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Sevgili Turuncu Okurları

Kadın, şehir, çevre, iklim gibi konular yalnızca yerel değil 
küresel ölçekte büyük bir etki alanına sahip. Geçtiğimiz 
günlerde ABD’de yapılan küresel iklim zirvesinde bunu 

açıkça gördük. Uluslararası kamuoyu Türkiye’nin orada nasıl bir 
mesaj vereceğini konuşuyordu. Biliyorsunuz hem jeopolitik hem 
de tarihi açıdan baktığımızda dünyada yaşanan gelişmelerin 
tamamı Türkiye ile bir şekilde bağlantılı. Bu yüzden dünyanın 
gözü üzerimizde. Beklenen mesajı Sayın Cumhurbaşkanımız 
verdi. Gazze’yi yarı açık cezaevine çeviren sistemden, Filistin 
haritasını yıllar içinde küçülten İsrail’den, Avrupa’da aşırı veganlık 
yüzünden Müslüman kasaplara saldıranlara kadar pek çok dünya 
sorununa değindi. Size soruyorum “İsrail’in sınırları neresidir?” 
deyince Arap dünyasındaki, Ortadoğu’daki heyecanı tahmin ettik 
hepimiz. Bu soru basında ve siyasi gündemde büyük yankı buldu. 
Birleşmiş Milletler kürsüsünden sorulan bu soru tarihe geçti. Bizler 
de İslam dünyasının sorunlarını dert edinmiş bir ülke olmaktan, 
uluslararası alanda özgüvenle dünya sorunlarını konuşmaktan 
gurur duyduk, onurlandık.

Diyarbakır anneleri... Tam bir aydır büyük bir direnişin içindeler. 
PKK ve onun siyasi uzantılarına meydan okuyup oğullarının, 
kızlarının geri gelmesini istiyorlar. Kolay mı? Kaçırılan her evlat, 
ömürlük yangın. Evladı terörist olduğu için gözü açık giden kaç 
anne, kaç baba var kim bilir… Hep söylerim, terörü kadınlar 
bitirecek. Annelerin evlat nöbeti teröre en büyük darbeyi vuracak. 
Diyarbakır annelerinin direnişine destek ve dualarımızı yolluyoruz. 
Evlatlarına kavuşacakları günleri onlar kadar biz de bekliyoruz.

Eylül bir hüzün ayı, bir ayrılık gibi gelirken ekim hayatın 
ortasına böyle hızlı düşer. Her yılın değişmez kaderidir. Dünyada 
ve ülkemizde yaşanan gelişmelere baktığımda bunu daha net 
görüyorum. Ekim ayı hayatın ortasına atar bizleri bir anda. İşte 
elinizdeki sayı da bu duygularla hazırlandı. Hayatınızda yerinden 
yazdık, konuştuk, anlattık. Sayfalarımıza umudun, telaşın, günün, 
gecenin, bereketin kokusu sindi. Zaten kelimeler değil miydi bizi 
buluşturan, aynı sayfadan farklı yolculuklara çıkartan…

Sizlere Turuncu bir selam yolladık elinizdeki sayı vesilesiyle. 
Sevgiyle ve huzurla kalın.

Zahide Ceylan
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Sadece bir anlığına hayal edelim...  Dünyanın her 
yerinde annelik içgüdüsünün ortaklığının asla 
değişmediğini aklımızdan çıkarmayarak; hayal edelim
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ŞEYMA ÇAKIROĞLU YEŞİL: 
BU ‘BİZ’ OLABİLMENİN SESİDİR

Damak tadı ve lezzet aslında kültürel aktarımlara daya-
nıyor. Her kültürel aktarım gibi yemek de bir habitus. 

İstanbul bu dünyanın adeta gözbebeği. Fakat size Avrupa’da 
İstanbul’dan hallice bir şehrin olduğunu söylesek?

Gece yeme bozukluğu sendromunda çoğunlukla uyku 
bozuklukları ve uykuda nefesin kesilmesi gibi sorunlar yaratır. 

Y ve Z kuşağı arama motoruna istedikleri ürünü
 yazarak hiç kımıldamadan tek tıkla ve nefeste k
arar verip alışveriş işlerini yönetiyorlar. 
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BETÜL TAT: DÜNYADA YEMEK
HABİTUSUMUZU KİM ŞEKİLLENDİRİYOR?

SEYAHAT: LİZBON

GECE ÖĞÜNÜ ÇÖZÜMSÜZ DEĞİL!

ŞEYDA BETÜL KILIÇ: MÜKEMMEL MUTSUZLUK
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KAPAK: BRİTANYALI GAZETECİ YvONNE 
RIDLEY; TALİBAN’A ESİR DÜŞTÜ 
BRİTANYA’YA DÖNÜNCE MÜSLÜMAN OLDU
2001 yılındaki ABD işgali arifesinde Afganistan’a 
giden Ridley,  bu süreçte Taliban ile yaşadıklarının 
ardından İslam’ı seçti. 
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Öyle kararlı ki, yangını Kandil’i küle çevirecek kadar 
harlı… Geçer mi 21 yıl emek verdiği fidanını 
kaybetmenin acısı! 
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GONCA BABÜR ÇAKIR: 
HANİ SUSAMAZDINIZ?

Avrupa’da yapay kalp nakli gerçekleştiren ilk kadın 
olan ve Alman Tıp Ödülü’ne layık görülen 43 yaşın-
daki Türk kökenli Alman kalp cerrahı Dilek Gürsoy.

34

ORDU’DAN ALMANYA’YA BİR KADIN
CERRAHIN HİKAYESİ: DİLEK GÜRSOY

Bir süper gücünüz olsaydı ne yapardınız?” sorusunu 
mutlaka bir yerlerde duymuşsunuzdur. Biraz iddialı bir 
giriş oldu ama yakın zamanda tanıştığım Enneagram 
bana tam olarak böyle hissettiriyor.

44

SALİHA SAĞDIÇ: ENNEAGRAM NEDİR?

Sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olmamın en önemli se-
bebi elbette işim olan gazeteciliği iyi bir şekilde yapmak 
ve veri akışından mahrum kalmamak. 

48

NAZMELİS ZENGİN: BİR KÜÇÜK
SOSYAL LİNÇ MESELESİ

Süleymaniye’ye yakınlığı dolayısıyla Süleymaniye Med-
resesi’nin ve o devrin ulemasının toplu olarak yaşadığı ve 
aynı zamanda geçmiş mahalle olgusunun yaşatılabilmesi 
için korunması gereken yerlerin başında gelir. 

52

GÜLAY KURT: BİR SEMT-İ vEFA

38
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ÜMMÜGÜLSÜM TAT: 
ATIK DEĞİL KATIK

GÜLŞEN ÖZER RÖPORTAJI: HİKAYE 
AvCISI NURAY KAYACAN

Birçoğumuz dünyaya geldiğimizde babyshowerlar, 
doğum odası süslemeleri, birinci yaş doğum günü 
kutlamaları yoktu. 

Neden böyle bir başlık attım? Zira bu ay söyleştiğimiz 
Nuray Kayacan ismi bana direkt bu başlığı çağrıştırıyor. 
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H
ep beraber yeniden 
hatırlayalım nasıl anne 
olunduğunu. Dokuz ayın 
başından sonuna her 
türlü zarardan ve olum-
suzluktan emanetimizi 
sakındırmak için nasıl 
da dikkat kesildiğimizi. 

Dünyaya geldiği andan itibaren 
giyeceğinden yiyeceğine her şeyin 
en güzelini temin edişimizi. Uykusuz, 
yorgun, tedirgin gecelerin sonunda 
eğitime başlayışından arkadaş çevre-
sine her şeyi nasıl itinayla seçişimizi. 
Başına gelebilecek her olumsuzlu-
ğun sadece kurgusuyla bile nasıl 
uykularımızın kaçtığını, ona göre 
tedbirler alışları...

EĞRETİ GÖRÜNTÜLER 
Sadece bir anlığına hayal ede-

lim...  Dünyanın her yerinde annelik 
içgüdüsünün ortaklığının asla değiş-
mediğini aklımızdan çıkarmayarak; 
hayal edelim; göz bebeğimizin, 
evladımızın can paremizin kandırılıp 
kaçırılıp; elimizden, gözümüzden, 
yuvamızdan sökülüp alınarak, dağ 
başında akbaba misali kuzgun misali 
haydutlara teslim edilişini... O ateşi 
o yürek yangınını o çaresizliği ve 
ailelerin yıkılışını, yaşarken solukları-
nın kesilişini, ümitsizliği... yıllar sonra 
dağ başında bir fotoğraf karesinde 

zorla tebessüm ettirilerek çekilmiş 
iğrenç yaratıkların kolları, evlatlarının 
üzerinde fotoğraflarını gören ana 
babayı! Kalem tutacak ellere tutuş-
turulmuş silahlarla başlı başına tezat 
oluşturan eğreti görüntüleri ve nice 
anlatılanın duyulanın, görülenin 
karşısında çekilen kahrı perişanlığı...

GÖZÜ YAŞLI, GÖNLÜ   
YARALI 

Kimi okul yolunda kimisi evinin 
önünden kandırılarak götürülen, 
barış, hak, adalet safsatalarıyla be-
yinleri yıkanarak masum çocukların 
kaput bezinden yapılmış renksiz tek 
tip çuvalımsı kıyafetiyle kimliklerini 
kişiliklerini tek tipe indirerek, hiçleşti-
rilerek, taştan topraktan, yabaniden, 
fareden farksız, koşullandırılarak, 
geçmişinden koparılarak, geleceği 
çalınarak, kim olduğu unutturularak, 
iki örükle örülmüş toprağa bulanmış 
saçları ve kaşlarının altından vahşi 
bakışlarıyla azılı bir teröriste, devlet 

düşmanına dönüştürülmesini... Kime 
nasıl hizmet ettikleri insanın boğazı-
nı düğümlerken hala hayal etmeye 
çalışalım o yavru bizimdi.

