’de dereceye girmesinin 
Van açısından önemli olduğunu belirten Van İl Milli Eğitim 
Müdürü Kıyasettin Kırekin, Mahmut Çakır öğretmeni 
gönülden tebrik ettiklerini söyledi.

TÜRKİYE’NİN HAwKİNg’İ ÇİÇEK,
engelliler için yazılım üretmek istiyor

E dirne’nin Keşan ilçesi Belediye 
Başkanı Mehmet Özcan’ı ziya-

ret eden ve Özyeğin Üniversitesi 
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nü 
birincilikle bitirerek Google’dan 
burs alan serebral palsi (beyin felci) 
hastası Murat Can Çiçek, engellile-
rin bilgisayar kullanımını kolaylaş-
tıracak ve gözle kontrol edilebilen 
bir yazılım üzerinde çalıştığını açık-
ladı. Türkiye’nin Hawking’i olarak 
bilinen Murat Can Çiçek ve annesi 
Nilgün Çiçek, Keşan Belediye Baş-
kanı Mehmet Özcan’ı makamında 
ziyaret etti. Mehmet Özcan, Murat 

Can Çiçek’in Google’dan burs alan 
ilk engelli Türk olduğunu ve Ame-
rika’ya doktora eğitimi için gide-
ceğini belirterek, “Keşan’ın dünya 
çapında başarıları olan çok zeki bir 
evladı var. Kendisi ABD’de doktora-
sını yapacak. Kısa zaman sonra da 
İngiltere’de Google’ın misafiri ola-
cak. Kardeşimizi İngiltere ve Ameri-
ka’ya gitmeden önce misafir etmek 
istedik. Keşan Belediyesi olarak 
Murat Can’ın her zaman destekçisi 
olacağız. .Murat’ın İnsanlığa çok 
katkı sağlayacağına inanıyorum. 
Başarıları daim olsun” dedi.

ÖĞRenciLeRDen 
YeMen için KeRMes

K ütahya’nın Pazarlar ilçesinde 
ilkokul öğrencileri, Yemen’de 

yaşanan savaştan dolayı mağdur 
olanlar için kermes düzenlendi.   

2015 yılından bu yana süren iç 
savaş nedeniyle insani kriz yaşanan 
Yemen için Pazarlar İlkokulu öğ-
rencileri, öğretmenleri ve velilerin 
düzenlediği kermes ilçe halkı yo-
ğun ilgi gösterdi. Kermese ilçe Kay-
makamı Kerem Yenigün, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Kemal Sevgi , daire 
amirleri, öğrenciler, öğretmenler, 
veliler ve vatandaşlar katıldı. Ker-
mes dualar ile açıldı. Kermeste 
gıda ürünleri, el işi ürünler, öğren-
cilerin yaptığı süsleme ürünleri ve 
kuru bakliyatların satışa sunuldu

T epebaşı Belediyesi Veteri-
ner İşleri Müdürlüğü’nün, 

çocuklara hayvan sevgisini 
aşılamak üzere yürüttüğü ‘Sen 
de Bir Pati Sev’ projesi kapsa-
mında çalışmalar devam edi-
yor. Bugüne kadar Eskişehir’in 
yanı sıra birçok ilde binlerce 
öğrenciye ulaşarak eğitim 
çalışması yürüten Tepebaşı 
Belediyesi Veteriner İşleri Mü-
dürlüğü’ne bağlı ekipler, son 
olarak Bahar Çocuk Evi’nde 
düzenlenen eğitim ile çocuk-
lara hayvan sevgisini aşıladı. 
Etkinlikte sokakta hayvanlara 
nasıl davranılması gerektiği 

konusunda sunum yapılırken 
şarkılar eşliğinde gerçekleştiri-
len taklitler de öğrencilerden 
ilgi gördü. Gerçekleştirilen 
eğitim çalışmalarının önemi-
ne değinen yetkililer, “Bugüne 
kadar yaklaşık 3 bin çocuğu-
muza ulaştık. Çocuklarımıza 
hayvan sevgisini aşılayarak 
onları sevmeyi ve merhamet 
göstermeyi öğrenmelerini 
sağlıyoruz. Sorumluluk duy-
gusunu geliştirerek onların da 
bir can taşıdığını ve sevgiye 
ihtiyaçları olduğunu aktarı-
yoruz. Eğitimlerimiz devam 
edecek” diye belirttiler.

M anisa’nın Alaşehir ilçesinde bir 
festivalde yere atılan çöpleri 

toplayan 11 yaşındaki Kübra Ço-
ban’ın örnek davranışı, burs almasının 
yanında okuluna kendi adını taşıyan 
“bilim ve teknoloji sınıfı” kurulmasını 
ve öğretmenler odasının yenilenme-
sini sağladı.

Geçen ay Alaşehir Cumhuriyet ve 
Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen 
1’inci Üzüm Festivali’nde yerlere 
atılan çöpleri toplayan Alaşehir 

Ortaokulu 5’inci sınıf öğrencisi Kübra 
Çoban’ın bu örnek davranışı, iş adamı 
Sezgin Baran Korkmaz’ın dikkatini 
çekti.  Çoban’a burs veren iş adamı 
şimdi de “bilim ve teknoloji sınıfı” ve 
“öğretmenler odasının yenilenmesi” 
sözünü yerine getirdi. Çoban, “Benim 
bu davranışımdan etkilenen Sezgin 
Bey beni tebrik etti. Sonra bana burs 
verdi, şimdi de okulumuza bilim ve 
teknoloji sınıfı açtı. Kendisine teşek-
kür ediyorum.” dedi. 

“Sen de Bir Pati Sev” 3 Bin çocuğa ulaştı

“çevreci KüBra” oKuluna teKnoloJi SınıFı KaZandırdı

‘RÜzgARıM HAYALİM 
oLSUN’ pRojESİNE öDÜL



YAZAR

ZEHRA BİNİCİ TEKİN
UZm. KLİNİK PsİKoLog & AİLE DANışmANı

Aile kavramı için klasik bir tanım 
vardır; toplumun en küçük birimi 

ailedir diye. Şimdilerde hızla 
büyüyen iletişim ağının dünyayı 
küçük bir eve dönüştürdüğüne 

benzer söylemleri sıkça 
duyar olduk.
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DOSYA DOSYA

21’NCİ YÜZYIL GERÇEKLERİ 

VE EBEVEYN
OLMANIN GETİRDİKLERİ H

ayat, insana verilmiş en büyük 
sermayedir. 365 günden oluşan 
her yıl, bir yaş daha olgunlaşırız. 
Olgunlaşma sonucu sorumluluk 
alabileceğimiz noktaya gelince 

de evlilik kararı alır aile olmak isteriz. Evlilik; 
kan bağıyla meydana gelen; anne, baba ve 
çocuklardan oluşan toplumun en küçük 
sosyal grubudur. Sevgi saygının öğrenildiği, 
ahlak gelişiminin kazanıldığı, yardımlaşma, 
dayanışma ve paylaşma gibi değerlerin 
ilk öğrenildiği yerdir aile. Aile toplumun 
değer yargılarını, gelenek ve göreneklerini, 
inançlarını ve kültürünü yansıtır. Aile çocuğun 
bakılma, beslenme, korunma, sevilme, 
eğitilme, değerli ve güvende hissetme 
gereksinimlerini karşılar. Ayrıca aile; çocuğun 
yeteneklerinin gelişmesine yardımcı olurken, 
oyunlar oynayarak gelişeceği ve yeni şeyler 
fark edeceği ortam hazırlar, zorlandığı anlarda 
yanında olur, yeni davranış becerileri ve 
kurallara uyma becerisi kazandırır, doğruyla 
yanlışı ayırt edebilme yeteneği kazandırır, 
kişilik ve kimlik kazanmasını sağlar. Çocuğun 
kişilik gelişim sürecinin en önemli faktörü 
anne-babadır. Kişilik gelişim sürecinde 
çocuk yanlış yola sapabilir, çıkmaz sokaklara 
girebilir, yol ayrımlarında dolanıp durabilir. Bu 
durumlar ebeveyn çocuk ilişkisinde birtakım 
sıkıntıların yaşanmasına neden olsa da ilişkileri 
güçlendirmektedir. Anne babanın yaşamanın 
ayrılmaz parçasıdır çocuğu. Çocuğuyla 
sevinir, çocuğuyla üzülür, çocuğuyla eğlenir, 
çocuğunun başarısını kendi başarısıymış gibi 
görür, onunla övünür, gurur duyar. 

DAHA KOLAY VE ÇABUK   
ÖĞRENİYORLAR 
Her anne baba çocuğunun; sevgiyi ve 
saygı çerçevesinde yetişmesini, yetenek ve 
becerilerinin gelişmesini, ahlaki ve toplumsal 
değerleri kavramasını, sorumluluk duygusu 
kazanmasını, arkadaşlık kurma ve sürdürme 
yeteneğini geliştirmesini, neşeli, mutlu, 
başarılı, kolay iletişim kuran, kendini ifade 
edebilen, aklını en iyi şekilde kullanabilen, 
nazik ve iyi kalpli, sağlıklı bir evlat olarak 
yetiştirmesini ister. Anne baba olmak bu iyi 
duygu ve yaşantıların yanında dönem dönem 
birtakım sıkıntıların, hayal kırıklıklarının, 
çatışmaların, zaman zaman da kırgınlıkların 
yaşandığı bir süreçtir. 



Unutmayın, teknoloji 
sadece bir araçtır. 
Teknolojiden 
korkmadan 
onu yönetmeyi 
öğrenmemiz 
ve öğretmemiz 
gerekmektedir. 
Denetimsiz bilgisayar  
kullanımının her yaş 
grubu için zararı 
varken çocuklar söz 
konusu olduğunda 
bu zararlar daha da 
artmaktadır. 
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Tüm bu olumlu ya da olumsuz 
duygu ve durumlar çocuğa 
ayırılan zaman, gösterilen ilgi ve 
sevgiyle doğru orantılıdır. Bu çağda 
çocuğun eğitimi sadece ebeveyn 
üzerinden ilerlemiyor. Bu eğitimi 
olumlu ya da olumsuz yönde 
etkileyebilecek birçok unsur vardır. 
Çocuklar eskiye oranla daha kolay 
ve çabuk öğreniyor. Teknolojik 
gelişmeler ve teknolojik cihazlar 
bu süreci çocuklar için daha 
kolay bir hale getiriyor. Televizyon 
ve bilgisayar çocuklar üzerinde 
düşündüğümüzden daha fazla etki 
ediyor. Bunu dikkate alarak, özellikle 
internetle her şeyin kolay erişilebilir 
olduğu yerlerde ebeveynler daha 
dikkatli olmak durumundalar. 
Unutmayın, teknoloji sadece bir 
araçtır. Teknolojiden korkmadan 
onu yönetmeyi öğrenmemiz 
ve öğretmemiz gerekmektedir. 
Denetimsiz bilgisayar kullanımının 
her yaş grubu için zararı varken 

çocuklar söz konusu olduğunda 
bu zararlar daha da artmaktadır. 
Çocukların hayatlarının merkezinde 
bu cihazlar varken şu soru 
sorulmalıdır: ‘Keyfe keder internette 
sörf yapmasına ihtiyacı var mı?’, 
‘Evde bilgisayar varken tablete 
ihtiyacı var mı?’ vb. 

EVE NEDEN İNTERNET  
ALDIĞINIZI ANLATIN
 Ebeveyn derslerinde destek olsun 
diye daha çok çocuğuna bilgisayar 
almaktadır. Bu anlaşılır ve kabul 
edilebilir bir durumdur. Anlaşılır 
olmayan çocuğun odasına neden 
bu bilgisayarın konulduğudur. 
Bilgisayar ortak kullanım alanında 
olmalıdır. Çocuk ödevini yapacaksa 
da oyun oynayacaksa da bilgisayar 
kullanımı evin ortak kullanım 
alanında, ebeveyn gözetiminde 
olmalıdır. Ebeveynler bilgisayar 
ve internet kullanım becerilerini 
geliştirmelidir.

YAZAR

n Çocuk neden bu kadar teknolojiye 
ya da sanal dünyaya sığınmak istiyor?’ 
sorusunun cevabını bulmak gerekir. 
Öncelikle çocukların oyun alanları 
azaldı. Dışarıda oynama imkanı 
bulamayan çocuğun ekran tek oyun 
alanı haline gelmemelidir.

n Çocuk koşulsuz kabul ve  
içtenlik bekler.  

n ‘ Çocuğun davranışları yaşadığı 
durumun ve hissettiklerinin  
sonucudur.   

n ‘Onların yerlisi, bizi göçmeni 
olduğumuz bu teknoloji çağında 
onlara sormayı, onlardan öğrenmeyi 
ve dijital dünyayı keşfetmede bize 
yardımcı olmalarını mesele haline 
getirmemeliyiz. 

n ‘Bu yaşam yolculuğunda çocuklarla 
birlikte büyümeli ve gelişmeliyiz.

n ‘Çocuklarınızı teknolojiden uzak 
büyütmeyi denemeyin demeyeceğim 
düşünmeyin bile!  Çünkü bu imkânsız 
ve kazanamayacağınız bir savaş. 
Dolayısıyla öğrenmeleri, keşfetmeleri, 
sosyal beceri kazanmaları için sizin 
denetiminizde kontrollü bilgisayar/
internet kullanımına imkân tanıyın.

n ‘Oynadığı bilgisayar oyunlarının 
yaşına uygun olması, üretkenliğe 
teşvik etmesi ve şiddet içermemesi 
önemlidir.

n ‘Çocukla açık iletişim kurmak 
gerekir. Öncelikle onu ‘birey’ olarak 
kabul etmeliyiz. 

n ‘Çocuktur, anlamaz” , “Bizim 
gizlimiz saklımız yoktur”, “Biz arkadaş 
gibiyiz” türü yaklaşımlar çokta sağlıklı 
değildir aslında. Çocuklarımızı 
ciddiye almalı ve bizimle her 
konuyu paylaşabileceklerini onlara 
hissettirmeliyiz. 

n ‘Çocuğun mizacıyla anne babanın 
mizaç özellikleri çok başka olabilir. Bu 
noktada orta yolu bulmak gerekir. Bu 
da ebeveyne düşer. 

n ‘Çocukların da kişisel bir alanı 
olduğu unutulmamalı ve saygı 
duyulmalıdır. 

PEKİ NE YAPMALI
DOSYA

 Kimse bilmediği bir konuda 
denetim yapamaz. 
Ebeveyn çocuğa internet kulla-
nımıyla ilgili bilgi verilmediyse 
çocuğun interneti verimsiz ve 
kötüye kullanma olasılığı yüksek-
tir. Çocukla öncelikle internetin 
eve neden bağlatıldığı hakkında 
konuşulmalı ve çocuğa farkındalık 
kazandırılmalıdır. Amaç teknolojik 
araçları yasaklamak değil uygun 
kullanılmasını sağlamaktır. Yasak-
lanan her şey merak uyandırır 
ve elde edildiğinde kontrolsüz 
kullanım/tüketimi beraberinde 
getirir. Ebeveyn internet kulla-
nımında çocuğa model olma-
lıdır. Yemek masasında kendini 
iletişime kapatıp gözünü elindeki 
telefondan ayıramayan ebeveyn, 
çocuğunu telefonla oynamaması 
konusunda ikaz etse de bu ikazın 
faydası olmayacaktır. Çocuklar 
sözlerimizden ziyade davranışla-
rımızı dikkate alır. Çocuk kulaktan 
önce göz ile öğrenir. 

BİLİNÇLİ ŞEKİLDE ÖĞRETİN

Anne-babalar olarak ‘ebeveynlik’ 
tavır ve tutumlarımızı gözden 
geçirmeliyiz. İşe yarayan ve 
yaramayan davranışları ayırt 
etmeliyiz. Bakınız Hazreti Ali 
(Radiyallahu Anh) efendimiz, 
ebeveynlere ne tavsiye ediyor; 
‘Çocuklarınızı kendi zamanınıza 
göre değil, onların yaşayacakları 
zamana göre yetiştirin’ buyuruyor. 
Bizim de meseleye bu şekilde 
yaklaşmamız gerekmektedir. 
Çocuklarla yaşanan iletişim 
sorunlarının en önemli 
nedeni onların ruh dünyasına 
girememek, empati kuramamak, 
ortak bir dil geliştirememek, 
onlara ulaşamamak, yaşadıkları 
hız ve teknoloji çağına ayak 
uyduramayarak bir de kısıtlamalar 
getirmektir. Durum böyleyken 
de çocuklara sorunlarının 
çözümü için doğru yöntemler de 
bulamayız. 

YAZARDOSYA DOSYA
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E
ndülüs, gidene kadar hayal-
lerimde sokaklarında dolaş-
tığım, adını duyduğumda 
heyecanlandığım mede-
niyet… Nasip olup gezip 
bitirdiğimizde Endülüs’e dair 

aklımda kalan bir-iki şey vardı: Endülüs 
de tıpkı Kudüs gibi kesinlikle gidip 
görmemiz, biz Müslümanların yalnız 
bırakmaması gereken bir yer. Zaten 
bu tür coğrafyaları gezip görmenin bir 
lüks değil bir gereklilik olduğu ancak 
oralara gidince anlıyorsunuz. İslam 
tarihinin medeniyet ve ihtişamını 
hissederek öğreniyorsunuz. Fakat daha 
sonra bu coğrafyadan Müslümanlığın 
silinmesini gözlemlemeniz son derece 
dramatik oluyor.

781 YIL MÜSLÜMANLARIN 
ELİNDE KALDI

İber Yarımadası, Kuzey 
Afrikalı berberi komutan Tarık Bin 
Ziyad’ın, fethiyle 781 yıl boyunca 
Müslümanların elinde kaldı. Endülüs 
İspanya’sı ilim ve bilimde Avrupa’nın 
karanlık ortaçağ yaşadığı dönemde 
dünyayı aydınlattı, Avrupa’daki 
gelişmelerin asırlar önce yaşandığı 
bir yer oldu. Müslümanların bölgede 
bulunduğu süre boyunca ilmin zirve 
olmasının yanı sıra mimarî anlamda 
da günümüzde dahi kendisine 
hayran bırakan bir medeniyet inşa 
edildi. Endülüs Musevileri tarafından 
Latinceye çevrilen bu sayede 
matematik, kimya, fizik, mimarlık 
ve felsefeyle ilgili kitaplar Avrupa’ya 
yayıldı. Bugün bazı uzmanlar dahi 
Rönesans’ın temelini Endülüs 
medeniyetinin attığına dair hemfikir. 

İSLAM MEDENİYETİNİN 
ZİRVE ŞEHRİ: GRANADA

Endülüs medeniyeti, Kral XI. 
Muhammed’in 1492’de Fernando ve 
İsabel’e teslim olmasıyla bitti. Fakat 
öncesinde İspanya İslam İmparatorlu-
ğu, adını dünya tarihine altın harflerle 
yazdırdı. Bu medeniyetin şüphesiz en 
önemli şehr, Granada (Gırnata)oldu. 
Onca yıkıma ve barbarlığa rağmen 
hala Endülüs’ün ihtişamını görebice-
ğiniz bir şehir olan Granada, öyleki 
sadece Elhamra Sarayı için bile ziyaret 

edilmeye değer bir yer.  Elhamra’ya 
günde sadece 7 bin 800 ziyaretçi kabul 
ediliyor. Dolayısıyla saraya giriş biletini-
zi önceden internetten almakta fayda 
var. Eğer gişeden alacaksanız yanınızda 
pasaportunuzun olması gerekiyor, aksi 
takdirde bilet almanız mümkün değil. 

LA GALİBE İLLALLAH
Şehrin tepesinde kurulu olan 

Elhamra Sarayı’na uzun bir koruyu 
yokuş yukarı çıkarak ulaşıyoruz. 
Küçücük bir kapıdan girip bambaşka 
bir aleme geçiyorsunuz. Sanki devam 
eden bir rüyanın içindeymiş gibi 
ağzınız açık bir şekilde dolaşmaya 
başlıyorsunuz Elhamra’yı… İç içe 
bahçeler, kemerler, sütunlar, avlular, 
odalar… Hele duvarlardaki o taş 
işçiliği, ahşap oymalar... Adeta taşın 
konuştuğu, dile geldiği yapılar 
sarıyor etrafınızı. Her detay size Allah’ı 
hatırlatıyor, çünkü her yerde her an ‘La 
Galibe İllallah’ yazısını görüyorsunuz 
ve bu söz Elhamra’yı gezdiğiniz her an 
akıllara mıh gibi kazınıyor. Bu sözün 
uyandırdığı etkiden ve tüylerimizin 
diken diken olduğundan zerre kadar 
şüphem yok. Bir sarayın içinde taşların 
her santimetre-karesine işlenmiş 
bir şekilde günde belki de binlerce 
insanın gözüne nakşedip aklında 
çivi gibi yer ediyor. Allah’ın tek galip 
olduğunu tüm dünyaya haykıran 
Elhamra, dört bölümden oluşuyor. 
Nazari Sarayı, Cennet-ül Arif anlamına 
gelen ‘Generalife’ adlı yazlık saray, Al 
Kazaba ve Hristiyan fethini göstermek 
için sarayın bahçesine yapılan 5’inci 
Carlos Sarayı. 1492 yılında Avrupa’daki 
son İslam toprağı olan Granada 
düştüğünde ne yazık ki Elhamra Sarayı 
da bu yıkımdan payını aldı. Hristiyan 
Kastilya Krallığı işgal sonrası ilk iş 
olarak Elhamra’nın gözetleme kulesine 
gümüş haç dikerek İspanya’daki 
Müslüman hakimiyetinin tamamen 
bittiğini duyurdu. Ardından krallık 
“Elhamra Kararnamesi” yayınlayıp 
ülkedeki bütün Müslüman ve 
Yahudileri sürgün etti. İspanya’yı 
terk etmeyenler için ise o dönem 
birçok korkunç hadiselere sebep 
olan Engizisyon Mahkemeleri’nde 
yargılatarak öldürüldüler.  

FATMA KARAMAN SÜSLÜ

DOSYA
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MÜSLÜMANLARIN   
MAHALLESİ: ALBAYZİN

Elhamra’ya şöyle bir uzaktan bakıp, 
iç çekmek için size Albayzin Mahal-
lesi’ne gitmenizi tavsiye ediyorum. 
Eski bir Müslüman mahallesi olan 
Albayzin’de, günümüz Müslümanlarını 
ilgilendiren en güzel detay, şu an aktif 
olarak hizmet veren Granada Ulu Ca-
mii’nin varlığı. Namaz vakitlerinde açık 
olan camide, Ramazan ayında da özel 
programlar yapılıyor.  

Labirenti andıran dolambaçlı 
sokakları ve bembeyaz evleriyle Gra-
nada’nın en eski yerleşim yerlerinden 
birisi olan Albayzin’in hemen yukarı-
sında bulunan Sacromonte bölgesi 
ise Çingene Mahallesi olarak anılıyor. 
Mağaralardan bozma evlerin olduğu 
bu bölgede sergilenen Flamenko 
gösterileriyle çok ünlü.

AVRUPA’NIN İLK   
ÜNİVERSİTESİ

Endülüs’ü gezerken gözlerimizin 
dolmasına sebep olan, kızgınlık, öfke 
ve pek çok karışık duyguyla gezdiğimiz 
bir diğer yer ise Cordoba(Kurtuba) 
şehri oldu. Bir zamanlar Endülüs Emevi 
Devleti’nin başkenti olan Cordoba 
11’inci yüzyılda dünyanın en kalabalık 
ve kozmopolit şehirlerinden biriydi. 
Stratejik konumu sayesinde Romalılar 
döneminde önem verilen Cordoba, 
asıl yükselişini tıpkı diğer Endülüs şe-
hirleri gibi Emeviler döneminde yaşadı. 
Müslüman, Hristiyan ve Yahudilerin 
yaşadığı bu şehir önemli bilim adamı, 
filozof ve sanatçılar yetiştirerek Avru-
pa’nın bilim ve sanat merkezi haline 
gelmişti. Cordoba, aynı zamanda Avru-
pa’daki ilk üniversiteye sahip olmasıyla 
da ünlüdür.

‘AH’ ÇEKEREK   
GEZİLEN CAMİİ

Endülüs’e ayak basıp da “Ah” 
çekmemiş olan yoktur… Genel olarak 
Endülüs’te Hristiyanlaştırılan her yer 
çok üzücü olsa da gözlerimin dolma-
sına sebep olan yer Kurtuba Camii 
(Kurtuba Müzesi, La Mezquita) oldu. 
200 yılda tamamlanan bu camii, 16’ncı 
yüzyılda 5’inci Carlos tarafından içine 
yapılan kilise yüzünden katedrale 
dönüştürülmüş. Minaresinin tepesine 
çanlar yerleştirilen ve ayinler yapılan 
caminin içinde pek çok da şapel bu-
lunuyor. Aynı anda 20 bin kişinin aynı 
anda namaz kılabileceği kadar büyük 
bir camii olarak inşa edilen Kurtuba’nın 
içerisinde 1289 sütun bulunuyordu, 
fakat bugün bu sayı depremler ve 
içine yapılan kilise yüzünden 880’ne 
kadar düştü. 

İslam mimarisinin gelmiş geçmiş 
en muhteşem eserlerinden biri olan 
Kurtuba Camii’ni bugün müze olarak 
gezebiliyorsunuz. Fakat özel günlerde 
Hristiyanların ibadet etmesi için açılı-
yormuş. Tabii biz bunu duyduğumuzda 
yaşadığımız üzüntüyü, hayal kırıklığını 
tarif dahi edemem. Cami olarak kabul 
ettiğiniz yapıya ayakkabılarla girip 
dolaşmak, o muhteşem işçiliğe sahip 
olan mihraba yaklaşmanızı, dokun-
manızı engellemek için yüksek, çirkin 
çelik korkulukları görmek, mihrabın 
önünde dua etmek için biraz fazla vakit 
geçirince müze yetkililerinin müdahale 
etmesi, hepsi çok ağır gelmişti. Cordo-
ba’da beni en etkileyen bir diğer şey 
ise aileleriyle buraya gelen diğer Türk 
turistler oldu… Kimi küçücük çocukla-
rıyla, kimi maaile olan Türkleri görmek, 
buraları yalnız bırakmadığımıza şahit 
olmak biraz yüreğimi hafifletmişti.

CORDOBA    
SOKAKLARINDA   
EZAN SESİ 

Cordoba’ya vardığımızda Cuma 
günüydü… Kurtuba Camii’ni gezip 
üzüntüden sessiz sessiz dışarı çıktığı-
mızda saat Cuma namazına geliyordu. 
Eşim ‘Belki namaz kılabileceğim bir 
yer bulurum’ diye telefondan mescit 
aramaya başladı. Bizim için sürpriz oldu 
fakat Cordoba’da bir mescit olduğunu 
öğrendiğimizde bulunduğu konuma 
doğru yol alırken sela sesini duyduk. 
Bütün Cordoba sokaklarının sela sesiy-
le inlediğini duymak o kadar tuhaftı ki 
sanki ilk kez duyuyormuşuz gibi şaş-
kınlıktan olduğumuz yerde kalıp selayı 
dinledik. İslam eserlerinin hunharca 
tahrip edildiği bu Hristiyan toprakların-
da böyle bir şeye tanıklık etmek bize 
çok uzaktı bilemiyorum ancak Kurtuba 

Camii’nde gördüklerimden sonra yaşa-
dığım o üzüntü selayı duyunca kısmen 
hafiflemişti. Bizlerin ihtiyacından çok 
Cordoba’nın da o ezana çok ihtiyacı 
vardı şüphesiz. Namazdan sonra eşim 
yanıma yüzünde bir gülümsemeyle 
geldi ‘Ömrümde ilk kez İspanyolca 
hutbe dinledim, hiçbir şey anlamadım 
ama çok güzeldi,

Allah’a böyle bir şey nasip ettiği 
için ne kadar şükretsem az’ dedi. 
Allah’a Endülüs topraklarına ziyaret 
ettiğimiz ve ezan sesi duyduğumuz 
için ne kadar şükretsek az tabii. Meğer 
yüzyıllar sonra Cordoba’da ilk ezan sesi 
2011 yılında duyulmaya başlanmış. Nü-
fusunun büyük bir bölümünün Fas ve 
Cezayir’den gelen Müslümanların oluş-
turduğu Cordoba’da sonradan İslam ile 
şereflenen pek çok İspanyol olduğunu 
öğreniyoruz esnaftan. Cordoba’dan 
ayrılırken ise aklımdan tek şey geçiyor: 
Granada ne kadar Elhamra ise Cordoba 
da o kadar Kurtuba Camii…

MİNAREDEN   
ÇAN KULESİNE

Endülüs medeniyetinden 
muhteşem eserler görebileceğiniz 
son durak Sevilla’ya ( İşbiliy) geçiyoruz. 
Guadalquivir Nehri (Vadi-ül Kebir) 
kıyısındaki bu güzel şehir Romalılardan 
Vizigotlara, Emevilerden İspanyollara 
başkentlik yapmış. Buradaki en önemli 
yapılardan Endülüs yapılarından 
biri İşbiliyye Ulu Camii ( Santa Maria 
Katedrali-La Giralda) şehir Hristiyanların 
yönetimine geçince yakılmış, sadece 
minaresi ayakta kalmış. Bugün La 
Giralde adıyla gördüğümüz bu 
minare, çan kulesi olarak kullanılıyor. 
Rivayetlere göre dünyanın en büyük 
mihrabının da bulunduğu bu camii 
yıkılmış, yerine dünyanın üçüncü 
büyük katedrali olan Santa Maria inşa 
edilmiş. Endülüs’ün diğer şehirlerinde 
olduğu gibi burada da İslam’ın 
izlerini rahatlıkla görebiliyorsunuz. 
Müslümanlar için son derece önemli 
olan Muvafakat isimli eserin sahibi, 
İslam hukuku alanında çalışanların 
sık sık ismini duydukları Şâtıbî (ö. 
790/1388)’nin buralı olduğunu da 
söyleyelim.

DOSYA



KISA KISA
w Biz gezimiz için bir hafta ayırdık, 

size de en az beş- altı gün ayırmanızı 
tavsiye ederim zira Endülüs deyince 
bir şehri değil bir bölgeyi gezeceğinizi 
bilmeniz gerekir.

w Endülüs’ü bir gidenden muhakkak 
dinleyin, o heyecanına, hayranlığına 
şahit olun. Gitmeden önce nereye 
gittiği hakkında az da olsa bilgi sahibi 
olmalısınız.

w Cordoba’ya bir gününüzü ayırmanız 
yeterli olacaktır.

w Seville, Granada ve Cordoba’da helal 
restoranlar bulmak mümkün.

w İspanyolların ‘’Siesta’’ zamanlarını 
göz önünde bulundurmak gerek. 14:00-
15:00 saatleri arasında başlayan siesta 
17:00-18:00 saatlerine kadar sürebiliyor. 

w Endülüs’e kış döneminde gitmenizi 
tavsiye ederim. Akdeniz iklimine sahip 
olduğu için bizim kış dönemimizde 
Endülüs’te hava 18-22 derece arasında 
oluyor. 

w Kurtuba Camii’ni sabah 08.30 – 09.30 
arası ücretsiz gezebilirsiniz.

w Alcazar Sarayı’nı pazartesi günleri 
18:00-19:00 saatleri arasında ücretsiz 
olarak ziyaret edebilirsiniz.
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HRİSTİYAN VE MAĞRİP  
ÖĞELERİ BERABER

Ve Alcazar… La Giralda’nın hemen 
karşısında olan bu saray her ne kadar 
dışarıdan mütevazi görünse de içine 
girince muhteşem bir sanata tanıklık 
ediyorsunuz. Adını Arapça El-Kasr’dan 
alan Alcazar, ilk önce Muvahhidun 
hükümdarlarından Ebu Yakup Yusuf 
tarafından yapılmış ve 14’üncü 
yüzyılda yıkılmış. Sarayda göreceğiniz 

“La ilahe illallah” yazıları sizleri sakın 
şaşırtmasın. Kastilya – Leon Kralı 
I’nci Pedro orijinalini de muhafaza 
ederek sarayı yeniden yaptırmış. 
Endülüslü mimara yaptırdığı sarayda 
İslam sanatının izlerini her yerde 
görebiliyorsunuz. Alcazar ile Elhamra 
arasında benzerlik hissediliyor. Her 
iki saray da Medinetü’l-Zehra’dan 
esinlenerek yapılmış. Görkemli odaları, 
taş işlemeleri, muazzam tavanlarıyla 
Alcazar Sarayı görülmeye değer. 