Bugün de dün gibi kendine 
masumları kurban seçen, kendine ait 
olmayanın üzerinden menfaat dev-
şirmeye alışmış sözde hak savunucu 
hainlerin Diyarbakır’da gözü yaşlı, 
gönlü yaralı anaların evlatlarının 
ellerinden çekilip alınarak zalimlerin 
ellerinde alıkoyulan dünün masum 
yavruları bugünün teröristlerini... 
Masum ana kuzularının teröriste dö-
nüştürülmeden kurtarılması gereği 
etrafında her çözüme başvurulmalı. 
Ciğer parelerinden ayrılan ana ba-
baların sönmüş ocaklarına sahip çı-
kılmalı. Her ne koşulda olursa olsun 
evlatlarıyla buluşturulmalı bu biçare 
kardeşlerimiz. Bölgede hüküm süren 
barbar anlayışın karşısında milletçe 
tek vücut olarak karşı koyulmalı ve 
yaşama imkanları ellerinden alınmalı 
bu vatan ve insan düşmanlarının. 
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BİR İŞARET 
yeni devletin kuruluşu aşamasın-

da muhalif seslerin yükselmemesi 
için yapılan baskı Anadolu’nun tüm 
sathında hissedilse de Güneydoğu 
Anadolu’da sistematik bir ezişi bera-
berinde getirmiş olduğu bir gerçek. 
Bölge eğitimsiz ve yoksul bırakılmış. 
Devlet adına pek çok elden yapılmış 
aşağılama, hakir görme, ötelemeye 
dair her şey zulme dönüşecek mer-
haleye gelmiş. Nefret tohumları neş-
vü nema bulmuş. İç dış düşmanların 
bu kadim medeniyet merkezindeki 
ayrıştırıcı politikaları için bulunmaz 
bir mecraya dönüşmüş. Halk devleti-
ne küstürülmüş. Son dönemde böl-
genin yeniden, bütünün parçasına 
ait olması çabaları olumlu sonuçlar 
doğursa da on yıllarca süren eziyeti 
bir kalemde silip atamamış olsa da 
bir beka sorunu olarak her dem gün-
demde. Bugün bu çabaların sonucu 
olarak da bu cesur direnişi görmek-
teyiz. Anaların Diyarbakır gibi bir 
yerde, günümüzde devlete kafa 
tutuşun tüm şer unsurlarınca mer-
kez kabul edilip faaliyetlerinin üssü 
konumundaki Diyarbakır’da eşkiyaya 
karşı evlatlarını istemesi, korkusuzca 
başkaldırışları halkın artık zulmü, 
yıllarca kendisinden olduğunu 
düşündüğü ve hakkını savunacağını 
zannettiği kalleşlerden gördüğünü 
anlamasının bir işaretidir.

HERKES SES VERMELİ 
yıllarca haksızlığa maruz kalan 

bu halka zalim, kuzu postundaki 
kurt gibi yaklaşmış esas kimliğini 
ve niyetini saklamıştır. Evlatlarını 
kurban vermek istemeyen ve artık 
akla karanın ne olduğunu bilen 
güçlü irade gösteren ve benim 
diyen insanın bile cesaret edip 
yapamayacağını tek başına yine 
bir  ’Ana’ yapmıştır. Diyarbakır İslam 
şemsiyesi altında Diyarbakır’dır. 
Sahabeler kenti, medeniyetler 
beşiği, Mezopotamya’nın göz 
bebeği Diyarbakır, sosyalist devrim 
artıklarına pabuç bırakmayacak 
bir şahlanış peşindedir bugün; 
Hakkâri’si, Trabzon’u tüm Türkiye’den 
gelen destekleriyle. Bugün dirilişi 
anneler başlatmış durumda. 
Evlatlarımızı dağlardaki sefil avcıların 
elinden kurtarın çığlığına her bir 
ana, her nerede olursa olsun ses 
vermelidir. Şehit anasının karşısındaki 
Diyarbakırlı anneye, bu mahcup 
duruşu bir daha yaşatmamak için bir 
olmalıyız. Bu ses özgürlüğün, dirliğin, 
birliğin, yeniden şahlanışın yeniden 
‘Biz’ olabilmenin, Anadolu’nun kadim 
seslenişidir. Bu milletin her bir ferdi 
tek bir ana kuzusunun arkasında 
dağ gibi gök gibi Anadolu gibi 
sapasağlam durarak bu vatanda 
bu milletin payidar oluşunu 
sağlayacaktır evelallah. Mübarek ola!

Diyarbakır İslam 
şemsiyesi altında 
Diyarbakır’dır. 
Sahabeler kenti, 
medeniyetler beşiği, 
Mezopotamya’nın göz 
bebeği Diyarbakır, 
sosyalist devrim 
artıklarına pabuç 
bırakmayacak bir 
şahlanış peşindedir 
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Oğlu PKK tarafından 
kaçırılan Hacire 
Akar, 22 Ağustos’ta 
HDP Diyarbakır İl 
Başkanlığı önünde 

oturma eylemini ilk başlatan isim 
oldu. Akar’ın oğlu 24 Ağustos’ta geri 
döndü. Anne Akar, oğluna ulaşınca 
eylemine son verdi ancak çağrısı-
na yanıt veren anneler, 3 Eylül’de 
Diyarbakır’daki HDP il Binası önünde 
eyleme başladı. Şüphesiz Türkiye 
daha önce eşine benzerine rastlan-
mamış bir olaya şahit oluyor. Evlatları 
PKK tarafından silahlı eylemlerde 
kullanılmak üzere dağa kaçırılan/gö-
türülen/kaldırılan anne ve babalar, 
Diyarbakır’da HDP binası önünde 
oturarak evlatlarının kendilerine iade 
edilmesini istiyor. Sayıları her gün ar-
tan anneler direnişlerini sonuç alana 
kadar sürdüreceklerini söylüyor. 

SESSİZ KALMAK   
UTANÇ VERİCİ

Annelerinin direnişine toplumun 
büyük çoğunluğundan destek geli-
yor. Hemen hemen her kesimden in-
sanlar, evlat acısıyla yanıp tutuşan ai-
lelerin haklı olduğunu düşünüyor ve 
acılarını paylaşıyor. Tabii buna karşılık 
bu eylemi itibarsızlaştırmaya çalışan 

malum kesim sazı yine eline almış du-
rumda. Ülkede ağaç kesilse kıyamet 
koparan ne idüğü belirsiz tayfa, böy-
lesi vicdani bir konuda utanmadan 
anneleri siyasete alet olmakla veya 
siyaseten kullanılmakla itham ediyor. 
Bizler için ise çocuklarımızı terörist 
yapmak için dağa çıkarmak ne kadar 
utanç verici ise Diyarbakır’da çocukla-
rını isteyen analara karşı sessiz kalmak 
da aynı derecede utanç vericidir. 
Neyse ki böyle düşünen gazeteci, ya-
zar, az da olsa sanatçı isimler de bizim 
gibi düşünmüş olacak ki Diyarbakır 
annelerini ziyarete gitti. Şimdi onlara 
kulak verelim…

AİLELER PKK’DAN   
KORUNMALI 
ATİLLA YAYLA (AkAdemİsYen)

Bu tür bir sivil direniş ilk defa 
yaşanıyor. Bunun büyük bir cesaret 
gerektirdiğine kuşku yok. Zira bölge-
de PKK’yı eleştirmek ve PKK’ya açıkça 
cephe almak devleti eleştirmekten 
çok daha zor ve tehlikeli. Direnen 
annelerin korunması şart. PKK insan 
hayatına değer vermeyen bir terör 
çetesi olarak tehditten öldürmeye 
kadar her yol ve yöntemle anne-
leri susturmak isteyecek. Nitekim 
istemekte. PKK’ya karşı annelerin üç 

korunağı var. İlki, aleniyet. Direnişin 
medya aracılığıyla dünyaya duyurul-
ması. Bu, PKK’yı, imajının yara alabile-
ceği endişesiyle, silah kullanmaktan – 
geçici de olsa – frenleyecektir. Ancak, 
sadece annelere değil yakınlarına da 
yönelik tehdit ve şantajlar muhteme-
len devam edecektir. Annelerin sahip 
olduğu –olması gereken– korumanın 
ikincisi, geniş sivil toplum desteği. 
Toplumun her kesiminden annele-
re gelecek yoğun ve daimî destek 
PKK’nın elini kolunu bağlar. Annelerin 
zaman kazanmasını sağlar. Üçüncü-
sü ise devletin güvenlik güçlerinin 
koruması. Devlet bunu yapıyor. Bunu 
yaptığı için devleti suçlamak ve 
direnişin değersizleştiğini iddia etmek 
sadece akılsızlık değil, aynı zamanda 
vicdansızlık. Böyleleri eğer muktedir-
lerse PKK’nın annelere dokunmayaca-
ğının garantisini versinler ve güvenlik 
güçleri anneleri korumayı bıraksın.

TEHDİT EDİYORLAR 
HALİme kÖkÇe (GAzeTecİ)

Evlat nöbeti her geçen gün 
başka annelere de cesaret oluyor, 
HDP’nin önü giderek kalabalık-
laşıyor. Hacire anneye çocuğunu 
verip bu işten yırtacağını düşünen 
HDP-PKK’lılar bu durumdan oldukça 

DİYARBAKIR’DAN YüKSELEN ANNELERİN fERYADI, TERÖR ÖRGüTüNüN 
VE TERÖRİST SEVİCİLERİNİN pLANLARINI BoZUYoR. BU YüZDENDİR Kİ 
EYLEMLER BAŞLADIğINDAN BERİ, HDp, pKK VE DESTEKçİLERİNİN BİR 

İTİBARSIZLAŞTIRMA GAYRETİ İçERİSİNDE oLDUKLARINI GÖRüYoRUZ.

Dİyarbakır’Da 
yanan İsyan 

meşalesİ…
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Yavuz Bingöl: 
Tüm sanatçılar 
adına annelerin 
evlatlarına bir çağrıda 
bulunmak istiyorum. 
Annelerimizi daha 
fazla üzmeyin, 
ağlatmayın, gelin 
bu acıyı dindirin, bu 
hasreti bitirin.