2 Ocak 1492’de Endülüs’ün ve 
Granada’nın emiri Ebu Abdul-
lah, şehrin anahtarlarını Aragon 
Kralı Ferdinand ile Kastilya 
kraliçesi İsabel’e teslim eder. 
Kendisi de eşini ve aile fertlerini 
alarak Elhambra’nın üst tarafın-
da ve Sierra Nevada dağlarının 
eteğindeki kayalık tepeye 
çekilir ve bugün İspanyolların 
“El-Ultimo Suspiro del Moro” 
(Mağribli’nin son iç çekiş yeri) 
dedikleri yerden teslim ettiği 
hazineyi gözyaşlarıyla seyrey-
ler. O sırada annesi Âişe ona 
‘Erkekler gibi savunamadığın 
şehir için şimdi kadınlar gibi 
ağla’ dediği rivayet edilir.

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!



PRof. DR. Lütfİ ŞEybaN ENDüLüS’ü “SEkİz aSıRLık ömRüNüN SoNuNDa, 
“VE Lâ GâLİbE İLLaLLâh” DİyE DİyE, EbEDİ üStüNLüğüN yaLNızca aLLah’a mahSuS 

oLDuğuNu haykıRaRak DüNyaya VEDa EDEN bİR mEDENİyEt” oLaRak aNıyoR. 

   ENDÜLÜS MİRASINA
SAHİP ÇIKMAK

TÜRK MİLLETİNİN 
VAZİFESİDİR

RÖPORTAJ: FATMA KARAMAN SÜSLÜ
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İ
slam medeniyetinin ulaştığı en 
üst seviye Endülüs… Müslü-
manlar, İslamiyet’in doğuşunun 
100’ncü yılında Endülüs diye 
anılan İspanyol topraklarına 
çıktı. Müslümanların Avrupa 
macerası, son İslam Devleti 
Nasriler’ in sultanı XII. Muham-

med’ in, Badol Tepesi’nden göz 
yaşları eşliğinde hazin ayrılışıyla son 
buldu. Geriye 800 yıl boyunca inşa 
edilmiş muhteşem bir medeniyet 
kaldı. İnsanlık tarihinde ise derin 
izler bıraktı. Öyle ki Avrupa bugünkü 
gelişmişliğini Endülüs’e yani İslam 
medeniyetine borçlu. Müslümanlar 
Endülüs’ü neden kaybetti? Bugün 
Endülüs bizim için ne ifade ediyor? 
Sakarya Üniversitesi Fen – Edebiyat 
Fakültesi Tarih Bölümü’nden Prof. Dr. 
Lütfi Şeyban’a sorduk. 

YAKLAŞIK SEKİZ  
ASIR SÜRDÜ

Öncelikle röportajımıza Endü-
lüs’ün sizin için ne ifade ettiği 
sorusuyla başlamak istiyorum…

Endülüs, dalları Batı’da, kökleri Do-
ğu’da, Medine’de, Şam’da. Zeytinin 
yeşili ve barışın beyazıyla; İspanya’sı, 
Portekiz’i ve Fransa’sıyla rengarenk 
açan narin bir narçiçeği.. Muhteşem 

Ulucami’nin Kurtuba’sı, Emevî hali-
felerinin parlayan yıldızı. Yüzbinlerce 
kitabın aydınlattığı, binlerce âlimin 
ürettiği bir medeniyet. Merkezinde 
insan olan, suyla hayat bulan, aşkla 
yoğrulan, ilimle kavrulan.. Taşı ve 
ahşabı zarif, mütevazı bir sanata 
dönüştüren. Sekiz asırlık ömrünün 
sonunda, “Ve lâ Gâlibe illallâh” diye 
diye, ebedi üstünlüğün yalnızca 
Allah’a mahsus olduğunu haykırarak 
dünyaya veda eden bir medeniyet. 
Beşyüz küsür yıldır ise, tozlu kitap-
ların arasında unutulup kuruyan bir 
narçiçeği.

Batı, Müslümanlar ile ne za-
man tanıştı? Bize kısaca Endü-
lüs’ün kuruluşundan bahseder 
misiniz? 

Miladi 610’da Hz. Peygamber’in 
başlatmış olduğu İslamlaşma hare-
keti, Ortadoğu’dan hareketle, Atlas 
Okyanusu’ ndan Hindistan içlerine, 
Anadolu kıyılarından Orta Asya’ya 
kadar yayıldı ve bu halklar İslam’ın 
barış ve huzuruyla yaşamaya başladı. 
İberya halkları da kendi içlerindeki 
huzursuzluktan dolayı İslam ile 
yakından ilişki içindeydi. Sonunda 
içlerinden bazı grupların davetiyle 
İslam ordusu İberya’ya çıktı ve 
burada 711 yılından başlayarak 

yaklaşık sekiz asır sürecek bir İslam-
laşma süreci başlamış oldu.

MÜSLÜMANI, HRİSTİYANI 
VE YAHUDİSİ İLE REFAH 
YURDUYDU  

Endülüs’e dair ne zaman bir 
yazı okusam Müslüman, Hris-
tiyan ve Yahudilerin hep barış 
içerisinde birarada yaşadıkla-
rından bahsediliyor... 

Endülüs medeniyetinin yedi farklı 
ırk, dil ve geleneklerden müteşekkil 
olduğunu söyleyebiliriz. Yani Akde-
niz dünyasının bütün kadim kültürel 
geleneklerini büyük oranda bünye-
sinde eritmiş ve bu yapıyı homojen 
bir toplum yapısına dönüştürmştür. 
Bunun hakkında Endülüs’ü tanım-
layan bir slogan vardır: “Endülüs 
kendisinden öncekileri toplamış ve 
sonrakileri de andınlatmıştır”diye. 
Tarihte hiçbir toplum ya da devlette 
ebedi birlik diye bir olgu göremez-
siniz. Endülüslüler de bunu başaran 
nadir milletlerden birisidir. Dolayı-
sıyla dini hoşgörü, bilim, kültür ve 
medeniyet üzerine kurulmuş sekiz 
asırlık bir tarih olan Endülüs, barış ve 
birbirine karşı saygı çerçevesinde bi-
rarada yaşama konusunun da güzel 
bir modelini sunmuştur. 

RÖPORTAJ RÖPORTAJ



İSLAM MEDENİYETİNİN 
EN OLGUN MEYVESİ

Fakat o muhteşem Endülüs 
adeta bugün unutulmaya yüz 
tutmuş. Bu medeniyete dair pek 
malumat sahibi değiliz. Bunun 
nedeni sizce nedir?

Endülüs medeniyeti artık Türkiye’de 
de tanınma veya bilinme ihtiyacı 
duyulan bir konu haline geldi. Çünkü 
Osmanlı olarak yaşadığımız büyük 
düşüşten sonra bu millet, yaklaşık 
bir asırdır yeniden diriliş hamlesini 
yaşıyor. Kendine gelmeye çalışan bir 
bünye, ihtiyacı olan ilacı da ancak 
kendi eczanesinde yani kendi tarihin-
de bulabilir. Elbette kendi toplumsal 
şartları gereği uzun bir süreçte ger-
çekleştiği gözlenen bu hamlenin, 
kendi kökleri üzerinde vücut bulması 
doğal bir zorunluluk. Bu kökleri araş-
tırdığımızda ise karşımıza, yaklaşık 
iki bin yıldır çağlara kendi öz rengini 
vererek varlığını sürdüren Türk ve 
İslam kültürü çıkmaktadır. Endülüs bu 
kadîm dünya hazinelerinin güzide ör-
neği olan İslam medeniyetinin en ol-
gun meyvesidir. Dolayısıyla, Endülüs 
mirasına sahip çıkmak Türk milletinin 
vazifesidir.

HAMASİ DUYGULARLA 
DEĞERLENDİRİLİYOR 

Peki Endülüs’ü anlamak, hatır-
latmak, bu medeniyeti ayağa 
kaldırmak için neler yapabiliriz? 

Öncelikle Endülüs’te yaşayan insan-
lara İslam’ın güzellikleri anlatılarak 
onların gönüllerinin kazanabiliriz. 
İspanya ile tarih ve turizm alanla-
rında karşılıklı işbirliği geliştirebiliriz. 
Özellikle Osmanlı Endülüs-Kuzey 
Afrika ilişkileri bağlamında bilimsel, 
sosyal, kültürel ve iktisadi çalışmalar 
yapılabilinir. Endülüs gezisine çıkacak 
Türkler için alternatif gezi program-
larının düzenlenmesi ve onların 
İspanya Müslümanları ile her türlü 
insani münasebetler geliştirmelerinin 
teşvik edilmesi olabilir. Kurtuba Ulu-
camii’nin Müslümanlara verilerek iba-
dete açılmasının sağlanması önemli 
detaylardan bir tanesi. Özellikle Me-
deniyetler İttifakı ve Akdeniz İçin Bir-
lik (AİB) gibi müesseselerin bu amaç-
la değerlendirilmesi ve somut pro-
jeler üretilmesi söz konusu olabilir. 
Sekiz-dokuz asırlık Endülüs gerçeğini 
iyi anlamak ve anlatabilmek amacıyla, 
Ortaçağ-Yeniçağ Ortadoğu-Kuzey Af-
rika ve Avrupa tarihinin iyi bilinmesi; 

ayrıca Arapça, Berberice, Latince, İs-
panyolca, Katalanca, Portekizce ve 
Fransızca gibi yedi lisanda yazılmış 
bulunan kaynaklardan araştırma 
yapacak akademisyenlerin  
yetiştirilmesi atabileceğimiz  
önemli adımlardan olabilir. Ümit 
ederiz ki, daha farklı maddelerin de 
eklenebileceği bu somut öneriler 
zamanla hayata geçer.

Sanıyorum bir de Endülüs’ün 
bizlere sorunlu aktarılma 
problemi söz konusu değil mi?

İber Yarımadası’nda yazılan tarih ki-
taplarında Endülüs’ün doğru anla-
tılmasını sağlamak bence atmamız 
gereken en önemli adımlardan…  
Çünkü bugün o coğrafyada hâkim 
olan devletler bunu yeterince 
yapmamakta, tarih kitaplarında 
sekiz asırlık Endülüs’ü 5-10 sayfayla 
geçiştirmektedirler. Oysa Türkiye’de 
ve Osmanlı coğrafyasında Osmanlı 
kültürü ve medeniyetinin doğru 
bilinmesi ne kadar önemliyse, En-
dülüs veya İber coğrafyasında da 
Endülüs medeniyetinin bilinmesi o 
kadar önemli. Çünkü ülkemizin kül-
türlü ve bilinçli insanları Endülüs’e 
karşı hamâsî duygularla yaklaşıyor. 
Bu medeniyetin dünya tarihindeki 
üstün yerinin farkında olarak on-
dan bilimsel metodlarla istifade 
edilmesi yerine, daha çok Endü-
lüs’ün kaybı ve İspanya Müslü-
manlarının maruz kaldığı felâketler 
üzerine duygusal bir yoğunlaşma 
gözlemliyoruz. 

Peki Endülüs’ten   
geriye ne kaldı?

Endülüs Medeniyeti tarihe ve insa-
lığa mal oldu. Fakat onlar bugün, 
insanlığa armağan ettikleri üç dev 
mirasla anılıyorlar ve anılacaklardır 
da. Bunlardan birincisi Müslümanı, 
Yahudisi ve Hristiyanıyla birlikte 
asırlar içinde ortaya koydukları 
toplumsal uzlaşma ve birarada 
yaşama kültürüdür. İkincisi, Doğu 
İslam ülkesinde yükselen kültürel 
değerlerin üstüne kendi entelektü-
el ve bilimsel birikimlerini ekleyerek 
ortaya koydukları medeniyettir. 
Üçüncü dev miras ise; kaba güçle 
kendilerini yenen düşmana karşı 
kendi kültürlerini yani hayat tarzla-
rını canları pahasına korumalarıdır. 

BİRLİK İÇİNDE   
ÇEŞİTLİLİK ESASTI

2015 yılında Endülüs hakkın-
da belki de Türkiye’deki en 
kapsamlı kitabı yazdınız… 

Dünyadaki Endülüs araştırmalarında 
Amerikalılar ve Avrupalılar açık ara 
önde. Sonra Araplar ve Mağripliler 
geliyor. Dolayısıyla Endülüs mirasını 
araştırmalı ve kendimize ders çıkar-
malıyız.. Çünkü Endülüs kültüründe 
ortaya konan ve apaçık gözlemle-
nebilen insanî değerler, hem me-
denî gelişmenin kaynağı hem de 
modern çağın problemlerine çare 
olarak inceleyebiliriz. Onu anlamak 
için araştırmalı, ortaya çıkacak ha-
kikatleri ise hayatımızı güzelleştire-
cek insani değerler manzumesine 
eklemeliyiz diye düşünüyorum. Bu 
düşünceyle, Türkiye’de Endülüs kül-
türünü hamasi veya duygusal yak-
laşımdan öte bir noktaya taşıyacak, 
Endülüslüleri emsallerinden farklı kı-
lan nitelikleriyle ele alacak bir esere 
ihtiyaç olduğunun farkındaydık. Bu 
çalışmanın hazırlanmasındaki temel 
amaç, tarihte asırlarca biz Müslü-
manların yurdu olan Endülüs’ün 
ve orada inşa edilen medeniyetin 
her yönüyle anlaşılmasına katkı 
sağlamak, ayrıca “Endülüs’ten geriye 
bugün neler kalmıştır?” sorusuna 
cevap verebilmekti.

Kitabınızda ‘Nasıl’ bir  
Endülüs okuyoruz? 

Endülüs ilim ve sanatıyla, edebiyatı 
ve gelenekleriyle, hukuku ve görgü 
kurallarıyla uluslararası bir İslam 
kültürünün en mühim parçasını 
teşkil ediyor. Endülüs’ün anlamını 
kavrayan bir kimse onda kendi 
kimliğine ve hayat tarzına sahip 
çıkarken aynı zamanda başkalarıy-
la barış, uzlaşma ve yardımlaşma 
içinde kardeşçe yaşama tarzını 
görecektir. Endülüs, Müslümanı, 
Hristiyanı ve Yahudisiyle her din-
den milletin huzur ve refah yurdu 
haline gelmiş bir yerdi. ‘Birlik içinde 
çeşitlilik’ esastı.  İşte bu zihin yapı-
sıyla hayata bakan Endülüslüler, 
müslim veya gayrimüslim hemen 
bütün çağdaşlarından daha di-
namik olarak, dünya medeniyet 
tarihinde onlardan daha üstün bir 
mevkii hak etmişlerdir.
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Endülüs Medeniyeti 
tarihe ve insalığa mal 

oldu. Fakat onlar 
bugün, insanlığa 

armağan ettikleri üç 
dev mirasla anılıyorlar 
ve anılacaklardır da. 
Bunlardan birincisi 

Müslümanı, Yahudisi 
ve Hristiyanıyla birlikte 

asırlar içinde ortaya 
koydukları toplumsal 
uzlaşma ve birarada 
yaşama kültürüdür.

Kurtuba Ulucamii’nin 
Müslümanlara verilerek 
ibadete açılmasının 
sağlanması önemli 
detaylardan. Özellikle 
Medeniyetler İttifakı ve 
Akdeniz için Birlik (AİB) 
gibi müesseselerin bu 
amaçla değerlendirilme-
si ve somut projeler 
üretilmesi söz 
konusu olabilir.
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İ
nsanlık tarihine dair tüm bil-
diklerinizi unutun! Uygarlığın 
başladığı yere; Göbeklitepe’ye 
gidiyoruz. Şanlıurfa’da yer alan 
ve dünyanın orijinal haliyle bu-
güne ulaşan en eski tapınağı 
olarak gösterilen Göbeklitepe şu 

sıralar oldukça gündemde. Dünya ta-
rihine dair devrim niteliğinde bir keşif 
olarak gösterilen Göbeklitepe, 2018 
Temmuz ayı itibariyle UNESCO’nun 
Dünya Miras Listesi’ne kaydedildi. Bu 
haber sivil toplum kuruluşları, bölge 
halkı, yerli ve yabancı pek çok turist 
tarafından heyecanla karşılandı. Gö-
beklitepe’ye dair bir güzel haber de 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’dan geldi. Geçtiğimiz günlerde 
yaptığı duyuruyla, UNESCO’nun ‘Dün-
ya Kültür Mirası’ kalıcı listesinde yer 
alan Göbeklitepe’nin adı 2019 yılıyla 
bütünleştirildi ve ‘Göbeklitepe Yılı’ 
ilan edildi. Peki dünyanın en eski tapı-
nağını kim, neden yaptı? T-şeklindeki, 
tonlarca ağırlıktaki dikilitaşlar nasıl 
taşındı, üzerlerine sembolik hayvan fi-
gürleri neden işlendi? İnsanları böyle 
bir şey inşa etmek için bir araya geti-
ren sebep neydi? Bu insanlar kimdi ve 
nereden geliyorlardı?