Şebnem Bursalı: 
35 dereceden fazla 

sıcağın altında, 
mesai yapar gibi 

sabah gelip gece 
yarılarına kadar 

orada duruyor 
bu acılı analar, 

babalar. 

rahatsız. 
Bir kere ne yaparlarsa yapsınlar 

eylemin sahiciliğine zarar veremi-
yorlar. Algıyı tersine çevirme giri-
şimleri her seferinde boşa çıkıyor. 
“Satılmışlar, sizi devlet burada 
oturtuyor, istihbarat yönlendiriyor” 
gibi ithamlar, Kürt gençlerinin PKK’ya 
katılması sürecinde kilit rol oyna-
dığının itirafından başkaca bir işlev 
görmüyor. Çünkü annelere sizin 
çocuğunuz Kandil’de ya da Suriye’de 
değil diyemiyorlar. Hakeza bizim PKK 
ile ne alakamız var ki buradayız diye-
bilmeleri de mümkün değil. Nitekim 
durumu idare edebilmek adına 
“Anneleri anlıyoruz” diyen bir HDP’li 
çıkınca, terörist ele başlarından Mus-
tafa Karasu, “Bize katılmayacaksa o 
zaman niye çocuk doğuruyorsunuz” 
diyerek hem HDP’ye PKK’nın yardım 
kolu olduğunu hatırlattı hem de 
tüm Kürt annelerini tehdit etti.

EVLAT ACISINDAN DAHA 
BÜYÜK ACI YOK 
nAGİHAn ALÇI (GAzeTecİ)

Türkiye’de maalesef her şeyi çok 
derin bir kutuplaşmaya kurban edi-
yoruz. Buradaki hakiki çığlığı ne olur 
buna kurban etmeyin. Siyasi olarak 
hangi görüşte olursa olsun, evlat 
acısından daha büyük bir acı yoktur. 
Çocuğu için çırpınan anneler var, 
birebir dinlemeye çalışıyorum. Hem 
erkek hem kız evladı olan annelerin 
hikayelerini dinlemeye çalıştım. 
Kaçırılan kız yalnızca 15 yaşında. 
Çocuklar bir akşam yok oluyorlar ve 
aileler yaşayan ölü haline geliyorlar. 
Bu isyanın duyulması çok önemli. 
Çok zor şartlarla buraya gelen aileler 
var. Hepsi Diyarbakır’da yaşayan ai-
leler değil. yüreğinin sesini dinleyip, 
Hacire anayı izleyip gelmiş bir avuç 
kadından bahsediyoruz. Bu sayının 
artması ve bu çığlığın duyulması 
gerekir.

TÜM TÜRKİYE BEKLİYOR 
YAVUz BİnGÖL (sAnATÇI)

Tüm sanatçılar adına annelerin 
evlatlarına bir çağrıda bulunmak 
istiyorum. Annelerimizi daha fazla 

üzmeyin, ağlatmayın, gelin bu acıyı 
dindirin, bu hasreti bitirin. İnşallah 
hepsi sağ salim evlerine, ailelerine 
kavuşurlar. Sadece anneler değil 
tüm Türkiye bu kavuşma anını 
bekliyor. Diğer sanatçı arkadaşlar da 
inşallah buraya, annelerimize destek 
olmaya gelirler.

ŞİMDİ DEĞİL DE NE   
ZAMAN?
ŞeBnem BURsALI (GAzeTecİ)

35 dereceden fazla sıcağın 
altında, mesai yapar gibi sabah gelip 
gece yarılarına kadar orada duruyor 
bu acılı analar, babalar. Aralarında 
sadece evlatları dağa çıkan ya da ka-
çırılan analar yok. Kalleş terör örgü-
tünün yollarını kesip kaçırdığı asker 
ve polis anaları da onlarla birlikte. 
İster kandırılsın çıksın ister kaçırılsın, 
her biri aynı acıda buluşuyor: Evlat 
acısı. Senin evladın-benim evladım 
diye görmeden, nedensiz niçinsiz 
amasız fakatsız ve hatta ideolojisiz 
buluşmamız gereken başka bir acı, 
başka bir adres olabilir mi? Biz şimdi 

dayanışmayacağız da ne zaman bir 
ve beraber olacağız? Bu anaların 
kaybedecek artık başka hiçbir şeyi 
yok. Onlar umudun kendisi, onlar 
umudun adresi artık. 

YAŞAMAYI TERCİH  
EDİYORLAR 
sİBeL eRAsLAn (YAzAR)

“Barış için akademisyenler” bildiri-
sini imzalayan üniversite hocalarımız 
acaba bu konuda niçin sessizler? 
Öyle ya, madem savaş değil ba-
rış istiyorlardı, çocuklarını savaşın 
koyunundan çekip almak isteyen 
annelerin isyanına ne ses verecekler 
merak ediyoruz... 

Bu konuda ciddi bir paradoks ya-
şayan HDP’nin tavrının ne olacağı da 
önemli... Terörle arasına asla mesafe 
koyamayan kışkırtıcı tavrıyla bizzat 
Kürt annelerin isyanı arasında nasıl 
bir sarkaçta yer alacak? Bu sorunun 
cevabı aslında HDP’nin siyasi ömrüy-
le de çok yakından ilgili... Çünkü bu 
sefer devletin kapatması, yasakla-
ması, kapılarına kilit vurmasıyla karşı 
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karşıya değil. Öyle gözüküyor ki, bu 
sefer kapıya kilidi, Kürt anneleri asa-
cak. Bu sefer ciddi bir “iç itiraz”la karşı 
karşıya HDP. Ütopyayı değil hayatı 
tercih ediyor çünkü anneler.

İNSAN KAYNAĞI ERİYOR
HAsAn ÖzTÜRk (GAzeTecİ)

Aileler “Çocuğum bu kapıdan gir-
di bir daha çıkmadı” dedikçe HDP’liler 
hop oturup hop kalkıyor. PKK’nın 
insan kaynağının kurutulması için 
atılmış en büyük adım bu. Onun için 
anneler babalar HDP’liler tarafından 
tehdit ediliyor, horlanıyor, aşağılanı-
yor. Çünkü PKK’nın insan kaynağı yok 
oluyor. Ne var ki toplumun Diyar-
bakır’daki annelere duyarsız olan 
kesimleri de var. 

Olup bitene sağırlar, körler, 
duyarsızlar! Bir kısmı maalesef yıllarca 
“Kürtlerin tamamını PKK terör örgütü 
ile özdeşleştiren”, Türkiye’nin sahille-
rine çöreklenmiş, CHP’nin Kemalist, 
ulusalcı solcuları olarak kendileri-
ni tanımlayan, “yaşam biçimimiz 
tehlikede” diyerek her daim toplumu 
gerenler. Bir kısmı o kesimin her türlü 
suiistimaline açık ruh halini baştan 
satın almış ve ona göre tavır geliştir-

miş türkücü, komedyen sözüm ona 
sanatçı tayfası.

DUALARIMIZ ONLARLA
mUAzzez eRsOY (sAnATÇI)

Bir an önce ailelerin güzel bir 
şekilde kavuşmalarını, yuvalarında 
yavrularıyla mutlu mesut yaşamaları-
nı istiyoruz. Dualarımız annelerimizle. 
Onların feryadının duyulması adına 
bizler de onlara destek olmak için 
buradayız.

ASLA YALNIZ   
KALMAMALILAR 
FAdİme ÖzkAn (GAzeTecİ)

Meydan okudukları, sadece 
Ortadoğu’nun değil dünyanın en 
çok insan öldüren terör örgütü. 40 
yılı aşkın süredir on binlerce insanın 
hayatını kaybetmesine, yüz binlerce-
sinin sakat kalmasına, göç etmesine, 
yerini yurdunu terk etmesine, ağır 
travmalar yaşamasına sebep olan 
PKK. On yıllarca bunu bir şekilde 
yapabildi PKK. 

İnsanları zorlayıp tehdit ede-
rek, her evden en az bir kişi PKK’ya 
katılacak diyerek, vermeyenin ya 
parasına ya canına kast ederek insan 
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devşirdi bölgede. Ama artık işler 
istediği gibi gitmiyor. Teröre karşı 
yürütülen mücadele askeri, siyasi 
ve hukuki alanlarda başarıyla sür-
düğü için sosyoloji de psikoloji 
de değişiyor.

Geçmişte binlerce denilen 
örgüte katılım sayısı tarihin en 
alt seviyesine, iki basamaklı sayı-
lara inmiş durumda. Bir şekilde 
yanılıp da gidenlerse ilk fırsatta 
kaçıyor. Ama daha önemlisi 
çocuklarını PKK’ya kaptırmış olan 
anneler babalar artık meydanda. 
Saklanıp gizlenmiyorlar, evlerinin 
kuytu köşelerinde ağlaşmıyor-
lar. Doğrudan muhataba hitap 
ederek isyan ediyorlar. “Verin 
bana çocuğumu” diyorlar. Ço-
cuklarının dağa, çukura, PKK’ya 
götürülmesinde pay sahibi 
olduğunu düşündükleri yerde 
yakmışlar o yüzden isyan me-
şalesini. HDP Diyarbakır il binası 
önündeler. Niye buradasınız diye 
sorduğumuzda, çocuğumun 
son girdiği yer burası diyorlar. 
Bazıları somut olay anlatıyor, isim 
ve tarih veriyor. Çocuğu sormaya 
gittiklerinde azarlandıklarını, 

tartaklandıklarını, kabullenmeye 
zorlandıklarını anlatıyorlar. Evin-
de başına silah dayanarak tehdit 
edilen babalar var. Valilik ailele-
rin güvenliğini her an sağlıyor, 
savcılık da adı geçenlerle ilgili 
soruşturmaya başlatmış durum-
da. Ama bu cesur ailelerin asıl 
toplumun desteğine ihtiyacı var. 
Asla yalnız kalmamalılar.

SİLAHSIZ   
KARDEŞLERİMİZE 
GÜÇLERİ YETİYOR 
HAsAn kAÇAn (OYUncU)

Bu çığlık katlana katlana, 
dalga dalga büyür de sonunda 
inşallah bu hain terör örgü-
tünün elinden, alçak PKK’nın 
elinden evlatlarını alırlar. Ailelerin 
gözünü korkutmak için eylem-
ler sırasında iğrenç bir katliama 
imza attılar. Ancak güçleri zavallı 
insanlara yetiyor. Eli silahsız köylü 
kardeşlerimize güçleri yetiyor. 
Lanet olsun teröre, PKK’ya. İnşal-
lah anneler evlatlarını bağırlarına 
basarlar. Onlarla sarılıp hasret 
giderirler.

Fadime Özkan: 
Meydan okudukları, 
sadece Ortado-
ğu’nun değil dün-
yanın en çok insan 
öldüren terör örgütü. 
Teröre karşı yürütü-
len mücadele aske-
ri, siyasi ve hukuki 
alanlarda başarıyla 
sürdüğü için sosyo-
loji de psikoloji de 
değişiyor.

Hasan Kaçan: 
Ancak güçleri zavallı 

insanlara yetiyor. 
Eli silahsız köylü 
kardeşlerimize 
güçleri yetiyor. 

Lanet olsun teröre, 
PKK’ya. İnşallah 

anneler evlatlarını 
bağırlarına basarlar. 

Onlarla sarılıp 
hasret giderirler.
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Gayet net ve 
anlaşılır bu 

durumdan 
hoşlanmayanlar, 

diyarbakır 
annelerine destek 

olmak yerine olayı 

‘nasıl bir kaosa 
çeviririz’ diye 

uğraşıyor.
evlat nöbetindeki 
anneler özellikle 

uçan süpürGe başta 
olmak üzere kadın 

derneklerinin 

pek hoşuna 
Gitmiyor. hal böyle 

olunca o bildik soru 
akıllara Geliyor. 

diyarbakır’da 
anneler direniyor, 

feminist 
kadın 

örGütleri 
nerede? 

DİYARBAKIR’DA 
ETİKETSİZ ANNELİK
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H
er yıl bu ülkenin 
çocukları terör örgütü 
PKK ve siyasi uzantıları 
tarafından kaçırılıyor. 
Adı, yaşı, eğitim durumu, 
ailesi fark etmeksizin 
ailelerinden koparılıp dağa 

götürülüyor çocuklar. Anneler 
kayıp çocuklarından gelecek 
haberi gözyaşıyla beklerken, terör 
propagandasına maruz kalan 
çocuklar çoğu kez genç yaşta ölüyor. 
Oğlunun ya da kızının cenazesine 
ağlayamayan kadınlar, dağda intihar 
bombacısı olanlar ve Türkiye’nin 
geleceğini çalmak isteyen PKK. 
İşte Hacire Anne bu gidişata ‘Dur’ 
demek için HDP Diyarbakır İl Binası 
önüne giderek “Evladımı verin” diye 
haykırdı. Oğlu Mehmet’e günler 
süren bekleyişten sonra kavuşan 
Hacire Anne diğer annelere çağrıda 
bulundu “Evlatlarınıza sahip çıkın” 
diyerek. Emine, Semiha, Hatice ve 
diğer anneler bu çağrıya ses verdi. 
HDP önüne giderek oturma eylemi 
başlattılar. Tek istekleri çocuklarına 
kavuşmaktı. 

ANNELER DAĞA KAÇIRILAN 
ÇOCUKLARI İSTİYOR

Bir annenin çığlığı tüm 
Türkiye’de yankı bulur mu? Evet 
buldu. Diyarbakır’daki evlat nöbeti 
birilerinin canını fena halde sıksa 
da büyük bir sivil direnişi başlattı. 
‘Artık çocuklarımız PKK tarafından 
kaçırılmasın, kimsenin çocukluğu 
teröre kurban edilmesin’ diye 
Batman’dan, Muş’tan gelen kadınlar 

sivil direnişin, anne gücünün en 
büyük örneği oldu.

Gayet net ve anlaşılır bu 
durumdan hoşlanmayanlar, 
Diyarbakır annelerine destek olmak 
yerine olayı nasıl bir kaosa çeviririz 
diye uğraşıyor.

Evlat nöbetindeki anneler 
özellikle Uçan Süpürge başta 
olmak üzere kadın derneklerinin 
pek hoşuna gitmiyor. Hal böyle 
olunca o bildik soru akıllara geliyor. 
Diyarbakır’da anneler direniyor, 
feminist kadın örgütleri nerede? 

ALMANYA’DAN FONLANIYOR 
TÜSİAD’dan Kandil’e, Brüksel’den 

Diyarbakır’a uzanan bir organizasyon 
aslında Türkiye’deki feminist kadın 
örgütleri.

Türkiye’de irili ufaklı pek çok 
feminist kadın örgütü olmasına 
rağmen pek çoğu büyük 
kadın örgütlerinin hamiliğinde 
işleyen, görünürde bağımsız yan 
derneklerdir. Bu büyük derneklerden 
bir tanesi de Uçan Süpürge adlı 
dernek. Uçan Süpürge, Türkiye’deki 
kadın örgütlerinin çatı yapılanmasını 
olarak faaliyet göstermekte, ortak 
iletişim ağını oluşturmakta.

Uçan Süpürge bir kadın çatı 
derneği olmasına rağmen ‘Şirket’ 
statüsünde açılmış. Bunun sebebi 
derneklerin şeffaf olma zorunluluğu. 
Şirket statüsünde kurulduğu için 
fonları incelenemiyor. Gizlenen 
fonlar ise etkinliklerde ortaya çıkıyor.

Uçan Süpürge İngiltere’den 
Amerika’ya birçok ülkeden para alsa 
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da esas para kaynağı Almanya. Birçok 
etkinliklerinin ana sponsoru Alman 
Kültür Merkez üzerinden Almanya’daki 
fonlar. Örneğin kendi sitesinden bir 
haber var: Alman Büyükelçisi Uçan 
Süpürge yararına konser düzenliyor.

LOBİCİLİK ÜSSÜ
Geçen yıllarda Uçan Süpürge 

ve Alman Elçiliği “Örgütlü kadınlar 
geleceği örgütlüyor” başlığıyla bir 
örgütlenme semineri verdi. Semineri 
veren şirket Alman Thumm&Partners. 
Bizzat kendi haber kaynakları bu 
eğitimi ‘Lobicilik’ eğitimi olarak 
adlandırdı. yani bir Alman şirketi, 
Türkiye’de Alman fonlu ve ‘Dernek’ 
diye anılan başka bir şirkete kadınları 
nasıl örgütleyeceğini anlattı. 
“Ne var bunda sonuçta yararlı iş 
yapıyorlar” diyenler, mesele burada 
bitmiyor... Şirketin katıldığı bir başka 
organizasyon Lobicilik Stratejileri ve 
Teknikleri adlı eğitim. 

ABD merkezli NDI kurumunun 
fonuyla gerçekleşen eğitimin de konu 
başlıklarından biri ‘İkna Teknikleri ve 
Rol Oynama’. 

‘AĞIR TOPLAR’ BİR ARADA 
Uçan Süpürge şirketinin kurucusu 

ve müdiresi Halime Güner’in kim 
olduğuna bakalım. Güner 2013 yılında 

Al Monitor tarafından hazırlanan 
‘Ortadoğu’yu Şekillendiren Kadınlar’ 
listesine girdi. Güner aynı zamanda 
KAGİDER altında oluşturulan ‘Kadın 
Fonu’nun Danışma Kurulu üyesi. 
Kurulun diğer üyeleri, TÜSİAD önceki 
dönem başkanı Ümit Boyner, Aydın 
Doğan’ın kızı Arzuhan yalçındağ gibi 
isimler. Radikal’den Funda Özkan 
TÜSİAD-Uçan Süpürge-Almanya 
(karmaşık) ilişkisine heyecanını 
yazısına dökmüştü: “AB kulisi yapın”.  
Özkan ve Boyner’e göre KAGİDER’in 
bir ayağı Brüksel’de bir ayağı 
Diyarbakır’da olmalıymış.

Alman fonlarından TÜSİAD’a 
uzanan ağın başındaki Halime Güner 
hanıma geri dönelim. Güner her yerde 
karşımıza çıkıyor. 2015 yılında FETÖ’ye 
yapılan operasyon dursun diye acil 
çağrı yapan 200 kişiden biri. Güner’in 
TÜSİAD kadınlarıyla kurduğu KADİGER 
de Uçan Süpürge’den farklı değil. 
KADİGER’in eski başkanı Gülseren 
Onanç da siyasetin bir parçasıydı. 
Onanç CHP Genel Başkan yardımcılığı 
görevi yaptı.

HER YÖNÜYLE SİYASİ 
Mor Çatı, Uçan Süpürge ve 

KADİGER gibi çatı kuruluşlar lokal 
ve küçük ‘Kadın örgütlenmelerinin’ 
hamiliğini yapıyor. 

Bu sayısız ufak kadın örgütü de 
çatı oluşumlardan farklı değil. Bun-
lardan biri olan Van Kadın Derneği 
(VAKAD) Şubat 2013’de PKK terör 
örgütünün ofisi gibi faaliyet göster-
mesi sebebiyle KHK ile kapatıldı. Bu 
ufak derneklerin hepsi üst dernek-
lerden sözde ‘Proje desteği’ adıyla 
fon alıyor. Bu fonların miktarıyla ilgili 
kafanızda bir şey oluşması için şöyle 
bir örnek verelim: KADİGER’in sade-
ce ufak yatırımlarından biri toplam-
da 9 ‘Projeye’ dağıtılacak olan para 
270 Bin Euro. Bu ‘Projeler’ elbette ki 
proje içeriğinin kalitesine göre se-
çilmiyor. yönetiminden üyelerine ka-
dar siyasetin içine girmiş bu yapılar 
fikri olarak kendilerine yakın olanlara 
para dağıtıyorlar. (Kendilerinin neye 
yakın olduklarını da yukarıda yazdık) 
Bu paraların önemli bir miktarı 
yurtdışı fonlardan Türkiye’ye geliyor. 
Fonlar çatı örgütlenmelerden aşağı-
ya doğru dağıtılıyor. TÜSİAD da bu 
fon havuzunun önemli ayaklarından 
birini oluşturuyor. yine örnek bir 
fonlama: Tek seferde 268 bin Euro 
hibe.