AZ KALSIN ÇÖPE   
GİDİYORDU
Her şey 1986 yılında, Şanlıurfa kent 
merkezinin yaklaşık 22 kilometre 
kuzeydoğusundaki Örencik köyünde 
yaşayan Mahmut ve Şavak Yıldız’ın 
tarlalarını sürerken; tuhaf şekilli, 
kocaman ve oymalı bir taş levhayı 
bulmalarıyla başladı. Bu tuhaf, büyük 
taşla ne yapacaklarını bilemeyen 
Yıldız ailesi levhayı devlete teslim 
etmeye karar verir. Şanlıurfa Arkeoloji 
Müzesi’ne götürdükleri taşa müze 
görevlileri, pek anlam verememiş hat-
ta geri çevirmiş lakin Mahmut Yıldız 
‘Köye geri götüremem, yolda çöpe 
atarım’ deyince çalışanlar mecburen 
kabul etmiş. Fakat müzeye kalan taşı 
ne yapacaklarını bilemedikleri için de-
poya kaldırmış ve kaderine bırakmış. 
Ta ki 1995 yılında Alman arkeolog 
Prof. Harald Hauptmann ve öğrencisi 
Klaus Schmindt’in Nevali Çori kazı 
alanından çıkardıkları eserleri müzeye 
teslim etmeye gelene kadar… Müze 
yetkilileri depoya kaldırdıkları taş 
plakayı arkeologlara gösterir, Scmindt 
şoke olmuş bir şekilde ‘Bunu nereden 
buldunuz?’ diye sorar. 

60 61Turuncu Dergİ / Şubat 2019 Şubat 2019 / Turuncu Dergİ 

TARİHİN
SIFIR NOKTASI:

Göbeklitepe
2019 yılı Türkiye’de ‘Göbeklitepe Yılı’ ilan edildi. 
Tarihteki ‘en büyük arkeolojik keşif’ olarak anılan, insanlık 
tarihi hakkında bildiklerimizi yeniden düşünmemizi 
sağlayacak olan Göbeklitepe, bilinen en eski ve en büyük 
ibadet merkezi olarak açıklandı

FATMA KARAMAN SÜSLÜ
fatmaskaraman@gmail.com 
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Vefatına kadar Göbeklitepe kazılarının ba-
şında duran, adeta hayatını bu mükemmel 
keşfe adayan Alman arkeolog Prof. Dr. Klaus 
Schmidt Göbeklitepe hakkında şunları söy-
lüyor: “Göbeklitepe’nin 11 bin yıl öncesinin 
büyük bir buluşma merkeziydi. Dikili taşların 
üzerlerinde kabartma tekniğinde yapılan hay-
van motifleri ve çeşitli soyut semboller, bir tür 
haberleşme sisteminin kalıntılarını, dönemin 
sembolik dünyasını, hafızasını, mesajlarını 

bugüne ulaştıran bulgulardır. Göbeklitepe’nin 
anıtsal yapıları, onu yapan Neolitik Dönem in-
sanları tarafından bilinçli olarak doldurulmuş, 
bir nevi gömülmüştür. Bu dönemde hayat 
tarzlarını da değiştirmeye başlayan son avcı-
lar, eski kimliklerini, avcı toplayıcı yaşamların-
da onlar için önemli olan inanışlarını, sembol 
dünyalarını tahrip etmeden kapatarak terk 
etmişlerdir. Bu nedenle buluntular tahrip edil-
meden günümüze kadar ulaşabilmişlerdir.”

“BİLİNÇLİ BİR ŞEKİLDE GÖMÜLDÜ”

GÖBEKLİTEPE HAKKINDA

w Göbeklitepe’nin öncesi de sonrası 
da bilinmiyor, adeta bir karadelik…
Takriben 12 bin yaşında. 

w Kimlerin inşa ettiği bilinmiyor.

w İnşa edildikten 2 bin yıl 
sonra üzeri örtülmüş. Nedeni 
bilinmiyor ancak günümüze kadar 
bozulmadan gelmesinin tek nedeni 
üzeri kapatılarak gizlenmiş olması.

w Hz. Adem ile Hz. Havva’nın 
cennetten kovulduktan sonra 
burada yaşadığı iddia ediliyor.  

w Tapınakta yer alan heykellerdeki 
sanat işçiliği adeta döneminin 
ötesinde ustalık eserleri olarak 
gösteriliyor.

w  Bazı arkeologlar, boyları 3 
ile 6 metre arasında değişen 
T biçimindeki sütunların stilize 
edilmiş insan figürleri olduklarını 
düşünüyor.

w Heykellerde zehirli ve yırtıcı 
hayvan kabartmaları mevcut. 
Her birinin bir bilgiyi temsil ettiği 
söyleniyor.

w Arkeologlar tapınak yapılarının sıvı 
geçirmeyecek şekilde inşa edildiğini 
söylüyor. Bu sayede törenlerin 
içerikleri tam olarak bilinmese de, 
bir sıvı (kan, su, alkol v.b.) eşliğinde 
gerçekleştirildikleri fikri oluşuyor.

w Göbeklitepe’ye giriş ücreti ise 30 
TL. Müzekartınız varsa bedava. 

Yetkililer durumu anlatır ve 
Örencik köyüne doğru yola çıkar. 
Yıldız ailesi arkeologları taşı 
buldukları alana götürür, bir takım 
kazı çalışmaları sonrası pek çok taş 
levha daha bulunur. Dünya  
Türkiye’nin doğusunda bir yerde 
tarihin sıfır noktası Göbeklitepe ile 
tanışır.

STONEHENGE’DEN   
7 BİN YIL ESKİ
Alanda kazı çalışmaları ilk olarak 
1995’te, Alman Arkeoloji Enstitüsü 
ve Şanlıurfa Müze Müdürlüğü’nün 
işbirliğiyle başlatıldı. Alman arkeo-
log Prof. Dr. Klaus Schmidt’in vefat 
ettiği 2014 yılına kadar başından 
ayrılmadığı Göbeklitepe kazıların-
da heyecan verici sonuçlara ulaşıl-
dı. Dünya tarihiyle ilgili bildikleri-
mizi bize unutturan Göbeklitepe, 
İngiltere’deki Stonehenge’den 7 
bin, Mısır piramitlerinden ise 7 bin 
500 yıl daha eski! Geçmişi günü-
müzden 11 bin 600 yıl öncesine 
dayanıyor. En önemlisi ise bizlere 
insanlığın geçmişiyle ilgili yeni 
şeyler öğretiyor, öte yandan hala 
cevabı olmayan sorularla merak 
duygumuzu kamçılıyor.

BOYLARI 3-6 METRE, AĞIR-
LIKLARI 40-60 TON
Yaklaşık 2 bin yıl boyunca 
kullanılan anıtsal yapıların neden 
yapıldığı, gerçekten bir inanç 
sisteminin olup olmadığı hala 
sorgulanıyor. Tarihçilerin genel 
olarak bir tapınak olduğunu 
düşündüğü Göbeklitepe, üzerinde 
kabartmalı yabani hayvan ve bitki 
figürlerinin bulunduğu devasa 
dikili taşlarla tek kelimeyle göz 
kamaştırıyor. Sayıları 20 kadar olan 
ve Neolitik döneme ait, boyları 
3-6 metre, ağırlıkları  40-60 ton,  
yabani hayvan figürlü “T” biçimli 
bu dikili taşların, bir tür ilkel insan 
tasvirleri olduğu düşünülüyor. 
Bunun en önemli nedeni ise 
T biçimindeki dikili taşların 

kenarlarında kol ve el tasvirlerinin 
yer alması. Dikili taşların üzerinde 
işlenmiş hayvan tasvirleri ve soyut 
sembollerin varlığıysa bir başka 
dikkat çekici husus. Boğa, yaban 
domuzu, tilki, turna, kelaynak ve 
yaban ördekleri, en sık görülen 
hayvan tasvirleri arasında yer 
alıyor. Taşların üzerine işlenen bu 
tasvirlerin yanı sıra, üç boyutlu 
kabartma şeklinde yapılmış başka 
figürlerle de karşılaşılmış. 
Göbeklitepe’deki kazılarda aynı 
zamanda, 8-30 metre çapında dai-
resel ve dikdörtgen şekilli 20 kadar 
dünyanın en eski tapınak kalıntıları 
ve yaklaşık 12 bin yıl öncesine ait 
olduğu belirtilen 65 santimetre 
uzunluğunda insan heykeli gibi 
çeşitli tarihi eserler de gün yüzüne 
çıkarıldı. Alandaki kazılar ise halen 
devam ediyor. 

2019, ‘GÖBEKLİTEPE 
YILI’ İLAN EDİLDİ
Geçtiğimiz Aralık ayında 
açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan 2019 yılını 
‘Göbeklitepe Yılı’ ilan ettiklerini 
açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 
“Şanlıurfa’da atılan bu adımla 
inanıyorum ki çok daha büyük 
bir sıçramayı orada yaşayacağız. 
Anadolu’nun insanlık tarihindeki 
yerini ortaya koyan bu kadim 
yerleşim alanı tüm dünyanın 
dikkatini çekecek önemde bir 
değerdir. İnşallah en kısa sürede 
Şanlıurfa’ya gidip açılışını bizzat 
yapacağız” dedi.



Evlerimizde kullanılan ve 
çocuklar büyüyünce ilgi 
görmeyen oyuncakları 
yakınlarımıza veriyoruz. 
Kırılanları, dökülenleri ve 

sağlamları çoğu  kez aynı çantaya 
koyup yolcu ediyoruz. Peki ya 
sonra? Eski oyuncaklara ne olur? 
Kırılan bir arabanın motoru sonra 
nerede kullanılıyor? İşte Muammer 
Kavazoğlu ve annesi Şükriye 
Kavazoğlu, o kırılan oyuncakları 
topluyor ve tamir ediyor. Kavazoğlu 
ailesi, oyuncak tamir ederken 
çocukları mutlu ediyor, bağımlılığın 
azalmasına ve aile içi huzura vesile 
oluyor üstelik milli servete de katkıda 
bulunuyor! Sizler için Muammer 
Bey ile ‘Atma’ projesini, tamir edilmiş 
oyuncakları ve çocukların gözündeki 
mutluluğu konuştuk. Buyurunuz. 

Bize hayat hikâyenizden 
bahseder misiniz? 

36 yaşındayım, Kayseriliyim 
fakat Bursa’da yaşıyorum. Lise 
mezunuyum ve bekârım.  Hayatımda 
hiç sevmediklerim, tırnak yenmesi, 
yalan söylenmesi, verilen sözün 
tutulmamasıdır. Bunların haricinde 
kahve kültürüm olmadığı için çok 
boş vaktim oluyor, bu vakitlerimi 
‘Yeni ne yapabilirim?’ diye düşünerek 
geçiriyorum. Hayatımda en 
sevdiklerim; çay içmek, düşünmek 
ve üretmek, araba kullanmak, 

yaşlı insanlarla sohbet etmek ve 
hayvanlardır. Bugüne kadar birçok 
konuda patent aldım. Projelerimden 
bazıları: Elektrosay, çılgın küp, şanslı 
numara. Her zaman üretken biriyim. 
Ürettiklerimden mutlu olan biriyim. 
Senelerce ailemle birlikte esnaflık 
yaptım, sonrasında ajans yönettim. 
Yedi yıl civarında emlak sektöründe 
çalıştım. Şu an oyuncak tamir 
projesine devam etmekteyim. 

ÇÖPTEN ÇIKAN OYUNCAKLARI  
TAMİR ETMEKLE BAŞLADI

Oyuncak tamir etme fikri 
nereden çıktı?

 Projemiz bir çöp konteynerin 
yanında saydam bir poşet içerisinde 
bulduğumuz 25-30 adet oyuncağı 
görüp ofisimize getirmekle başladı. 
Poşetteki oyuncakları alıp tamir 
etmeye çalıştık. Yaklaşık yüzde 80’ini 
tamir ettik ve bu yapılan oyuncakları 
ne yapacağımızı düşünmeye 
başladık.

RÖPORTAJ: ZEHRA GÜVELİ

RÖPORTAJ RÖPORTAJ

64 65Turuncu Dergİ / Şubat 2019 Şubat 2019 / Turuncu Dergİ 

OYUNCAK TAMİRCİSİ MUAMMER KAVAZOĞLU: 

Sadece oyuncakları
değil çocukluğu 

TAMİR ediyoruz
“Bu proje sayesİnde İsrafı önledİk, gerİ dönüşümü sağladık, 
çocuklardakİ şİddet eğİlİmİnİ azalttık, hemen hemen her İlden

 İhtİyaç sahİplerİne ulaştık, herkesİ mutlu ettİk, bİz de mutlu olduk.”



 Şu an bulunduğumuz ofisin önün-
den geçmekte olan bir çekirdek 
ailenin çocuğuna o oyuncaklardan 
verdik. Hem çocuk aldığı oyuncaktan 
mutlu oldu hem de anne ve babası. 
Biz de bu mutluluk karşısında ‘Daha 
fazla ne yapabiliriz?’ dedik ve başladık. 
Dokümanları hazırladık, gerekli izinle-
ri aldık, okullarla ve ilçe sınırları içeri-
sinde oyuncak firmalarıyla görüştük. 
Herkesten bu projeye destek istedik. 
Bugüne kadar bir kişi dahi projemi-
zin kötü olduğunu söylemedi, buna 
binaen biz de devam ettik. Bir hedef 
belirledik ve çalışmaları hızlandırdık, 
gerekli malzemeleri aldık. Daha sonra 
iş biraz daha büyüdü ve bir market 
zincirinin bize oyuncak kumbaraları ( 
Kendi marketleri içerisinde toplama 
) konusunda destek verip oyuncak 
toplamaya başladı, dolayısıyla proje 
daha fazla ilerledi. Hedeflerimize iler-
lemek için ajanslar, kanallar, gazeteler 
gelip çekim yaptılar gelişmelerle 
birlikte bu hale geldik. 

Eski oyuncakları size nasıl 
yolluyorlar? 

Toplama merkezine ve noktalarına 
getirerek veya kargo yoluyla bize 
oyuncak göndermeye devam edi-
yorlar. Şu an Türkiye’nin her yerinde 
projemiz için oyuncaklar toplan-
maktadır. İstanbul, Bursa, Bilecik, 
Kahramanmaraş, Kocaeli, Balıkesir 
gibi illerde oyuncaklar toplanmaya 
devam ediyor. Birçok okul, alışveriş 
merkezleri, kolejler, oteller vs. herkes 

toplu halde oyuncak toplamaktadır 
ve bize bir şekilde ulaştırmaktadır. 

İlk oyuncağınızı hatırlıyor 
musunuz? 

Tabii hatırlıyorum, bir uçaktı. Bu 
oyuncağın pervanesi yoktu ve 
motoru bozuktu. Diğer oyuncaklar-
dan motoru aynı olanı çıkarıp ona 
takmıştım. 
İHTİYAÇ SAHİBİ NEREDEYSE  
ORAYA ULAŞTIRMAKTAYIZ

Oyuncakları ihtiyaç 
sahiplerine nasıl 
ulaştırıyorsunuz?

 İlk başladığımızda derneklere, 
okullara tek tek ‘İhtiyaç sahibi 
çocuklarınız var mı?’ diye görüşmeler 
yapıyordum. Oralardaki ihtiyaç 
listesine göre oyuncakları hazırlayıp 
okullara teslim ediyordum. Şu an 
ise bizi kendileri arayıp oyuncak 
isteğinde bulunuyor. Biz de 
bu isteklere binaen tüm okul, 
kurum, kuruluş, dernek, vakıf, 
yetiştirme yurtları, yetimhaneler, 
ceza evleri başta olmak üzere her 
yere göndermekteyiz. Kısacası 
ihtiyaç sahibi neredeyse oraya 
ulaştırmaktayız. Bunların dışında 
tek tek isteyenler oluyor, fakat biz 
gerçekten ihtiyaç sahibi olduğunu 
bilmediğimiz için yukarıda belirttiğim 
kurumlara yönlendiriyoruz. Eğer ki o 
çocuk okuyorsa, biz hem o çocuğa 
hem de okuldaki diğer ihtiyaç sahibi 
çocuklara toplu halde oyuncaklar 
gönderiyoruz. 
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Oyuncak tamir etmeye 
başladıktan sonra hayatınızda 
neler değişti? 