ANNELERİ GÖRMEMELERİ  
TESADÜF DEĞİL

Türkiye’deki feminist ‘Kadın 

derneklerinin’ yan oluşumu olan 
LGBT+ dernekleri de aynı şekilde 
işliyor. Örneğin bu derneklerden 
en büyüğü olan KAOS GL’nin 
yayınladığı online fon rehberinde 
hangi ülkeden ne kadar ve nasıl 
para alınır ayrıntılı şekilde yazıyor.

Tek projeden 5 bin, 10 bin Euro 
para üstelik de iki gün içinde cevap 
dönülmesi garantisiyle sunuluyor. 
Diyarbakır’daki anneleri savunmanın 
maddi bir getirisi yok. 

Diyarbakır’daki anneler 
arkalarında narko-terör ağının, 
kan rantiyerlerinin fon havuzlarıyla 
değil; ellerinde örgütün kaçırdığı 
çocuklarının fotoğrafları, ayaklarında 
eskimiş ayakkabıları, gözlerinde 
gözyaşlarıyla direniyorlar.

Türkiye’de ‘Feminist Kadın 
Örgütlenmesi’ denen yapıların 
başını çeken, TÜSİAD’dan Kandil’e, 
Brüksel’den Diyarbakır’a uzanan 
çetenin Diyarbakır’daki direnişi 
görmemeleri de bir tesadüf değil, 
bizzat varoluşları.

Anneliğin etiketi olmaz. Bugün 
Diyarbakır annelerinin direnişini 
görmeyenler, evladı terör örgütü 
tarafından kaçırılan annelerin 
acısını hissetmeyenler kadın hakları 
şarkısını söyleseler ne çıkar?

Diyarbakır’daki 
anneler arkalarında 
narko-terör ağının, 
kan rantiyerlerinin 
fon havuzlarıyla 
değil; ellerinde 
örgütün kaçırdığı 
çocuklarının fotoğ-
rafları, ayaklarında 
eskimiş ayakkabıla-
rı, gözlerinde 
gözyaşlarıyla 
direniyorlar.

Anneliğin etiketi 
olmaz. Bugün 

Diyarbakır 
annelerinin direnişini 

görmeyenler, 
evladı terör örgütü 

tarafından kaçırılan 
annelerin acısını 

hissetmeyenler kadın 
hakları şarkısını 

söyleseler ne çıkar?

DOSYA DOSYA
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G
özlerim kapalı ama 
Hacire Ana’nın acılı 
kara gözleri kurşun 
gibi deliyor göz 
kapaklarımı!..

Kulaklarımda ana kalbinin 
Kürtçe feryadı “Oğlumu almadan 
gitmeyeceğim!”

Öyle kararlı ki, yangını Kandil’i 
küle çevirecek kadar harlı…

Geçer mi 21 yıl emek verdiği 
fidanını kaybetmenin acısı!

Hem de düğününe bir gün kala, 
elinde kınası…

Üstelik diğer iki yavrusunu da 
PKK’ya kaptırmışken! 

Biri dağda diğeri hapiste 
solmuşken…

İLK KEZ OLUYOR
49 yaşında 8 evlat büyütmüş 

bu yürekli anne 22 Ağustos sabahı 
Türkiye tarihine geçecek önemli 
bir adım attı. İlk defa bir anne 
PKK’ya çocuğunu kaptırmamak için 

HDP’nin kapısına dayandı. Kürt asıllı 
bu anne örgüt içinde önemli bir yeri 
olan ‘Değer annesi’ydi.

yani dağda ölen çocuklardan 
birinin annesi... 

Diyarbakır HDP İl Başkanlığı’nın 
kepenk indirmesine sebep olan 
Hacire Akar’ın oturma eylemi 
üçüncü günün sonunda olumlu 
neticelendi. Oğlu Mehmet, Kandil’e 
çıkartılamadan çok şükür ailesine 
teslim edildi. 

Bu olay yüreği yanan diğer 
ailelere de umut oldu. Evlatları 
kandırılarak kaçırılan aileler kavuşma 
umuduyla akın akın Diyarbakır HDP 
il binasına koştu. Bugün itibariyle 
PKK terör örgütünden çocuklarını 
kurtarmak için nöbet tutan ailelerin 
sayısı 46’ya yükseldi. Bu sayı daha 
da artacak gibi görünüyor. Adını 
yürekli analardan alan vatanımızda 
dilerim artık hiçbir anne evlat acısı 
çekmesin. Hiçbir baba evladı için 
gözyaşı dökmesin! 

UMUTLA BEKLİYORLAR
Kandil’e karşı belki de ilk kez 

içeriden böylesine güçlü bir çıkış 
yaşanıyor. Ailelerin anlattıkları yürek 
dağlıyor. Kimi 11 yaşında karne 
almaya bir hafta kala kaçırılmış, kimi 
ise 14 yaşında kandırılıp Kandil’e 
götürülmüş. Bazıları evlatlarının 
ölüm haberini almış yine de bir 
umutla bekliyor. 

Sıcacık yuvalarından koparılan 
çocuklar zor şartlarda en fazla üç yıl 
yaşayabiliyormuş. Sezai Karakoç’un 
dizeleri düştü zihnime;

Anne ölünce çocuk 
Bahçenin en yalnız köşesinde
Elinde bir siyah çubuk 
Ağzında küçük bir leke
Çocuk öldü mü güneş 
Simsiyah görünür gözüne
Elinde bir ip nereye
Bilmez bağlayacağını anne

VİCDANLARI KURUMUŞ 

Tehditlere hakaretlere aldırış 
etmeyen annelerden pek çocuğu 
kanser hastası… İyileşme umutları 
yok. Emrihak vaki olmadan 
çocuklarına son bir kez olsun 
sarılmak istiyorlar sadece. Annelerin 
çığlığına duyarsız kalamayan şehit 
ve gazilerimizle ülkenin dört bir 
yanından kadınlar dernekleri evlat 
nöbetinde en büyük destekçileri. 
yıllar önce eşi gözlerinin önünde 
şehit edilen yıldız hemşire de 

nöbette…   Bazılarının sessizliğini 
düşündükçe kanım donuyor. 
Gerçeğe olduğu gibi bakabilmek 
için milletçe her tür ideolojik 
saplantıdan, önyargı ve peşin 
hükümden azat olmamız gerekiyor. 
Zira söz ve tavırların ötesindeki 
hallere odaklanamayız. Bu ailelerin 
hallerini göremeyenler var! Sustular, 
susuyorlar! Varlıklarını, şöhretlerini, 
yarınlarını borçlu oldukları ülkelerine 
yaptıkları çok büyük ayıp! Sanat, 
spor ve entelektüel camiamızın 
vicdanının kuruyuşundan söz 
ediyorum.  Az sayıda değerli 
sanatçının dışında ölüm sessizliği 
çökmüş üzerlerine… 

“NEDEN YANIMIZDA 
DEĞİLLER?”

Her geçen gün sayıları çığ gibi 
büyüyen Diyarbakır annelerini 
yok sayıyorlar. Annelerin acısını 
yarıştırıyorlar. Cumartesi anneleri 
Diyarbakır annelerine alternatif 
olabilir mi? Evladı için yüreği yanan 
her anne desteğe layıktır. İşte 
sözün yetmediği bir alan; gerçek… 
Ülkenin kaymak tabakası seçim 
yüzünden oluşan örgütlü bir nefret, 
siyaset sanılan bir kibir sergiliyor. 
Oysa bu gidiş tehlikeli! Bir annenin 
feryadı kulaklarımda: “Nerede kadın 
hakları savunucuları? Kızlarımız 
dağda tecavüze uğruyor, şiddet 
görüyor! 11 yaşındaki çocuklar 
Kandil’de boyundan büyük silah 
taşıyor! Ormanlar için toplanan 
binlerce çevreciye sesleniyorum; 
40 yıldır bu ülkenin fidanları kara 
toprağa düşüyor! Neden PKK’ya 
karşı yanımızda değiller!”

Sahi neredesiniz? Lütfen bu 
yüreği öpülesi cesur insanlara 
destek verelim. Kavuşsunlar, bizim 
gibi evlatlarının kokusuyla huzurla 
uyusunlar. Onların gür sesi olalım. 
Bu ülkenin tüm çocukları vatan 
aşkıyla parıldasın, eli kanlı katillerin 
şarjörünü doldurmak için tek 
sıkımlık kullanılmasın!

GONCA 
BABÜR
ÇAKIR

YAZAR YAZAR



Londra’da düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme 
Şampiyonası’nda Türkiye adına yarışan 16 yaşındaki 
Sümeyye Boyacı, 50 metre sırtüstün kategorisinde 
dünya ikincisi oldu. Kolları olmamasına rağmen 

‘Görünmeyen kanatlarıyla’ yaşama sımsıkı tutunan 
milli yüzücü Sümeyye Boyacı elde ettiği başarılarla 

tüm Türkiye’nin gönlünde taht kurdu. Bizi 
gururlandırdığın için teşekkürler Sümeyye!

MANKENDE DURUŞU BENDE DURUŞU

#SENİNDURUŞUN

LCWAIKIKI.COM
alışverişe tıkla

GURURUMUZSUN
Sümeyye Boyacı



B
u ay sayfalarımıza uzaklardan bir 
isim misafir ediyoruz… Britan-
yalı gazeteci yvonne Ridley, aynı 
zamanda insan hakları aktivisti 
olarak tanınıyor. Alanında tecrübeli 
bir isim olan Ridley; The Sunday 
Times, The Observer, Daily Mirror 
ve Independent, BBC TV, CNN gibi 

pek çok kurumda çalıştı. Ridley’i bazen İngiliz 
kraliyet ailesinin muhabiri olarak mesleğini icra 
ederken de gördük, Afganistan, Irak ve Filistin 
ile ilgili programlara gerek programcı gerek 
sunucu gerekse yapımcılık yaparken de. Ama 
onu asıl sütunlarımıza taşıyan konu ise ilginç 
hayat hikayesi oldu…

2001 yılında ABD’nin Afganistan işgalini 
takip etmek için Pakistan’a giden, daha sonra 
da Afganistan’a sızan Ridley, burada Taliban 
tarafından tutuklandı. 11 günlük bir mahkû-
miyet sonrası serbest bırakılan Ridley, ülkesi 
Britanya’ya dönünce Müslüman oldu. Kadın 
haklarının yanı sıra, savaş karşıtı görüşleriyle 
de bilinen Ridley; Irak, Filistin, Afganistan, Çe-
çenistan, Keşmir ve Özbekistan gibi ülkelerde 
‘İslâm’da Kadın’, ‘Terörle Savaş’ ve ‘Gazetecilik’ 
gibi konularda dünyanın çeşitli yerlerinde ders 
ve konferanslar veriyor. Ridley’in yayımlanmış 
iki kitabı bulunuyor: “Taliban’ın Ellerinde” ve 
“Cennet’e Bilet.” 

Şu anda İslam dünyasındaki birçok ülkeyle 
yakından ilgilenen ve insan hakları konusunda 
da önemli çalışmalar yürüten Ridley ile hayat 
hikayesini ve dünyada neler olup bittiğini 
konuştuk… 

İŞÇİ SINIFINDAN GELİYORUM

Nasıl bir ailede büyüdünüz?
Kömür madenciliğinin ana iş kolu olduğu 

bir köyde büyüdüm. yani çocukluk döne-
mimde işçi sınıfından biri olmanın ne demek 
olduğunun farkındaydım. Ağır kömür, çelik ve 
tersanelerdeki geleneksel işler çoğu erkeğe 
hitap ederken, kadınlar kariyerine eğitim ve 
hemşirelik alanında sürdürüyordu. Benim de 
ailem bu düzenin bir parçasıydı. Üç kız kardeş 
olarak büyüdük.

Meslek olarak neden gazeteciliği seçtiniz?
70’li yılların başlarında, İngiltere’nin ‘Hoş-

nutsuzluk kışı’ olarak bilinen sendikal grevler 
nedeniyle bir gazeteye elektrik kesintileriyle 
ilgili makale yolladım. yaklaşan büyük bir futbol 
maçı vardı ve elektrik kesintisi korkusu insanla-
rın dilindeydi. Bu yüzden maç iptal edilebilinir-
di. Ben de bu korkunun toplumda karşılığını ve 
başka bir sürü önerilerin olduğu bir makaleyi 
gazeteye yolladım. 
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RÖPORTAJ: FATMA KARAMAN SÜSLÜ
fatmaskaraman@gmail.com

2001 yılındakİ ABD İşgalİ arİfesİnde Afganİstan’a gİden Ridley, 
bu süreçte Talİban İle yaşadıklarının ardından İslam’ı seçtİ. 

TALİBAN’A ESİR DÜŞTÜ
BRİTANYA’YA DÖNÜNCE 

MÜSLÜMAN OLDU

BRİTANYALI GAZETECİ YVONNE RIDLEY;



Makalem ben 14 yaşımdayken 
gazeteye basıldı. Tıpkı makalemde 
önerdiğim gibi devlet tarafından 
birtakım önlemler alındı.  Keli-
melerin gücünü ve yazılı basın 
platformunun öneminin o zaman 
farkına vardım. 

TALİBAN TARAFINDAN  
ESİR ALINDIM 

İslam ile şereflenene kadar 
İslamiyet hakkındaki düşün-
celeriniz nelerdi?
Aslında İslam hakkında hiçbir 

şey bilmiyordum! İlk izlenimim 
de İstanbul’u ziyaret ettiğimde 
oluştu. Savaş yasası yeni kaldırıl-
mıştı, Türkiye’ye Batı’dan gelen ilk 
turistler arasındaydık. Pek çok yeri 
ziyaret ettik, bunlar biri de şüp-
hesiz Sultanahmet Camii’ydi. Çok 
etkilenmiştim. 

Kariyerinize baktığımda ge-
nellikle çatışma bölgelerinde 
mesleğinizi icra ettiğinizi gö-
rüyorum. Sanıyorum Taliban 
ile olan karşılaşmanız da bu 
şekilde oldu. Biraz bu süreç-
ten bahseder misiniz?
Haklı olmanıza rağmen 

kendimi bir savaş muhabiri 
olarak tanımlamıyorum. Çatışma 

bölgelerine gidiyordum ama her 
zaman değil. Kariyerimin başında, 
araştırmacı gazeteci olarak 
çalıştım, ancak Taliban tarafından 
yakalanmamı sağlayan olaylardan 
sonra, tekrar gizli çalışmak 
neredeyse imkânsız hale geldi. 
Bunun yerine insani felaketlere hem 
insan yapımı hem de depremler 
ve tsunamiler gibi doğal olaylara 
odaklandım. Bir dönem, İngiliz 
ve Avrupa kraliyetlerinin hayatını 
takip etmek üzere kraliyet muhabiri 
olarak çalıştım. Sunday Express’in 
baş muhabiri olduğumda, 11 Eylül 
hadisesi gerçekleşti. Gazetem 
beni ABD’nin Afganistan’daki 
savaşını takip etmek için Pakistan’a 
gönderdi. Taliban ile de böyle 
tanışmış oldum. Mavi bir burkayı 
kılık değiştirme amacıyla giyerek 
Afganistan içine sızmaya karar 
verdim. Afgan halkının yaşamı 
hakkında insani bir hikâye yazmak 
istemiştim. Sahada dolaşırken 
Taliban tarafından tutuklandım.  

NAZİK VE SAYGILIYDILAR 

Taliban size nasıl davrandı? 
Sizi serbest bıraktılar… Ki 
bu genelde görülmeyen bir 
şey… Neden sizi serbest bı-
raktılar? 

Benim için de çok büyük sürpriz 
oldu ancak inanılmaz bir nezaket 
ve saygıyla karşılandım. Bana çok iyi 
muamelede bulundular. Doğrusu 
böyle bir tavırda olacaklarını asla 
beklemiyordum. Başlarda sorgu-
landım. Bana karşı nazik olmalarına 
rağmen 11 gün beni hapis tuttular. 
Sorgulama sırasında onlara bağırdım 
hatta tükürdüm! Bir Amerikan casu-
su olduğumu sandılar ve saçma bir 
mahkemenin ardından beni idam 
edeceklerini düşündüm. Nihayetin-
de Taliban lideri Molla Ömer’in beni 
insani nedenlerle serbest bıraktıkları-
nı söylediler.  

AİLEM DÜŞMANCA   
BİR TAVIR SERGİLEDİ

Sanıyorum Birleşik Krallık’a dö-
nünce Müslüman oldunuz? Bu 
süreçten bahseder misiniz? Aile-
niz nasıl karşıladı bu durumu?
Taliban’a, ‘Eğer beni serbest bıra-

kırlarsa’ kutsal Kur’an’ı araştıracağıma 
ve İslamiyet hakkında okumalar ya-
pacağıma dair söz verdim. Kesinlikle 
İslam’ı seçme gibi bir niyetim yoktu! 
Akademik bir araştırma olarak başla-
yan şey, çok geçmeden manevi bir 
yolculuk oldu ve iki yıl sonra İslam’ı 
kabul ettim. Öncesinde ise dinine 
bağlı bir Hristiyan’dım. Ailem baş-

langıçta düşmanca tavırlar sergiledi. 
Ancak sigara, alkol içmeyi bıraktı-
ğım ve daha odaklanmış bir hayat 
yaşadığımı gördüklerinden mutlu 
oldular. Fakat başörtüsü takmam 
epey sorun oldu ama onu da aşmayı 
başardılar. 

ÖRTÜNÜNCE SÖZLÜ  
ŞİDDETE MARUZ KALDIM  

Müslüman nüfusun en yüksek 
olduğu Avrupa ülkesi Birleşik 
Krallık… Özellikle İngiltere. 
Buna karşılık İslamofobi’nin de 
en yüksek görüldüğü ülkeler-
den de bir tanesi. Bu konuda 
ne düşünüyorsunuz?
İslamofobi ile ilgili sorunlarımız 

olduğu doğru ve tüm bu nefretle 
mücadele edilmeli. Müslümanlar İn-
giltere ve Avrupa’ya müthiş katkılar-
da bulundular. Bu katkıyı politikacıla-
rımız ve liderlerimiz tarafından tanın-
ması ve takdir edilmesi gerekiyor.

İslamofobik bir olay   
yaşadınız mı?
Başörtüsü takmak beni sözlü 

şiddettin, istismarın her boyutuyla 
yüzleştirdi. Başörtüsü kıyafetim bir 
parçası olarak görüyordum ancak şu 
sıralar şapka ya da hafifçe örtünmeyi 
tercih ediyorum. 

Taliban’a, ‘Eğer 
beni serbest 
bırakırlarsa’ 

kutsal Kur’an’ı 
araştıracağıma ve 
İslamiyet hakkında 

okumalar yapacağıma 
dair söz verdim. 

Kesinlikle İslam’ı seçme 
gibi bir niyetim yoktu! 

Akademik bir araştırma 
olarak başlayan şey, 
çok geçmeden manevi 
bir yolculuk oldu ve 

iki yıl sonra 
İslam’ı kabul ettim. 

  Bir dönem, 
İngiliz ve Avrupa 

kraliyetlerinin hayatını 
takip etmek üzere 
kraliyet muhabiri 

olarak çalıştım. Sunday 
Express’in baş muhabiri 

olduğumda, 11 Eylül 
hadisesi gerçekleşti. 
Gazetem beni ABD’nin 

Afganistan’daki 
savaşını takip etmek için 

Pakistan’a gönderdi. 
Taliban ile de böyle 

tanışmış oldum.