Sadece biraz daha fazla çalışmaya 
başladım. Sabah 08.00, gece 04.00 
mesaisinde günüm yoğunlaştı. 
Yeni insanlarla tanışmaya başladım. 
İnsanlar beni ve projemi tanıdı. Beni 
gören herkes ya oyuncak istiyor ya 
da vermeye çalışıyor. Tüm Türkiye 
projemizi tanıdığı gibi yurt dışından 
(İsveç, Hollanda, İngiltere, Fransa, 
Almanya, Çin ...) insanlar da bu 
proje kapsamında bizimle iletişime 
geçiyorlar. Aslında bu projeyle 
dokuz farklı konuya değindiğimiz 
için ilginin daha fazla olduğunu 
görebiliyoruz. 

İSRAFI ÖNLEDİK 
Nedir o dokuz farklı konu?

Bu proje sayesinde israfı önledik, geri 
dönüşümü sağladık, çocuklardaki 
şiddet eğilimini azalttık, hemen 
hemen her ilden ihtiyaç sahiplerine 
ulaştık, herkesi mutlu ettik, biz 
de mutlu olduk. Doğayı koruduk, 
yedek parçamızı güçlendirdik, 
toplumumuzu bu saydığım 
konularda bilinçlendirdik ve en 
önemlisi milli servetimizi koruduk. 
Bu saydığım dokuz maddeyi biz bir 
yılda yaptık. İnsanların gözündeki 
bu farklılık ister istemez göz önünde 
olacağı gibi hem bize hem de 
projemize olan ilgi daha da fazla 
olacaktır. Herkes seferber oldu, 
gerek oyuncak toplama konusunda, 

gerekse gerekli malzemeler 
konusunda destek vermeye başladı. 
Böyle güzellikleri gördükçe biz çok 
mutlu oluyoruz.  

Peki bundan sonrası için neler 
söylemek istersiniz?

Sekiz metrekarelik bir ofiste 
başladığımız bu projeye yerimiz artık 
yetersiz gelmeye başladı, odalar 
almıyor, depolar yetmiyor. Sürekli 
onlarca koli geliyor. Her gün yüzlerce 
yeni insanla konuştuğumuz gibi 
ofisimizi ve bizi görmeye gelenler 
de oluyor. Her ne olursa olsun, biz 
yine aynı Şükriye ve Muammer 
Kavazoğlu olarak hayatımıza devam 
ediyoruz. Bu projeyi biz yapmış olsak 
da, hepimiz el birliğiyle projeye 
devam edeceğiz. Kimsesiz, yetim 
çocuklar hepimizin çocukları ve 
geleceğimizdir. Birlikte geleceğimizi 
mutlu etmek ve yanında 
olduğumuzu göstermemiz için bu 
projeyi benimsememiz gerekir. Bizim 
projemize bir iğne ucu kadar kim 
destek verdiyse hepsine ayrı ayrı 
teşekkürlerimi sunuyorum. 

İhtiyaç listesine göre 
oyuncakları hazırlayıp 
okullara teslim 
ediyordum. Şu an ise 
bizi kendileri arayıp 
oyuncak isteğinde 
bulunuyor. Biz de bu 
isteklere binaen tüm 
okul, kurum, kuruluş, 
dernek, vakıf, yetiştirme 
yurtları, yetimhaneler, 
ceza evleri başta 
olmak üzere her yere 
göndermekteyiz

Sekiz metrekarelik bir 
ofiste başladığımız 
bu projeye yerimiz 

artık yetersiz gelmeye 
başladı, odalar 

almıyor, depolar 
yetmiyor. Sürekli 

onlarca koli geliyor. 
Her gün yüzlerce 

yeni insanla 
konuştuğumuz 

gibi ofisimizi ve 
bizi görmeye 

gelenler de oluyor. 
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TÜRK HANIMLAR 
FOTOĞRAFHANESİ 
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İlk kadın fotoğrafçımız kimdi? 
Fotoğrafın büyülü dünya-
sına ilk kim adım attı? Kim 
anı dondurmayı ve o anda 
kalmayı hayal etti? Bugünün 

‘özel gün’ fotoğrafçıları için yıllar 
öncesinde ilk adımı kim attı? Hiç 
düşündünüz mü?

ÜSKÜP’TEN İSTANBUL’A
Naciye Suman, 23 Nisan 1881’de 
Üsküp’te bir paşa kızı olarak 
dünyaya gelir. Babası, Salih Paşa’dır. 
22 yaşına geldiğinde, o zamanlar 
yüzbaşı olan İsmail Hakkı Bey ile 
evlenir. Balkan Savaşı’nın sonuna 
gelindiğinde; Nusret, Fikret ve 

Nedret isminde üç çocuk dünyaya 
getirmiş, dördüncüsüne ise dokuz 
aylık hamiledir. Osmanlı, Balkan 
savaşlarında yaklaşık 500 sene 
idaresinde tuttuğu Rumeli’deki 
toprakları kaybedince, aile için çileli 
bir dönem başlar. İsmail Hakkı Bey 
ve karnı burnundaki Naciye Hanım, 
her şeylerini bırakıp sadece canlarını 
kurtararak, Anadolu’ya doğru göç 
edenler arasına katılır. Naciye Hanım 
çocuğunu Anadolu’da doğurmak 
istemediği için, İsmail Hakkı Bey 
eşini ve çocuklarını alarak Viyana’ya 
sığınır. Dördüncü çocuk Macaristan 
sınırında, trende dünyaya gelir. 
İşte bu dokuz aylık zorunlu ikamet 

döneminde, zaten sanatın her 
dalına tutkun olan İsmail Hakkı Bey 
fotoğrafçılık sanatını öğrenmek 
şansını yakalar. 

FOTOĞRAFÇILIĞA   
GİDİLEN YOL
İstanbul’a geldiklerinde Beşiktaş 
Yıldız’daki Sait Paşa Konağı’nı tutarlar. 
İsmail Hakkı Bey ise Viyana’da kaldığı 
zaman zarfında fotoğrafçılığı öğrenir. 
Ailesinin yanına dönerken fotoğraf 
malzemelerini de beraberinde ge-
tirerek, konağın çatı katını adeta bir 
stüdyoya çevirir. Eskiden konaklarda 
çatı katlarının çamaşırlık olduğunu 
belirten Naciye Hanım’ın kızı Nedret 
Ekşigil, burada her yerin camla kaplı 
olduğunu, çekim esnasında ışığın, 
camlardaki perdelerle yönlendiril-
diğini söylüyor. İsmail Hakkı Bey’in 
fotoğraf merakı sayesinde, tüm aile 
fotoğrafçılığı kolayca benimser ve 
çatı katını keyifle vakit geçirdikleri bir 
alana dönüştürürler. İsmail Hakkı Bey, 
Birinci Dünya Savaşı patlak verince, 
hemen Çanakkale Cephesi’nde 
görevlendirilir. Çanakkale Savaşları 
sırasında kalbinden ve kasığından 
ağır yaralanır ve 1917 yılında yeniden 
İstanbul’a dönmek durumunda kalır. 
Artık, malul bir subay olduğu için, 
gündüzleri sokağa bile çıkmaya çe-
kinir. Evi geçindirme sorumluluğunu 
ise Naciye Hanım üstlenir. 

SATILAN GÜMÜŞ   
TEPSİDEN SONRA
Naciye Hanım, işte bu zorlu ve uzun 
savaş yıllarında, paralarının tüken-
mesiyle aileden kalma gümüş bir 
tepsiyi satmak zorunda kalır. Ancak 
bu üzücü olay, önemli kararlar alaca-
ğı bir dönüm noktası olur. “Ben insan 
değil miyim, ben hayatımı kazana-
maz mıyım, çocuklarıma bakamaz 
mıyım?  İlla ki bunları satarak mı 
yaşayacağız” der ve bir fotoğrafhane 

açmaya karar verir. Zaten bunun 
için gerekli her şey çatı katında 
mevcuttur. 
Sadece tabela yaptırmak kalıyor ki, 
onu da zaten kendisi bir askerle be-
raber giderek yaptırabilirdi. Bu kararı 
verdiğinde yanında eşi yoktu.
“Birinci Dünya Savaşı başladı ve 
kocam cepheye gitti. Üç kızım, bir 
oğlum, annem, üç evlatlığımız, 
ninem ve evde bize hizmet eden 
dört, beş askeri geçindirmek 
mecburiyetinde idim. Savaş 
yıllarında, paramız tükendi ve 
ailemden kalma gümüş bir 
tepsiyi satmak zorunda kaldım. 
Ama önemli bir karar almama 
da sebep oldu. “Ben insan değil 
miyim, ben hayatımı kazanamaz 
mıyım, çocuklarıma bakamaz 
mıyım? İlla ki bunları satarak mı 
yaşayacağız” dedim ve ertesi 
günü bir fotoğrafhane açmaya 
karar verdim. Zaten çatı katındaki 
çamaşırlık, kocamın fotoğraf merakı 
yüzünden bir stüdyoya dönmüştü. 
Burası camlı bir bölümdü ve 
fotoğraf çekimi esnasında 
kocam, camlardaki perdeleri bir 
sopa yardımıyla çekerek ışığı 
yönlendirirdi.”

İLK GÜN ON KİŞİ GELDİ
Zor zamanlarda Naciye Hanım, 
oturdukları Said Paşa Konağı’nın üst 
katında eşinin hobi amaçlı kurduğu 
fotoğraf stüdyosunda İsmail Hakkı 
Bey’den fotoğrafçılık sanatını öğren-
di. Evinin alt katındaki giriş kapısının 
üzerine “Türk Hanımlar Fotoğrafha-
nesi: Naciye” yazılı bir tabela astırdı 
ve profesyonel fotoğrafçı olarak 
çalışmaya başladı. 
“1919 yılının başında, Beşiktaş 
Yıldızı’da oturduğumuz Sait Paşa 
Konağı’nın önüne “Türk Hanımlar 
Fotoğrafhanesi: Naciye” yazdırdığım 
bir tabela asarak çalışmaya başla-
dım. İlk gün 10 kişi geldi” der Naciye 
Hanım. Daha sonra namı duyulur, 
kadın kadına fotoğraf çektirmek 
fikri, Müslüman Osmanlı kadınları 
arasında hemen büyük rağbet 
gördü ve kısa bir süre içinde Naciye 
Hanım’ın küçük stüdyosu kadın 
müşterilerle dolup taşmaya başladı.

KADIN VE TARİH KADIN VE TARİH

BEYAZIT’TAKİ DÜKKAN VE 
‘KADINLAR DÜNYASI’
Naciye Hanım’ın bu iş girişimi en 
ufak bir engele çarpmaz. Aslında 
o yıllarda, halkın fotoğrafa olan 
mesafeli duruşu, ‘İlk Müslüman’ 
fotoğrafhanelerinden olan Resne 
ve Yeraltı fotoğrafhanelerinin tehdit 
alıp, vitrinlerinin kırılmasına sebep 
olmuşsa da, Naciye Hanım kolay 
kabul görür. O dönemde kadınların 
erkek fotoğrafçılar karşısında 
peçelerini açmaları pek hoş 
karşılanmadığı için, fotoğrafhane 
hanım müşteriler için önem kazanır. 
Kadınlar, Naciye Hanım’ın karşısında 
rahatlıkla yüzlerini ve omuzlarını 
açıp, saçlarını dökerek poz verirler. 
Bu özel fotoğraflarını, cephede 
savaşan eşlerine, özlem dolu 
mektuplarıyla birlikte gönderirler.
Naciye Hanım’ın işleri yolunda 
olunca 1921 yılında Beyazıt’ta 

bir apartmanın üç katına taşındı. 
Alttaki iki kat oturmaları için ayrıldı. 
Çatı katı ise yine fotoğrafhaneye 
dönüştürüldü; çatı tamamen 
kaldırılıp camlarla kaplandı. Burada 
da fotoğraf çalışmalarına ara 
verilmeden devam edildi. Naciye 
Hanım ayrıca asistanıyla dışarıya 
düğün çekimlerine de gitti. Aynı 
yıl Kadınlar Dünyası dergisinde 
verilen bir haberde, Naciye Hanım’ın 
fotoğrafhanesi tanıtılmış ve kadınlar 
tarafından desteklenmesinin önemi 
vurgulanmıştır.
“Naciye Hanım namında bir hem-
şiremizin hanımlara mahsus bir 
fotoğrafhane işletmekte olduğunu 
haber aldık. Bu müteşebbis ve faal 
hemşiremizi takdir ve teşvik etmek 
borcumuzdur.” 
(“Naciye Hanım”, Kadınlar Dünyası, 
Havadis-i Dünya bölümü, 8 Kânun-i 
Sani/ Ocak, 1921, no. 192/2, s.11)

Naciye Suman, 
fotoğrafçılığa 
asker eşlerinin 
fotoğraflarını 
çekerek 
başlamıştı



EFNAN gHoNEAm
efnanghoneam@gmail.com

TERZİDEN TERZİDEN
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S
on on yıldır tesettür 
kıyafetleri bulmak hayli 
kolaylaştı. Birçok marka 
tesettürlülere uygun 
kıyafetler üreterek bizleri 
kat kat giyme derdinden 

kurtardı. Bununla beraber sırf 
boyu 20 cm uzun diye kalitesiz 
kumaşları, kötü modelleri fahiş 
fiyatlara satanlar da bu pazarda 
yerini aldı. Bazen etiket okuma 
alışkanlığımız olmadığından sa-
dece görünüşüne bakarak, bazen 
trend ürün olduğu için, bazen de 
ihtiyacımız olup başka seçeneği-
miz olmadığı için isteyerek veya 
istemeyerek bu ürünleri alıyoruz. 
Bizler aldıkça da arz talepten 
ötürü bu çark dönmeye devam 
ediyor.

PAMUK YERİNE EVA

Size geçtiğimiz yaz başımdan ge-
çen bir olayı anlatmak istiyorum. 
Tasarımlarını ve görsel anlamda 
moda çekimlerini beğendiğim ve 
yıllardır severek takip ettiğim bir 
marka vardı. Yaz sezonu için çı-
karmış olduğu koleksiyonda hem 
çok beğendiğim hem de teset-
tür için uygun elbise tasarımları 
bulunmaktaydı. Son birkaç yıldır 
bilinçli alışveriş yaptığım için bir 
ürünü almadan önce mutlaka 
kumaşını sorarım. 

Markanın aktif olarak kullandığı 
sosyal medya hesabı üzerinden 
beğendiğim elbiselerin kumaşla-
rını sordum. Aldığım cevap ‘Eva’ 
idi. Yani plastik türevi bir polimer 
olan ‘Etilen-Vinil Asetat’ın kısaltıl-
mışı. Bu ürün ambalaj sanayinde, 
çanta, ayakkabı tabanı ve birçok 
endüstriyel üründe kullanılır. 
Açıkçası şaşırmıştım, tam bir 
görsel şölen sunan kıyafetlere 
kullanılan bu kumaşı yakıştırama-
mıştım. 

“POLYESTER KULLANMAYA  
MECBURUZ”

Koleksiyonu hazırlayan tasarım-
cıya şikayetimi  sosyal medya 
hesabım üzerinden nazik bir dille 
ilettim. Kendisi polyester kullan-
maya mecbur olduklarını söyledi. 
Bu cevap beni daha da şaşırttı. 
Doğal kumaş mı kalmamıştı? 
Halbuki, pamuk, keten, viskon 
gibi kumaşlar yaz için gayet 
uygun. Başarılı bir tesettür 
markasının polyester kumaş 
kullanıyor olmasına canım 
sıkılmıştı. Hem de kendi sosyal 
medya hesabım üzerinden 
düzenli olarak polyester kumaşın 
zararları üzerine paylaşımlar 
yapmakta, insanları doğal 
kumaşlara yönlendirmeye 
çalışıyorken… 

EFNAN GHONEAM efnanghoneam@gmail.com

Etek boyu uzuyor diye
kalİte neden
azalıyor

inSAnlAR neYe pARA veRDikleRini, kAliteli 
gibi göRünenin kıYAfetleRin ASlınDA plAStikten 

bAŞkA biR ŞeY OlmADığını bilSinleR iStiYORDum.  
AmAcım kimSenin mAlını kötülemek Değil! 

1 Vereceğim parayı hakedi-
yor mu? Kumaşı kaliteli mi?

Bu sorunun cevabı etiket 
okumada gizlidir. Etiket 
okuma alışkanlığı kaza-

nırsak hammaddesinin neden 
yapılmış olduğunu bilir, vereceği-
miz paranın değip değmediğini, 
gerçekten satın almak isteyip iste-
mediğimizi öğrenmiş oluruz. Doğal 
olmayan kumaşlar hakkında bilgi 
sahibi olursak etiketi de kolayca 
okuyabilir, kullanım alanımıza göre 
alışveriş hakkında karar verebiliriz. 

2 Bana yakışır mı?

Her beğendiğimiz 
sezonun trend parçaları, 
renginden, kalıbından 
modelinden ötürü bize 

yakışmayabilir, bu yüzden kendimi-
zi tanıyarak bize uygun kıyafetleri 
ve aksesuarları seçmek önceliğimiz 
olmalıdır.

3 Tesettüre uygun mu?

Dış giyim olan bir parça 
tesettüre uygunluğundan 
tereddüt ediyorsak online 
alışveriş yerine üzeri-

mizde deneyerek almaya dikkat 
etmeliyiz.

4 Bu parçayı nerede/ne 
ile kullanabilirim? 

Bir ürünü almadan önce 
dolabımızı gözden 
geçirmeli onlara uygun 

şekilde alışveriş yapmalıyız. Satın 
alıp kombinleyememekten ötürü 
giyilemeyip gardolabında yer işgal 
etmesindense, alışveriş öncesinde 
hızlı bir analiz yapmak yerinde bir 
davranış olur. Birbirleriyle uyumlu 
renkler ve parçaları kombinlemek 
her zaman daha kolaydır.  

5 Buna ihtiyacım var mı?

Kendimize sormamız 
gereken en önemli soru 
da bu aslında. İhtiyacımız 
olmayan bir ürünü alma-

yarak tüketim çılgınlığının önüne 
geçmiş oluruz.

-PES (Polyester)
-Naylon
-Poliviskon
-Polyamid
-EVA (etilen vinil asetat)
-Akrilik 
-Maalesef piyasadaki Medine ipeği 
adıyla satılan bir çok kumaş naylon 
türevidir, alırken dikkatli olmak 
lazım.
-Krep; ipek, yün ve viskondan 
üretilir ama piyasada polyesterleri 
bir hayli fazladır. Bu kumaşa da 
dikkat etmekte fayda var.
-İpek, keten, pamuk, yün, viskon, 

modal, lyocell (Tencel) ise doğal 
liflerden üretilen kumaşlardır. 
Yaz ve kış mevsimine, gece veya 
gündüz kullanımına göre kumaş 
seçimi yapabiliriz.
-Şunu unutmamakta fayda var; 
doğal liflerden üretilmiş kumaşlar 
nefes alır, nem çekme özelliği 
yüksektir bu yüzden terletmez. 
Kullanımı sentetik kumaşlara göre 
daha zordur, kırışır, ütü ister. Her 
ne kadar kullanımı daha zor olsa 
da günlük hayatta, sağlık açısından 
doğal liflerden üretilmiş kumaşları 
kullanmakta fayda var.

NEYE PARA   
VERDİĞİNİZİ BİLİN 
Koleksiyonun tamamı paylaşıldıkça 
insanlar heycanlanmaya başladı. 
İnsanlar bir an önce kıyafetler 
tükenmeden almaya çalışıyordu. 
Ben de farkındalık yaratmak 
ve insanları bilinçlendirmek 
adına paylaşılan bir fotoğrafa, 
koleksiyonu çok başarılı 
bulduğumu söyleyerek doğal 
kumaşlarla da koleksiyon 
çıkarmalarını umut ettiğimi içeren 
bir yorum yazdım. Bu yorumu gören 
insanlar fiyat sormak yerine bu sefer 
‘Kumaşı ne?’, ‘Polyester mi?’ diye 
sormaya başladı. Bu tarz sorular 
artınca marka sahibi benim ve pek 
çok kişinin yorumlarını sildi. Bunu 
gören takipçilerim bu durumu 
bana bildirdi ve sonra marka 
sahibesi benimle iletişime geçti, 
‘İnsanları galeyana getirdiğimden’ 

ötürü gayet kibar yazmış olduğum 
yorumumu sildiklerini varsa bir 
derdim bu tarz şeyleri özelden 
yazmam gerektiğini söyledi. 
Halbuki insanlar neye para 
verdiklerini, kaliteli gibi görünenin 
kıyafetlerin aslında plastikten 
başka bir şey olmadığını bilsinler 
istiyordum.  Amacım kimsenin 
malını kötülemek değil! Tüketiciler, 
bu parayı verecekse bilinçli karar 
verip satın alsınlar. Tek derdimiz 
para kazanmak yerine insan 
sağlığına değer vermek olsa, 
kaliteli ürün elde etmek olsa, para 
zaten kaliteyi takip edecektir. Peki 
bazı markalarda bu titizlik yoksa 
ne yapmalıyız? Bilinçli bir şekilde 
alışveriş yapmalıyız. Bir ürünü 
beğendik diye, sırf indirimde veya 
trend ürün olduğu için almak 
yerine bir kaç değerlendirmeye tabi 
tutmamız gerekebilir.

Kıyafet alırKen 
nelere diKKat 

edeceğiz

Yaygın olarak kullanılan sentetik lifler:



CANLI MerCAN 
2019 yılının

faVOri renGi

şEYmA KAYNAK
sykaynak@gmail.com

2
019 un rengi canlı mercan olacak.. Kısa 
zaman sonra tekstil başta olmak üzere 
dekorasyonda da bu rengi sıklıkla gö-
receğiz. Peki ama canlı mercan rengini 
dekorasyonda nasıl ve nerelerde kullan-

malıyız? Aslında bi çok kişi mercan renginin çok az 
renkle kombinlenebileceğini düşünse de sanılanın 
aksine dozunda kullanıldığı takdirde neredeyse bütün 
renklerle kombinlenebilir. Ben mercan renginin iddialı 
ve çabuk sıkılınabilecek bir renk oluşundan dolayı 
evinizde bir kaç yere dokundurmanızı tavsiye ederim. 
Örneğin bir duvara, hatta duvarın bir bölümüne, belki 
yarısına.. Perdenin yada halının deseninde bu dokunu-
şu yakalayabilirsiniz. En kullanışlısı ise minderlerde ve 
aksesuarlarda kullanmak olacak. Bu sayede sıkıldığınız 
an istediğiniz renge çok kolay dönebilirsiniz. O zaman 
gelelim mercan rengine en çok yakışan renklere. İlk 
sırada turkuaza yakın toz mavi rengi yer alıyor. Bu iki 
renge ek ortamı dinginleştirmek için ekru olmalıdır. 
Bir diğer kombin ise krem rengi ve ona eşlik edecek 
toprak tonları. Yeşilin tonları ve krem rengi yine başka 
bir kombin alternatifidir. Benim görmek istediğim ise 
lacivert, mercan ve grinin dansı! Dekorasyon tama-
men kişiseldir. Eviniz, ofisiniz karakterinizi ve duygula-
rınızı yansıtır. Dekorasyonda da modaya size yakışanla 
uymanızı temenni ederim..’
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YAZAR

TRT’NİN YENİ DİZİSİ

VuSLAT
oyunu mudur yoksa bir tür sınav 
ya da imtihan aracı mıdır? Sa-
tranc-ı Urefa ya da sade ismiyle 
ariflerin, bilgilenlerin satrancı, 
yaklaşık 800 yıl önce Muhyiddin-i 
Arabi 1200’lü yıllarda icat edildi. 
Amacı tasavvuf talebelerinin 
kattettiği yolları ölçmek ve en son 
mertebeye ulaştırmaktır. Tasav-
vufta ‘Satranç’ kelimesinin anlamı 
“şeriat+ tarikat+hakikat+ marifet” 
olarak ifade edilir. Satranc-ı Ure-
fa’da da amaç ‘Sevgiliye kavuş-
mak’tır. Buradaki ‘Sevgili’ tabii 
olarak yüce yaradandır.
YILAN İNSANIN KÖTÜ HALLERİNİ, 
OK İSE İYİ HALİNİ TEMSİL EDİYOR
Oyun, üzerinde ok ve yılan 
işaretleri bulunan bir levha 
üzerinde oynanıyor, 101 
basamaktan oluşuyor. İlk basamak 
olan zillet (Alçaklık) basamağıyla 
başlıyor ve son basamak visal 
(Kavuşmak) basamağıyla sona 
eriyor ve oyuncu üzerine ulaştığı 
her basamağı açıklamak ve 
yorumlamak zorunda bırakılıyor. 
Yılan insanın kötü hallerini, ok ise 
insanın iyi halini temsil ediyor. 
Yine levha üzerinde kelimeler 
bulunuyor. Bu kelimelerde 
okla gösterilenler, Cefâ’dan 
Safâ’ya, Fırsat’tan Kuy-i cânân’a 
(Sevgilinin mekanı), Aşk’tan 
Sahra’yı cünûn’a (Mecnunlar 
sahrası), Azâr’dan (Sitem, naz) 
Nazar’a (Bakış), Tisyâr’dan (Maddi 
ve manevi bir yolculuğa çıkarma) 
Terehhüm’e (Merhamet etme), 
Ahlak-ı Hamide’den (İyi ahlak) 
Cemâl’e, Sadakât’ten Ferâh’a 
(Gönül huzuru), Aşk-ı mecazîden 
Aşk-ı Hakikî’ye, Vefa’dan Esrâr’a 
(Sırlar), Mücahede’den (Nefsi 
terbiye etme kararı) Müşâhede’ye, 
Mahv’dan (Kişinin benliğini 
yok etmesi) İzzet’e, Sabır’dan 
Maksud’a ve en mühimi de 
Muhabbetten Visâl’e şeklinde.

UMARIM UZUN ÖMÜRLÜ OLUR 
Yılanların işaret ettiği kelimeler ise 
Sohbet-i seg (Dost olmayanlarla 
düşüp kalkma), istiğnâ (Dünya 
malına tenezzül etmeme), kin, 
hased, rakip, ağyar (Sevgili 
dışındakiler), akıl, nifak, sevda, 
kemâl, celâl, kazâ, gurur’dur. 
Sayı fırıldağında çektikleri sayı 
kadar ilerleyen oyuncular bu 
kelimelerden birine gelirse 
yılanın kuyruğuna gidiyor. 
Yılanların kuyrukları da teessüf, 
recâ (Dileme), dûzah (Tuzak, 
cehennem), mihnet, adavet, 
kavga, nedamet (Pişmanlık), 
ta’n-ı hulk (Birinin huyunu ve 
davranışlarını ayıplama), zeval 
(Tükenme), hacâlet (Utanma), 
rıza, zillet” kelimelerinin 
üzerinde. Mesela satrançta ‘Celâl’ 
kelimesinin üzerine gelen oyuncu 
hemen üç basamak alta “Hacâlet” 
kelimesine dönüyor. Satranç 
levhasının iki yanında da iki büyük 
yılan var. Bunlardan sağda olan 
yılanın başı “Gurur” kelimesinde.
Bu denli derin manaların, sıradan 
değil özünde sahici bir aşkın an-
latıldığı, çıktığı bu yolda başarı dil-
ediğimiz ve çokca begendiğimiz, 
bolca alkış gönderdiğimiz Vuslat 
dizisi umarım, ekran kirliliğinden 
sıyrılıp gerçek izleyici kitlesinin 
değer verdiği, uzun ömürlü bir 
proje olur.

TRT1 ekranlarında yayın hayatına başlayan Vuslat dizisi 
Satranc-ı Urefa ile izleyiciyi derin bir yolculuğa çıkarıyor. 

Peki, büyük 
merak ve gizemli 

bir şekilde ilerleyen 
senaryonun 
mihenk taşı 

Satranc-ı Urefa 
nedir? Gerçekten 

bir tür vakit 
geçirme oyunu 

mudur yoksa bir 
tür sınav ya da 

imtihan 
aracı mıdır? 

Y apımcılığını A23 
Medya’nın üstlendiği 
Vuslat’ın senaryosunu 
Betül Yağsağan 
kaleme aldı. Güçlü 

oyuncu kadrosuyla dikkatleri 
üzerine çeken dizinin ilk bölümü 
itibariyle ekranlara yeni bir soluk 
getirdi. Halk arasında ‘Yılanlı Dama’ 
olarak anılan Satranc-ı Urefa 
(Ariflerin Satrancı), izleyiciler arası 
derin sohbetlere kapı açtı. Vuslat 
dizisinde ailesinin geçimi için 
savaş veren Feride (Devrim Özkan) 
isimli bir gençle dev bir holdingin 
patronu olan Aziz’in (Kadir Doğulu) 
engellerle sınanan aşkını ve 
geçmişlerindeki büyük sırrı ekrana 
taşıyor. Dizide öte yandan Ümit 
Kantarcılar, Mehmet Özgür gibi 
başarılı oyuncular yer alıyor.
TASAVVUF YOLUNU ÖĞRETMEK 
İÇİN İCAT EDİLDİ
Peki, büyük merak ve gizemli 
bir şekilde ilerleyen senaryonun 
mihenk taşı Satranc-ı Urefa nedir? 
Gerçekten bir tür vakit geçirme 



OKUL ÇAĞINDAKİ 
ÇOCUKLARDA DOĞRU 
BESLENME VE BAŞARI

SAğlık SAğlık
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Çocuklar ve gençler 
hayatlarının en önemli 
zamanlarını okulda 
geçiriyor. Bu nedenle okul 
çağı çocukluk bes 

 lenmesi açısından büyük 
bir öneme sahip. 6-12 yaş aralığını 
kapsayan bu dönemde çocuklar çok 
hızlı fiziksel gelişme gösterirken bir 
yandan da geleceğinin temellerini 
atarlar. Çocuklara bu süreçte doğru 
beslenme alışkanlığı kazandırmak, 
gelişimlerinin de sağlıklı olmasını 
sağlar. Yeterli ve dengeli beslenmeyle 
özellikle okul çağındaki çocukların 
zihin gelişimlerine katkıda bulunarak 
okul başarıları artırılabilir. Peki nasıl?

GÜNÜN EN ÖNEMLİ   
ÖĞÜNÜ: KAHVALTI
Araştırmalara göre güne farklı 
gruplardan besinler içeren kahvaltıyla 
başlayan çocukların okul başarısı 
artmaktadır. Kahvaltıyla çocukların 
kas işlevleri daha iyi gelişir ve daha 
geç yorgunluk hissi oluşur. Bu durum 
öğrenmeyi de olumlu yönde etkiler, 
çocuklar derse daha iyi konsantre olur, 
problemleri daha kolay çözer ve daha 
başarılı olurlar. Aynı zamanda kahvaltı 
eden çocuklarda şişmanlık görülme 
oranı daha azdır. Çocuklarınızın gece 
boyu açlık sonrası vücutlarındaki enerji 
gereksinimini karşıladığı ilk öğün 
olan kahvaltıyı atlamamaları gerekir. 
Süt ve süt ürünlerinden zengin bir 
kahvaltı çocuğunuzun okul başarısını 
artıracaktır.

ANNE SÜTÜNDEN SONRA EN 
KALİTELİ PROTEİN: YUMURTA

Çocuğunuzda görülebilecek  
yetersiz protein alımı endişeye, dikkat 
dağınıklığına ve uyku bozukluklarına 
yol açabilir. Kahvaltıların olmazsa 
olmazı kaliteli protein yumurta, aynı 
zamanda içerdiği Kolin vitaminiyle 
çocuğunuzun beyin gelişimine 
ve hafızasını kuvvetlendirmesine 
yardımcı olur. Çocuklarınızın haftanın 
en az beş günü bir adet yumurta, 
her gün üç porsiyon yağı azaltılmış 
süt ve süt ürünleri, 2-3 gün kırmızı 
et/kurubaklagil tüketmesine  
özen gösterin. 