3332 Ekim 2019 / TuRuNcu DERGİ TuRuNcu DERGİ / Ekim 2019



3534 Ekim 2019 / TuRuNcu DERGİ TuRuNcu DERGİ / Ekim 2019

Böylece işimde karşılaştığım 
her nefret dolu hareketleri daha 
rahat tolere edebiliyorum. Bu 
konuda bir arkadaşım bana çok 
anlamlı bir tavsiyede bulunmuştu: 
“Neden elinde bir taşla yüzleşmeyi 
bekliyorsun ve her tankın önünde 
duruyorsun? Neden sadece kendi 
yoluna bakmıyorsun?” Tabii ki 
çok haklı olduğunu yeni yeni 
anlıyorum. Şimdi kimseyle kavga 
etmiyorum, önemsiz ve aptallarla 
çatışmak için gerçekten zamanım 
yok. 

BATI’YI SUÇLAMAK   
EN KOLAYI!

Dünyada devam eden savaş-
lar var ve bunların neredeyse 
tamamı İslam ülkelerinde ya-
şanıyor. ABD’nin sözde ‘Teröre 
karşı’ başlattığı bu savaşlar, 
yayılarak devam ediyor. Bu 
konu hakkında ne söylemek 
istersiniz? 
Batı’yı suçlamak çok kolay! 

Öte yandan Batı bu konuda 
sorumluluk almak zorunda evet. 
Ama Müslüman dünyasındaki 
savaşı fermente eden ülkelere de 
bakmak zorundayız: İran ve Suudi 
Arabistan, yemen’de yıkıcı sonuçları 
olan bir vekâlet savaşı düzenliyor. 
BAE ve Suudi Arabistan, Libya’yı 
kendilerine hizmet eden bir ülke 
haline getirmek için elinden 
geleni yapıyor. Suriye kargaşa 
içerisinde ve Irak istikrarsız olmaya 
devam ediyor. Mısır, bir zamanlar 
demokrasi yolunda ilerliyordu, 
şimdi ise trajik bir düşüşte. 
Tembel gazeteciler elbette Batı’yı 
suçlayacaklardır. Ben ise Arap 
yöneticileri suçluyorum. Duvardan 
duvara erkeklerin iktidarda olduğu 
ülkelerin; kontrol ve idaresinde 
huzursuzluk, savaş, çatışma ve 
insan yapımı felaketlere sahipler. 
Devlette kadınların büyük bir 
temsiline sahip olduğunuzda, 
bunu yapamazsınız! İslam’ın altın 
dönemi, kadınlar ve erkeklerle 
omuz omuza durduğunda oldu 
hatırlatmak isterim. 

ABD’NİN İRAN’A   
SALDIRMASI DELİLİK OLUR

ABD’nin şu an gözüne kes-
tirdiği bir başka ülke ise İran 
olarak gözüküyor. Biliyorsu-
nuz bölge şu an çok sıkıntılı. 
Öte yandan ABD halkı bu 
olası savaşa Irak’tan dolayı 
çok tepkili. Siz ne düşünüyor-
sunuz bu konuda? 
Gerçek şu ki Amerika - 50 yıldan 

fazla bir süredir çatışmada veya 
savaşta olmasına rağmen - hiçbir 
zaman kendi şartlarıyla tam olarak 
bir savaş kazanamadı. Savaşları 
sona erdirmek için anlaşmalar im-
zaladı ve Vietnam’da olduğu gibi 
geri çekildi, ancak hiçbir zaman 
kendi yararına bir savaş kazana-
madı! Öyleyse bir ABD zaferinden 
bahsedemeyiz. Bu bir yana, Was-
hington’dan İran’a gelen söylemleri 
duyduğumda umutsuzluğa kapı-
lıyorum. ABD’nin bir müttefik koa-
lisyonu kurduğunda Irak’taki savaşı 
inşa ederken sıraladığı sebeplerle 
neredeyse aynı! yine bu kadar ge-
niş ve çeşitli bir koalisyon kurma 
konusunda başarılı olacağından 
emin değilim. ABD; İran’a girerse, 
ya Avrupa’yı kendisine katılmaya / 
desteklemeye ikna etmek için ça-
lışacak ya da bir köşede tek başına 
kalacak. Her iki şekilde de sonuç 
felaket olur. Sonuç olarak ABD’nin 
İran’ı sınaması delilik olur.

‘ÜMMET’ DİYE BİR ŞEY YOK 

Müslüman ülkeler hakkında 
neler düşünüyorsunuz? Bazı-
ları açık açık Amerika, İsrail 
gibi ülkelerin yanında yer 
alırken, bir diğer Müslüman 
ülkelere açık açık zulmediyor. 
(Arabistan’ın Yemen’i bom-
balaması, Mısır’ın İsrail ile iş 
birliği sonucu Filistin’in daha 
da zor duruma düşmesi, 
İran’ın Suriye’de Müslüman 
kardeşlerini öldürmesi gibi). 
Bir Müslüman olarak bu kor-
kunç olaylara şahitlik etmek 
nasıl bir duygu?

Dürüst olmak gerekirse, ‘Üm-
met’ diye bir şey yok! Müslüman 
dünyasında gerçek bir dayanışma 
yok! Sadece çok fazla istikrarsız-
lık, güven eksikliği ve acımasız 
rejimlere, zulmü ve despotizme 
beslenen paranoya eksikliği var. 
Gerçek şu ki Batılı liderler diktatör-
lerle uğraşmayı tercih ediyor, hal-
kın seçtiği bütün bir hükümetle 
uğraşmak yerine diktatör birinin 
egosunu ikna etmek ve etkilemek 
çok daha kolay. 

Dünya genelinde artan 
mülteci nüfusu söz konusu. 
Avrupa bu konuda çok katı, 
kapılarını kapattı diyebiliriz. 
Türkiye ve çevre ülkeler kapa-
sitesinin çok üstünde Müslü-
man kardeşlerini ülkelerinde 
misafir ediyor. Dünyanın 
problemi haline gelen mül-
teci sorunu hakkında neler 
düşünüyorsunuz?

Avrupa’nın, özellikle de İn-
giltere’nin mültecilere karşı olan 
tavrından utanıyorum. Eğer onlara 
barınma imkânı sağlayamıyorsak, o 
zaman bölgede barış için bastıra-
rak politik olarak yardım etmeliyiz. 
Suriye’de Esad’ın hiçbir zaman çö-
zümün bir parçası olamayacağını 
söyledim, artık Avrupa da bunu 
fark etmeli.

ŞEFKAT KAPASİTESİ   
ÇOK YÜKSEK

Son olarak Türkiye hakkında, 
Türk milleti hakkında neler 
söylemek istersiniz?

Türkiye harika bir ülke! Şefkat 
kapasitesi çok üst düzeyde! 
Suriyeli mültecilere sağladığı 
barınma ve korumayla bunu 
görebiliyorsunuz. Tüm sözde 
Müslüman ülkeler arasında, 
Türkiye’nin muhtemelen 
İslam’ın ruhuna, bütünlüğüne 

ve dayanıklılığına en yakın ülke 
olduğunu söyleyebilirim. 

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne 
katılma arzusuna çok şaşırdığımı 
söyleyebilirim. Türkiye, AB 
üyeliğinden büyük ölçüde 
faydalanabilir ancak Türkiye’nin 
gücünün bağımsızlığı ve 
bütünlüğünde yattığını 
düşünüyorum. Dünyada siyasi 
manzara çok hızlı değişiyor. 
ABD’nin ‘Süper güç’ durumunun 
şu an düşüşe geçtiğine 
inanıyorum. Özellikle Orta 
Doğu’da doldurulması gereken 
boşluklar olacak ve burası 
Türkiye’nin ilerici ve stratejik bir 
rol oynayabileceğine inandığım 
bir alan.  Türkiye’nin Doğu ile 
Batı arasında coğrafi olarak 
olduğu kadar kolay bir köprü 
oluşturabilecek bir güç olacağına 
eminim. Kolayca taşınabileceğim 
ve gururla evime çağırabileceğim 
bir ülke Türkiye! 

Gerçek şu ki 
Amerika - 50 yıldan 
fazla bir süredir 

çatışmada veya 
savaşta olmasına 

rağmen - hiçbir zaman 
kendi şartlarıyla 

tam olarak bir savaş 
kazanamadı. Savaşları 

sona erdirmek için 
anlaşmalar imzaladı 
ve Vietnam’da olduğu 
gibi geri çekildi, ancak 

hiçbir zaman kendi 
yararına bir savaş 

kazanamadı! 

 Dünyada siyasi 
manzara çok 

hızlı değişiyor. ABD’nin 
‘Süper güç’ durumunun 
şu an düşüşe geçtiğine 
inanıyorum. Özellikle 

Orta Doğu’da 
doldurulması gereken 

boşluklar olacak ve 
burası Türkiye’nin 

ilerici ve stratejik bir 
rol oynayabileceğine 

  inandığım bir alan.  
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Avrupa’da yapay kalp 
nakli gerçekleştiren 
ilk kadın olan 
ve Alman Tıp 
Ödülü’ne (German 

Medical Award) layık görülen 43 
yaşındaki Türk kökenli Alman kalp 
cerrahı Dilek Gürsoy’un sıra dışı 
hikayesinden sizlere bahsetmek 
istiyoruz.

İŞÇİ BİR AİLENİN KIZI
Gürsoy’un anne ve babası 

1969’da Ordu’nun Aybastı 
ilçesinden Almanya’ya göç etti. 
Karı- koca bir fabrikada çalışarak 
kızlarını okuttu. Almanya’nın 
Neuss kentinde doğduğunu, 
üniversiteden 2003’te mezun olup 
kalp cerrahı olarak işe başladığını 
anlatan Gürsoy “Doktor olmayı 
küçüklüğümden beri istiyordum, 
başka bir düşüncem yoktu. 
Biliyordum büyünce doktor 
olacağımı, bu hedefi koydum ve 
zamanla da başardım. Sadece bu 
hedefe yönelik çalıştığım için bunu 
başarabildim. Tıp fakültesi kolay bir 
fakülte değil, çok çalışmak lazım. 
Azimle çalıştım ve altı yılda tıp 
fakültesini bitirebildim” diyor.