KALSİYUM MUCİZESİ
Yapılan bazı çalışmalara göre okulda 
süt içen çocukların, içmeyenlerden 
daha iyi beslendikleri, daha fazla 
kalsiyum, A vitamini, riboflavin aldıkları 
gözlenmiştir. Süt ürünlerinin yapısında 
bulunan kalsiyum, protein ve B 
vitaminleri beyin dokusu, kemiklerin 
ve enzimlerin gelişimi için gereklidir. 
Sütün içeriğinde yer alan triptofan ve 
kalsiyum vücutta stresi azaltıcı ve sinir 
liflerini sabitleyici etki gösterir. Böylece 
çocuğunuzun, yaşadığı stres, sinir ve 
endişeyle daha kolay baş etmesine 
yardımcı olur. Çocukların kalsiyum 
ihtiyacı yaklaşık olarak günlük 800-
1000 mg kadardır. Bir su bardağı süt 
= 240 mg, bir su bardağı yoğurt=180 
mg, 30 gr beyaz peynir (1 kibrit 
kutusu )=70 mg ve 30 gr kaşar peynir 
(1 kibrit kutusu )=230 mg kalsiyum 
içerir. O nedenle bu yaş grubundaki 
çocukların bu ölçülerde birer porsiyon 
gün içerisinde tüketmesi kalsiyum 
ihtiyacının büyük bir kısmını karşılar.  

BİLİŞSEL PERFORMANS  
İÇİN OMEGA-3
Büyüme döneminde olan çocuklarda 
öğrenme yeteneğini artırır ayrıca 
çocuklarda merkezi sinir sistemi, beyin 
ve beden gelişimi için çok önemlidir. 
Çocuğunuzun beslenmesinde 
Omega 3’ün en iyi kaynağı olan balığa 
haftada 2-3 kez yer verebilirsiniz. 
Somon, levrek ve alabalık güzel bir 
tercih olacaktır. Omega 3 kaynağı bir 
diğer besin de ceviz; şeklinden ise 
anlaşılacağı üzere beyni besleyen 
harika besinlerdendir. Okul çağı 
çocuklarının ders başarısı ve zihinsel 
gelişimi için oldukça değerlidir. 
Cevizin ayrıca sakinleştirici, rahatlatıcı 
ve sinirsel sistem rahatsızlıklarını 
önleyici etkisi de mevcuttur. 
Çocuklarınızın beslenme çantasından 
cevizi eksik etmemenizi öneririm. 
Beyni besleyen kuruyemişlerden 
biri de çiğ badem; içeriğindeki L- 
karnitin ve E vitaminiyle antioksidan 
kapasiteye sahiptir, vücuttaki ve 
beyindeki inflamasyonu azaltır. Kan 
şekeri dengelenmesine yardımcı 
olarak dikkat dağınıklığı, halsizlik ve 
uyku hali görülmesinin önüne geçer.

BERRİN ESRA 
KARAMAN



Doğru besinlerle 
enerji ihtiyacını 
karşılayamayan 
çocuklar sağlıksız 
besinlere yönelme 
isteği duyarlar. 
Bunlardan en kritiği 
de şekerli, çikolatalı 
besinler! Bilimsel 
araştırmalar basit 
şeker tüketimiyle 
hiperaktivite ve 
hırçınlık arasında 
ilişki olduğunu 
göstermektedir.
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DAHA GÜÇLÜ BİR BEYİN VE 
BAĞIŞIKLIK İÇİN MEYVE VE 
SEBZELER
Sebzelerin tüketilirken taze, sulu, az 
pişmiş olmasına özen gösterildiği 
takdirde antioksidan kapasitesi 
yüksek, vitamin ve mineral açıdan 
zengin bir besin elde etmiş oluruz. 
Çocuklarınızın sindirim sistemi 
sağlığı için gerekli posa alımını da 
sağlamak adına günde 4-5 porsiyon 
meyve sebze tüketmelerine 
özen gösterin. Çocuklarınızın 
beslenme çantalarında mevsimine 
uygun, iyi yıkanmış, taze sebze 
ve meyvelerden (minik domates, 
salatalık dilimleri, ıspanak, marul, 
minik havuç, mandalina, elma, 
üzüm, kiraz, erik gibi) birine mutlaka 
yer verin. Yaş meyvelerin yanı sıra 
kuru meyveler de (kuru kayısı, kuru 
incir, kuru üzüm, kuru erik, yaban 
mersini vb.) enerji verici özelliğiyle 
okul çağı çocuklarının tatlı ihtiyacını 
karşılar, teneffüs aralarında 
tüketmeleri için yine beslenme 
çantalarına ekleyebilirsiniz

SAĞLIKLI ALTERNATİFLER 
DENEYİN
Çocuklar bu dönemde fazla enerji 
harcadıkları için çok enerjiye ihtiyaç 
duyarlar. Doğru besinlerle enerji 
ihtiyacını karşılayamayan çocuklar 
sağlıksız besinlere yönelme isteği 
duyarlar. Bunlardan en kritiği de 
şekerli, çikolatalı besinler! Bilimsel 
araştırmalar basit şeker tüketimiyle 
hiperaktivite ve hırçınlık arasında 
ilişki olduğunu göstermektedir. 
Yani şeker, un ve şekerli sıvılar gibi 
basit karbohidratlar, derslerde 
konsantrasyon ve başarı oranını 
azaltmaktadır. Bu besinlerin aşırı 
tüketiminin çocuklarda yağ olarak 
depolanacağı ve çocukluk obezitesi 
için önemli bir risk faktörü olduğu 
da unutulmamalıdır. Bunların 
önüne geçmek için pekmez-tahin-
yulaf ezmesi-kakao ile hazırlanmış 
harika anne çikolataları yapabilir 
veya tam buğday unu kullanarak 
ev yapımı kek, kurabiye, poğaçalar 
hazırlayarak çocuklarınızın 
beslenme çantasına ekleyebilirsiniz. 

Ancak içine koyduğunuz besinlerin 
yağ, şeker, kuruyemiş, kuru meyve 
miktarlarına dikkat etmeniz gerekir.

BESLENMEDE OLMAZSA  
OLMAZ ‘DENGE’ 
Her öğünde dört temel besin 
grubunda yer alan yiyeceklerin 
tüketilmesine özel gösterilmelidir 
(tahıl grubu- et grubu-süt grubu- 
sebze grubu). Çocukların büyüme 
ve gelişmeleri için mineral, demir, 
posa ve B vitamini açısından zengin 
ekmeğin yeri de oldukça önemlidir. 
Çocuklarınız bulgur, esmer pirinç, 
makarna, patates, havuç gibi sağlıklı 
karbonhidrat kaynaklarını yeterli ve 
dengeli bir şekilde tüketmelidirler. 
Tahılın tam halinin kullanıldığı 
unlardan hazırlanan ekmeklerden 
tercih etmek çocuklarınız için daha 
faydalı olacaktır.
Hazır ürünlerde bolca kullanılan 
“yağ, şeker ve tuz” üçlüsünün 
oluşturduğu besinlerin tüketim 
sıklığını sınırlandırın. Evde 
cips, çikolata, bisküvi, gazlı 
içecekler, hazır meyve suları 
bulundurmamaya özen gösterin 
veya bu besinleri çocuklarınız için 
sağlıklı alternatiflerle dengelemeye 
çalışabilirsiniz. Dışarıda yemeyi 
seviyorsa daha sağlıklı hale 
getirebilmek adına hamburgerin 
yanında patates kızartması-kola 
yerine ayran-salata istemeyi teklif 
edebilir veya hamburger-patates 
yediği günün diğer öğünlerinde 
sebze ve meyveyi artırması 
gerektiğini anlatabilirsiniz. 

ROL MODEL SİZLERSİNİZ
Çocuğunuzla birlikte sağlıklı 
beslenme alışkanlıkları kazanmaya 
ve sürdürmeye çalışın. Çocuklar 
çok iyi birer gözlemcidirler. Yemek 
masasında da aynı gözlemci 
tavırlarıyla sizin yemek yeme 
alışkanlıklarınızı takip ve taklit 
ederler. Belirli bir besini görünce 
yaptığınız olumsuz davranışlar, 
çocuğunun o besine tadına dahi 
bakmadan tepki göstermesine 
neden olabilir. Çocuklarınıza yemek 
yedirmek adına besinleri ödül, keyif 
veya ceza aracı olarak kullanmayın, 

baskıcı davranmamaya çalışın 
yoksa uyarınız sağlıksız yiyeceklerin 
çekiciliklerini arttırmaktan başka bir 
işe yaramaz. 

EN DEĞERLİ BESİN: UYKU
Özellikle okula giden öğrencilerin 
uykusuzluk, dikkat dağınıklığı, 
unutkanlık gibi sorunlar yaşamaması 
ve beyin fonksiyonlarının dinç 
bir şekilde çalışması için 7-8 
saat kaliteli bir uyku uyumaları 
gerekmektedir. Yeterli ve kaliteli bir 
uyku iştah düzenleyen leptin ve 
ghrelin hormonlarının da düzenli 
salgılanmasını sağlayacaktır.

DOĞRU BESLENME   
ALIŞKANLIĞI KAZANDIRIN 
Doğru beslenen ve beslenme 
konusunda bilinçli olan bir 
yeni nesil yetiştirebilmek için, 
hayatlarının ilk yıllarından itibaren 
çocuklarınızın doğru beslenme 
alışkanlıkları kazanması adına doğru 
adımlar atmak gerekir. Bu yüzden 
bilinçlenerek çocuklarımıza ihtiyaç 
duydukları olan besinleri ihtiyaçları 
olan miktarda vermek çok önemlidir. 
“Sağlam kafa sağlam vücutta, 
sağlam vücut ise sağlam beslenme 
alışkanlığından geçer”
Değerli çocuklarınız için sağlıklı ve 
başarılı bir okul dönemi diliyorum..  
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A
sya ve Avrupa kıtaların-
da toprakları bulunan 
Çanakkale, tarih boyun-
ca birçok uygarlığa ev 
sahipliği yapmıştır. Tür-
kiye’nin kuzeybatısında 
bulunan Çanakkale’ye 

İstanbul’dan dört saatte, Ankara’dan 
da uzun sayılabilecek bir yolculuk 
yapmak gerekecektir.

Çanakkale’de turizm sezonu 
Mart ayında Çanakkale Zaferi kut-
lamalarıyla başlıyor ve yaz sonuna 
kadar devam ediyor. Hem tarih 
hem de deniz turizmi için ziyaret 
edilecek en güzel şehirlerden biri 
olan Çanakkale’nin merkezi Asya kı-
tasında, Gelibolu Yarımadası Avrupa 
kıtasında yer almaktadır. 

AÇIK HAVA MÜZESİ
Şehrin merkezi ufak da olsa mu-

hakkak gezilmesi gerekiyor. Resto-
ran ve kafelerin bulunduğu Kordon 
Boyu’nda, Nusret Mayın Gemisi’nin 
bir kopyasını görebileceğiniz bir 
açık hava müzesi de bulunmaktadır. 
1800’lü yıllardan kalan bir binada 
bulunan Kent Müzesi Çanakka-
le’nin tarihi sergilenmektedir. Küçük 
bir detay; ziyaretçileri giriş ücreti 
ödememektedir. 2’nci Abdülhamid 
zamanında yaptırılan Saat Kulesi 
de şehrin merkezinde ziyaretçilerin 
görebileceği yerlerden. Kordon bo-
yunca yürümeye devam ettiğinizde 
Truva filminde kullanılan Truva 
atının maketini de görebilirsiniz.

AYNALI ÇARŞI 
“Çanakkale içinde vurdular beni
Ölmeden mezara koydular beni
Of gençliğime eyvah
Çanakkale içinde aynalı çarşı
Ana ben gidiyom düşmana karşı
Of gençliğim eyvah”



82 Turuncu Dergİ / Şubat 2019

SEYAHAT

Hepimizin çocukluğundan 
bu yana dinlediği ve söylediği 
Aynalı Çarşı türküsüne konu 
olan Aynalı Çarşı ise şehrin 
merkezindeki önemli ziyaret 
noktalarından. Dünyada 
en çok batığın bulunduğu 
Çanakkale’de yaklaşık 
140 savaş gemisi batığı 
bulunmaktadır. Bu sebeple 
batık dalışı için dünyanın 
en eşsiz noktalarından biri 
Çanakkale… 

TARİH FIŞKIRIYOR 
Gelibolu Yarımadası Milli 

Parkı: 1970’li yılların başında 
tarihi Çanakkale şehitlerinin 
hatıralarını yaşatmak için 
yapılan anıtların olduğu milli 
parkı bir rehber eşliğinde 
gezmek atmosferi daha iyi 
solumanızı sağlayacaktır. 
Milli park içinde muhakkak 
görülmesi gereken yerlerin en 
önemlileri ise şöyle: 

Seyit Onbaşı Anıtı ve 
Mecidiye Tabyaları: Hepimizin 

küçük yaşlarda öğrendiği ve 
iman gücünü bize kanıtlayan 
Seyit Onbaşı Anıtı’nın 
bulunduğu tabyalarda durup 
uzun uzun düşünmek gerek 
neler borçlu olduğumuzu...

Çanakkale Şehitler 
Anıtı: Mehmet Akif Ersoy’un 
“Düşün altında binlerce 
kefensiz yatanı” mısrasıyla 
yüreklerimize, hafızamıza 
kazımak istediği binlerce 
şehidin kanıyla sulanan, 
ancak yine de düşmana geçit 
vermedikleri kutlu mekanda 
gözyaşlarınızı tutamayacak ve 
tarihimizle bir kere daha gurur 
duyacaksınız. 

Kilitbahir Kalesi, Conkbayırı 
ve Atatürk Anıtı, Siperler de 
görülmesi gereken yerler. 

Truva Antik Kenti: Yaklaşık 
5 bin yıllık olduğu düşünülen 
tarihi kent maalesef 
üzerinden geçen yılların 
etkisiyle dağınık vaziyetteki 
bazı taş kalıntılarından ibaret 
durumdadır. Antik Kent’te 

tarihi nitelik taşımayan 
Truva Atı ziyarete açıktır. 
Antik Kentin UNESCO 
Dünya Mirası listesinde 
olduğunu da söylemeden 
geçmeyelim. 

PLAJLARIYLA DA 
DİKKAT ÇEKİYOR 

Çanakkale tarihinin 
yanında deniziyle de 
Türkiye’nin önemli 
beldelerine sahiptir. 
Plajlarının diğer Ege ve 
Akdeniz plajlarına oranla 
daha sakin olduğunu 
söyleyebiliriz. 

Assos: Zorlu yollarının 
turist akınından koruduğu 
muhteşem denizi ve tarihi 
dokusuyla sakin bir deniz 
tatili yapmak isteyenlerin 
vazgeçilmez adresi. 
Çanakkale bir sayıda 
anlatmaya sığmayacak 
kadar dolu bir şehir. Bir 
başka sayıda bir başka 
şehirde görüşmek üzere...

SEYAHAT
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SeVGi
tatlıSı

MUTFAK KÜLTÜRÜ MUTFAK KÜLTÜRÜ
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Önce şerbetimizi hazırlıyoruz. 
Hazırladığımız hamuru iki eşit 
parçaya bölüyoruz. 

İlk hamuru merdaneyle açıp üzerine 
ceviz yayarak rulo haline getiriyoruz. 

Aynı işlemi ikinci hamur için de 
yapıyoruz. Ruloları dilimleyip tepsiye 
diziyoruz. Tatlımız ılıkken şerbeti 
döküyoruz. (Şerbette ılık olacak)   
Nefis bir tatlı ortaya çıkıyor.

Patatesleri haşlayın. Tuz ek-
leyip sıcakken çatan yardı-
mıyla ezin. Yarısını çember 

kalıba döküp üzerine bastırın. 
Arasına garnitür yerleştirip 
kalan patates püresini üzerine 
dökün ve yine çatal yardımıyla 
bastırın. Bir saat sonra çemberi 
açıp süzme yoğurdu patates 
pastamızın her tarafına sürün 
ve süsleyin.

n ataseven69@gmail com

NURİYE
ATASEVEN

MALZEMELER:  
Şerbet Malzemeleri: 3 su bardağı şeker 4 su bardağı su, biraz limon suyu

Hamur Malzemeleri: 1 Su bardağı sıvı yağ 1 su bardağı yoğurt
200 gram tereyağ 1 yumurta 

1 paket kabartma tozu Aldığı kadar un

MALZEMELER:  8 adet patates 1 kutu garnitür Süzme yoğurt Tuz
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PatateS PaStaSı
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H
ayatın özü de 
sırrı da sevgide. 
Sevgi varsa 
umut var, hayat 
var. Toplumsal 

çözülmeler, aile 
huzursuzlukları, yalnızlıklar, 
kırılmalar sevgisizliğin 

ürünü. Biz kadınlar hayata 
sevgi katmalı, ailelerimizi 
sevgiyle sarıp sarmalıyız. Biz 
anneler evlatlarımızı en çok 
sevgisizlikten korumalıyız. Bu 
ay size iki güzel tarifim var. 
Sevgiyle yapın, hayatınızda 
sevgiye kapı aralayın.



A t insanın dört 
ayaklı kardeşidir’ 
der Kırgız yazar 
Cengiz Aytmatov… 
Ruhu vardır. Öyle 

bir kardeştir ki bu canlı doktorlar 
tarafından ilaç niyetine reçeteye 
yazılır. İlk defa böyle bir amaçla ziyaret 
ettim İstanbul Zeytinburnu’ndaki 
Veliefendi Hipodromu’nu. Üç 

yaşındaki oğlumun kardeş kıskançlığı 
şifasını bir atla bağ kurmasıyla bulduk. 
Binicilik maalesef pahalı fakat çok 
keyifli bir spor… Çocuklara ücretsiz 
midilli keyfi yaşatan hipodrom 
yönetimi sayesinde ailecek at sevdası 
düştü yüreğimize. Ganyan bayilerde 
at yarışı için bahis oynayanlara burun 
kıvıran ben, ailecek hipodromun 
müdavimi olduk. 

BİR JOKEY VE   
ATIN HİKAYESİ 
Bahçesinde yüzlerce yeşil papağanın 
uçuştuğu, tribünlerinde her ağız-
dan ‘Hadi be oğlum!’ çığlıklarının 
yükseldiği o yerde başka bir dünya 
dönüyordu. Jokey Halis Karataş ve 
üst üste 11 kez şampiyonluk yaşatan 
atı Blod Pilot’un efsanesi dilden dile 
dolaşıyordu. 
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SİNEMA SİNEMABu başarının beyaz perdeye akta-
rıldığını duyunca merak ve açıkçası 
biraz da endişeyle gittim sinemaya.  
Çünkü büyük yapımlarla her geçen 
gün şenlenen ve belirli bir ivme 
yakalayan sinemamız nitelikli eser-
ler konusunda daha yavaş ilerliyor. 
Ahmet Katıksız imzalı Şampiyon filmi 
büyük beklentilere girmeden yorum-
lamak gerekirse sinema adına umut 
vaat ediyor. At yarışına ilgi duyanların 
daha fazla sevip sahipleneceği film, 
olayın dışında kalanları da gerçek 
yaşam öyküsüyle içine çekiyor. Efsane 
jokey Halis Karataş kadar ünlü olan 
atı Bold Pilot’un büyük başarısını, 
muhteşem uyumunu konu alırken, bir 
yandan da patronu Özdemir Atman’ın 
kızı Begüm Atman ile olan cesaret 
verici aşklarını konu ediniyor. Cesaret 
kelimesini tipik zengin kız fakir oğlan 
klişesi için kullanmadım. Begüm’ün 
sağlık problemi için verdiği mücadele 
bu ifadeyi fazlasıyla hak ediyor. 

ACISIYLA TATLISIYLA   
DOSTLUK TİMSALİ 

Adına şiirler, romanlar, senfoniler 
yazılan başka bir canlı var mı bilmi-
yorum. Fakat 4 bin yıllık dostluğuyla 
at bunu fazlasıyla hak ediyor! Üstad 
Necip Fazıl Kısakürek’in ifade ettiği 
gibi “Dokuz yaşında ata bindim ve 
yalan olmasın, bir daha inmedim. Her 
binişimde büyüdüm ve her inişimde 
küçüldüm.” İnsan at üstünde büyüyor, 
devleşiyor. Filmde Karataş’ı canlandı-
ran Ekin Koç’un özellikle koşu, Bold 
Pilot’un inatlaştığı ve bir anda uysal 
bir hayvana dönüştüğü sahneler iyi 
kotarılmış. Bold Pilot’ı oğlu Ganesh 
de dahil olmak üzere beş farklı at 
canlandırmış. Atlar arasındaki uyum iyi 
yakalandığı için o değişimler izleyi-
ciye yansımadan halledilmiş. Filmde 
iki şey dikkat çekiyor. İlki Bold Pilot’a 
verilen değer. Adeta at bir karakter 
olarak sunulmuş. Çok asi ve yağmurda 
koşmuyor. Bu sahneler çocuklar için 
çok keyifli. Benimkiler bol bol güldü. 
Bold Pilot, acısı ve tatlısıyla sağlam bir 
dostluk timsali olarak sunuluyor. Bir 
diğeri de kendisinden önceki şampi-
yon jokey Mümin Çılgın’ın Halis Ka-
rataş’a gösterdiği olumlu ve yol açıcı 
tavırlar. Genelde bu tarz yerine geçme 
durumları büyük çatışmalara, ayak 
kaydırmalara sebep olur. Buradan yola 
çıkarak diyebiliriz ki; film çatışmadan 

uzak, bir sevgi ve azim filmi havası 
yakalamaya çalışmış, bunu da bile 
isteye başarmış. 

GİŞEDE İKİ MİLYONU GEÇTİ 

 “Bazı yarışlara insan bir gün mutlaka 
kaybedeceğini bile bile katılır.” Bu yarış 
bazen at yarışı ya da ölümcül bir has-
talığa karşı verilen mücadele olabilir. 
Kaybedeceğini bile bile mücadele 
etmek bir mucizeye davetiye çıkara-
bilir. Begüm Atman’ı oynayan Farah 
Zeynep Abdullah da iyi bir uyum ya-
kalamış. İçinde bir hayli iddialı ve duy-
gusal sahneler taşıyan Şampiyon filmi, 
sürekli heyecanı, umudu, sevgiyi canlı 
tutarak, seyircinin filmden umudunu 
kesmemesini sağlıyor. Hatta toplum-
sal olarak umut etmenin ve birlikte 
hareket etmenin yollarını bir kez daha 
hatırlatıcı davranıyor. Eeee bazen atın 
koşması için susmak lazım! Neden mi? 
Bunu filme gidince anlayacaksınız. 

Şampiyon, binicilik sporuyla ilgili 
beyaz perdeye aktarılan ilk film ve 
gişedeki üçüncü haftasında iki mil-
yonu aştı. Filmde mutlu sonla biten 
hikâye, gerçek hayatta yarım kalıyor. 
Baba Özdemir Atman’ın vefatından 
sonra hayatlarını birleştiren Halis ve 
Begüm çiftinin mutluğu kısa sürüyor. 
İki evladını tek başına büyüten Halis 
Karataş eşinin hatırasını yaşatmak 
filmin çekilmesine müsaade ediyor. 
Begüm, Halis ve Bold Pilot üçlüsünün 
arasında gelişen aşk ve dostluk hikâ-
yesinin birçok insana iyi geleceğini 
düşünüyorum. Vizyondan kalkmadan 
bu deneyimi yaşamanızı öneririm. 

Efsane jokey Halis 
Karataş kadar ünlü olan 

atı Bold Pilot’un büyük 
başarısını, muhteşem 

uyumunu konu alırken, 
bir yandan da patronu 
Özdemir Atman’ın kızı 

Begüm Atman ile olan 
cesaret verici aşklarını 

konu ediniyor. Cesaret 
kelimesini tipik zengin 

kız fakir oğlan klişesi 
için kullanmadım. 
Begüm’ün sağlık 

problemi için verdiği 
mücadele bu ifadeyi 

fazlasıyla hak ediyor. 

ŞAMPİYONLAR, 
BİR GÜN KAYBEDECEĞİNİ 

BİLE BİLE YARIŞIR

GONCA 
BABÜR
ÇAKIR



KİTAP

MİHMANDAR

DÜNYAYI GEZMEK 
İSTEYEN ÇORAP

UNUTULMAYAN

HAYALET 
KAPISI
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“Peygamber’in mihmandârı! Bir arzun varsa 
yapayım. Bir vasiyetin varsa yerine getireyim!”
“Ey Emîr! Sakın Allah’ın dinini bozma, müminler 
arasına fitne girmesine müsaade etme. Askere 
adalet ile muamele eyle ve düşman karşısında 
can kaygusu çekme. Bana gelince, senden 
ve senin ait olduğun şu dünyadan hiçbir şey 
istemediğimi bil ve herkese böylece ilan et. 

Cihan Aktaş’ın Unutulmayan kitabı gündelik 
hayatın ayrıntılarında canlanan duygulara ve 
mekânlara yolculuğuyla akıllardan çıkmayacak 
öykülerden oluşuyor. Geniş bir menzilde dolaşan 
on bir öyküyü bir araya getiren Unutulmayan’da, 
yolculuk, arayış, iyilik, derin dostluk, endişe, 
korku, hayatın çetin çelişkileri, çarpıklıklar,  
sınırlar, ayrılık ve kavuşma izlekleri öne çıkıyor. 
Arka planda memleket gelişmeleri, kirli kara 
dünyalar, şehirler, eski sokaklar, ev içleri, oteller, 
pasajlar, kalabalığın uğultusu ve her şeye 
rağmen yerleşik duygular. 

Allah, ana bileşeni silisyum olan balçığa ruh üfleye-
rek insanı yarattı, insan da silisyum çipe akıl raptetti. 
Yüce yaratıcı bunun yapılmasına izin veriyorsa bu 
yeni zekâ türü yeni hayat tarzları oluşturacaktır. Buna 
din duygusu da dahildir. Kur’an’ın bir özelliği de 
çeşitli devir ve sosyolojik yapılara hitap edebilme 
gücüdür. Kur’an, kabileler ve imparatorluklara yol 
gösterebildiği gibi yapay zekâyı da etkileyecektir.” 

Kahramanımız, mavi mavi kuşlardan ve yeşil yeşil 
ağaçlardan desenlere sahip el emeği göz nuru bir 
çorap. Ninenin ördüğü bu çorap, yaşadıkları iki 
odalı evi, dünyanın tamamı olduğunu zannediyor. 
Dünyanın aslında ne kadar büyük olduğunu 
öğrenmesiyle, çorabın dünyayı gezme isteği ortaya 
çıkıyor ancak ninesiyle birlikte dünyayı gezmesinin 
imkânı yok. Çünkü ninenin beli sürekli ağrıyor. Lakin 
ninemiz diğerkam bir hanım. Çorabın isteklerine  
saygı duyuyor ve amacına ulaşabilmesi için ona 
destek oluyor. Böylece çorabın dünyayı gezme 
serüveni başlıyor. 

Kitabın Yazarı:
İskender Pala
YaYınEVi:
Kapı Yayınları
KitaP tÜrÜ: 
Roman
YaYınLanDıĞı YıL: 
2014
SaYFa SaYıSı: 
400

Kitabın Yazarı:
Cihan Aktaş
YaYınEVi:
İz Yayıncılık
KitaP tÜrÜ: 
Öykü
YaYınLanDıĞı YıL: 
2018
SaYFa SaYıSı: 
240

Kitabın Yazarı:
Ayşe Sevim
YaYınEVi:
Çezve Çocuk
KitaP tÜrÜ: 
Hikaye
YaYınLanDıĞı YıL: 
2018
SaYFa SaYıSı: 
36

Kitabın Yazarı:
Sadık Yemni
YaYınEVi:
Ketebe Yayınları
KitaP tÜrÜ: 
Bilim Kurgu
YaYınLanDıĞı YıL: 
2018
SaYFa SaYıSı: 
160
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SOLDAN SAĞA  YUKARIDAN AŞAĞIYA 
1- Osmanlı Devleti’nin kuru-
luş yıllarında yaşamış bir İslam 
ilahiyatçısı-din bilgini, Ahi şeyhi, 
Osman Gazi’nin kayınbabası ve 
hocası, Osmanlı Devleti’nin fikir 
babası-Çölden Esen Rüzgâr 
2-) Orman gülü-İmalı söz-
Anlam 3-) Kına ağacı-notada 
duraklama zamanı ve bunu 
gösteren işaretin adı-Niğde’nin 
Bir İlçesi-Kamboçya için internet 
ülke kodu üst seviye alan adıdır 
4-) ören-Draje 5-) Üstü kapalı olar-
ak anlatma-Tunus’un Plakası-Tan-
rıya Boyun Eğme, Gönlü Saygı Ve 
Korkuyla Dolu Olma 6-) Yemekten 
emir-Uyruk, bir devletin hükmü 
altında bulunan kimseler-Adalet, 
Sızlanma, Çığlık Anlamlarında 
Eski Sözcük-At Yavrusu 7-) Akıcı 
söz-Arapça da hoş geldin-Baba, 
Cet 8-) Ayrıntılar-İpliği Elemgeden 
Geçirip Yumak Yapmak 
9-) Mezopotamya’da kullanılmış 
eski bir hacim ölçüsü biri-
mi-An-Utanma duygusu 
10-) Asfalt ,  Ağır İs Kokulu Bir 
Madde-Bahre 11-) Tavır, Davranış- 
En Gelişmiş Röntgen Tekniği- Mu-
harrem ayında pişirilen aşure
12-) Gözün en iç tabakası, ağ tab-
aka- Güzel kokulu- istek, isteme, 
dilek 13-) Hamın ünsüzleri- Hol-
landa’da Bir Körfez-Zan,zehap 
14-) Kanun-Viran, perişan- Ut-
anma duygusu 15-) Afrin Oper-
asyonu veya Afrin Harekâtı, 20 
Ocak 2018’de Türk Silahlı Kuv-
vetleri ve TSK tarafından eğitilmiş 
Özgür Suriye Ordusu grupları 
tarafından Suriye’nin Halep ilinin 
Afrin ilçesine yönelik başlattığı 
askerî harekât- Ayak Değmemiş 
Ak Toprak 

1-) Kişilik, kişi-Diyet, rejim  
2-) Madenleri yontmada kullanılan 
çelik araç-Nurdan varlık-Çayın 
Tavı 3-)Yıkanma-Hasta olama-
ma durumu  Hastalıktan sonraki 
iyileşme-Kısaca yüzyıl 4-) Neonun 
Simgesi-Türk Standartları En-
stitüsü-Gerçekmiş Gibi Gösterme 
Çabası 5-) 19yy başlarında 
Fransa’da ortaya çıkan ve iki kişiyle 
oynanan bir kağıt oyunu-Aralıksız 
yinelenen ve artık düşünmeksizin 
yapılan eylemlerin tümü-Bir nota 
6-) Çin müziğine özgü bir tür flüt-
Aynı adı taşıyan balıktan çıkarılan 
güzel kokulu, kül renginde bir 
madde-Casus  7-) Soylu Arap atı, 
küheylan-Ağlama 8-) Kolay-Melun, 
kovulmuş, lanetlenmiş, istenmey-

en-Kabaca evet  9-) Kamer-Övme, 
övgü-Sevgiliye kavuşma 
10-) Eski Dilde Dudak-Nehir tan-
rısı-Duman kiri-Bir renk  
11-) Navdan, şönnük-Yaratılmış 
bütün canlılar-Olumsuzluk 
Öneki 12-) En Gelişmiş Röntgen 
Tekniği-Yabancı-Bireylerin İhtiyaç 
Duydukları Malları, Ellerindeki 
Diğer Mallarla Değiştirmeleri  
13-) Nazi polis örgütü-Cuma ve 
bayram namazlarında minberde 
okunan dua ve verilen öğüt-
Radyum simgesi  14-) Çin mitolo-
jisinde efsanesiyle müzik ve dansın 
icadı arasında bağlantı bulunan 
kuş-Huysuzluğu ve titizliği ile can 
sıkan-Utanma duygusu 15-) Yüzü 
ay gibi parlak, güzel, nurlu-Şairler 

D Ü N Y A N I N  E N  F A Z L A  Ü L K E S İ N E  U Ç A N  H A V A Y O L U ,
D Ü N Y A N I N  Y E N İ  H A V A C I L I K  M E R K E Z İ N D E  S İ Z İ  B E K L İ Y O R .

D Ü N Y A N I N
Y E N İ  H A V A C I L I K

M E R K E Z İ N E
Y O L C U L U K