ÖDÜL DOĞRU YOLDA  
OLDUĞUMU GÖSTERİYOR

Gürsoy; Almanya, Avusturya 
ve İsviçre’de tıp alanında başarılı 
çalışmalar yürüten doktor ve 
tıbbi kuruluşlara verilen Alman 
Tıp Ödülü’nün kendisine 2012’de 
kadın kalp cerrahı olarak ilk yapay 
kalbi taktığı ve halen yapay kalpler 
üzerine çalıştığı için verildiğini 
söylüyor.

Gürsoy yapay kalpler üzerinde 
10 yıldır çalıştığına, hayvanlar 
üzerinde denemeler yaptığına ve 
son aşamalara geldiklerine dikkati 
çekiyor ve sözlerine devam ediyor: 
“Bu ödül bana biraz da motivasyon 
olması için verildi. Ödül, doğru 
yolda olduğumu ve bu yoldan 
şaşmamam gerektiğini gösteriyor. 
Bunu da yapmaya devam 
edeceğim.” 

Gürsoy, ödülü alacağını ilk 

duyduğu zaman bunun kendisine 
büyük bir sürpriz olduğunu dile 
getirerek şunları söyledi: “Duyunca 
çok heyecanlandım. Bu yılın 
nisan ayında da çok önemli kadın 
ödüllerinden birini almıştım. 
Ama alacağım bu ödül, bir tıp 
ödülü olduğu için tabii benim 
için başka bir değeri var. Bu ödüle 
layık görüldüğüm için mutlu ve 
gururluyum”

ÖZGÜVENLİ OLUN
Özellikle Avrupa’da yaşayan 

genç kızlara, kendilerine verilen 
imkanları kullanmaları ve çok 
çalışmaları yönünde tavsiyelerde 
bulunan Gürsoy, sözlerini şöyle 
sürdürüyor: “Ben öyle yaptım 
ve hedeflerime ulaştım. Tabii ki 
zorlukları vardı ama bu devirde pes 
etmemek ve asla kimseye boyun 
eğmemek lazım. Herkese özgüvenli 
olmalarını tavsiye ediyorum.

yaptıkları işlerde ilk zamanlar 
bazı zorluklar yaşasalar da 
tecrübeyle birlikte gelen özgüvenle 
zamanla daha iyi olacaklar. Benim 
için önemli olan ve bana da 
yardımcı olan şeyler, çok yerlere 
gitsinler, görüşmeler yapsınlar, 
dinlesinler ve soru sormaktan 
çekinmesinler.”

YAPAY KALP MERKEZİ  
KURMAK İSTİYORUM

Gelecekte yapay kalp 
merkezi kurmak istediğini 
belirten Gürsoy “Bunu yaklaşık 
5-6 yıldır düşünüyorum, son iki 
yıldır bu konu üzerine daha da 
yoğunlaştım. Çalıştığım hastaneyi 
geçen ay bıraktım ve bu yapay 
kalp merkezini kurmakla alakalı 
görüşmelerim var, onlarla 
ilgileniyorum. İnşallah yakın 
zamanda gerçekleştiririm. Bu iş 
de her iş gibi kolay değil ama 
genç kızlarımıza önerdiğim gibi 
öz güvenimle, yaptığım işler ve 
tecrübemle bu işi başaracağıma 
inanıyorum” diyor.

Gürsoy, ödülünü 18 Kasım’da 
Düsseldorf’ta düzenlenecek 
etkinlikte alacak.

ORDU’DAN ALMANYA’YA BİR KADIN
CERRAHIN HİKAYESİ

DİLEK GÜRSOY

Gürsoy “Büyüyünce 
doktor olacağımı 

biliyordum, bu hedefi 
koydum ve zamanla 

da başardım. 
Sadece bu hedefe 

yönelik çalıştığım için 
bunu başarabildim. 
Tıp fakültesi kolay 

değil, çok çalışmak 
lazım. Azimle 

çalıştım ve altı 
yılda tıp fakültesini 
bitirebildim” diyor.
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ATık DEğİL 
kATık

Birçoğumuz dünyaya 
geldiğimizde babys-
howerlar, doğum odası 
süslemeleri, birinci yaş 
doğum günü kutlama-

ları yoktu. Bizim için istiflenmiş ıs-
lak mendiller, bebek bezleri, şam-
puanlar, yağlar, tulumlar, her şeyi 
yedeğiyle alınmış bebek bilumum 
malzemeleri… Hiç birisi yoktu. 
Hayatın kendi akışı içinde yaşan-
dığı ve ihtiyaçların istiflenmeden 
yalnızca satın alındığı dönemlerdi. 
Hemen hemen herkesin evinde 
bir çuval un, şeker vardı. Büyük 
harflerle yazılmış indirim etiketle-
rini takip etmiyor, gross market-
lerden toplu alışveriş yapmıyor, 
ihtiyacımız kadar olanını alıp onu 
da arttırarak kullanmak için çaba 
sarf ediyorduk.

ELİMİZDEKİLERİ DOĞRU 
KULLANMAK

Bereket… O yılların vazgeçil-
meziydi. “Bereketli kullan, bere-
ketini kaçırma, bereketi arttır” 
cümlelerini sık sık duyardık. Her 
işe besmeleyle başlar, sofradaki 
ekmek kırıntılarını kuşlar için ayırır, 
tenceredeki son kepçe yemeği 
ertesi güne kaldırır, bir şeyi atmak 
yerine başka bir yere katmak 
için çalışırdık. Hayat, zaman ve 
insan kıymetliydi. İnsanın kıymetli 
olduğu yerde kullandıklarımız da 
değer kazanıyordu. Hedefimiz tü-
ketmek değil elimizdekini doğru 
kullanmaktı. Doğru kullandığımız 
her şey bereketlenir, çoğalır ve 
daha çok işimize yarardı. Birim 

miktarda yüzde yüz etkinlik tanı-
mını cümle içinde kullanmasak da 
yaptığımız aslında tam anlamıyla 
buydu.

Hayat bilgisi derslerinde 
ekmek ve su israfından kaçınma-
mız için sıkı sıkı tembihlenir, ev 
ekonomisi derlerinde eski gazete 
kağıtlarını salça kutularına yapış-
tırarak kalemlik yapardık. Toplu 
iğne ucu kadar olan her şeyin 
bir kıymeti vardı. Eşyaya kıymet 
aslında doğaya ve onu yaratana 
hürmetti.

GEREĞİNDEN FAZLA  
TÜKETMEK 

90’lı yıllarda bugün gözümüz 
kapalı tükettiğimiz birçok şeyle 
yeni yeni tanışmaya başlamıştık. 
İlginç bir şekilde aynı dönem 
çevreci hareketlerin, grupların 
adlarını da duymaya başladık. 
Birileri sanki bize önce tüketmeyi 
öğretiyor, tüketim bir bağım-
lılık haline gelince de ‘Şimdi 
çok tükettiniz, biraz da çevreci 
olun’ diyordu. Gereğinden fazla 
tüketmeye başlamıştık. Peçeteler, 
havlu kağıtlar, deterjanlar, plas-
tik ürün kataloğunda çeşit çeşit 
malzeme… Sonra reklamların dili. 
İhtiyacımız olmayanı ihtiyacımız 
varmış gibi göstermeleri, tüketir-
ken belli bir sınıfa ya da zümreye 
ait olacağımıza dair oluşturulan 
o his, daha çok tüketimin daha 
rahat bir hayata kapı aralayacağı 
vurgusu… Evet, tüm bu süreçler-
den tek tek geçtik. Geçerken de 
büyük bedeller ödedik.

YAZAR YAZAR
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EVLER BÜYÜDÜKÇE   
İHTİYAÇLAR ARTTI

Birçoğumuzun beslenmesi, hayat 
tarzı, sağlığı büyük bir erozyona 
uğradı. Tükettiklerimizden ortaya 
çıkan çöp yığınları doğayı ve insanın 
doğadaki hareket kabiliyetini sınır-
lamaya başladı. Birileri bize sürekli 
‘Satın al’ diyordu. Bir ürünün her 
kalitede üretilmiş olması farklı fiyat 
aralıklarında alıcı sayısını arttırıyordu. 
Satın aldıklarımız evlere sığmadı, ev-
lerimizi büyüttük. Evler büyüdükçe 
ihtiyaçlar daha da arttı. Çözümü yine 
satın almakta aradık. Gün için kullan-
madığımız konutların ihtiyaç fazlası 
masraflarıyla uğraşmaya başladık. 
Satın aldıklarımızı taşımak ve onlarla 
yaşamak ağır geldikçe yürümeyi ve 
toplu taşım araçlarını kullanmayı 
unutup daha çok özel araç kullan-
maya başladık. Sahip olduklarımız 
dolaplardan, odalardan taştıkça 
sonrasını hiç düşünmeden çöpe 
attık. Çöpe attıklarımız doğaya zarar 
veriyor mu, acaba bunlara ihtiyacı 
olan insanlara ulaştırmanın bir yolu 
var mı, sahip olduklarımız yalnızca 
bizim mi ve çöpe atma kültürümüz 

milli serveti etkiliyor mu diye hiç 
düşünmedik bile. Kullan at ürünleri 
daha çok sevdik. Kendimizi kötü 
hissedince alışverişe çıktık, mutlu 
olunca yine alışverişe çıktık. Maaşları-
mızdan çok daha fazlasını harcamak 
istedik, kendi düzenimizi kendimiz 
bozduk.  Sonra bir gün hayata 
format atmanın zamanı geldiğini 
anladık. Peki, bunu nasıl yapacaktık? 
İlk adımı nasıl atacaktık? 

SIFIR ATIK HEDEFİ 

Toplumsal duyarlılığı ve 
öngörüsü ile ulusal ve uluslararası 
alanda yaşanan sorunlara çözüm 
bulan Hanımefendi Emine Erdoğan, 
aşırı biriktirme ve gereğinden 
fazla tüketim konusunda devrim 
niteliğinde bir adımı yani sıfır atık 
hareketini başlattı. Hanımefendinin 
himayesinde gerçekleştirilen 
çalışmalar bugüne kadar Türkiye’ye 
ve topraklarımızda yaşayan tüm 
vatandaşlara değer kattı. Zaten 
AK Parti’nin başarısı toplumun 
ihtiyaçlarını doğrudan görerek 
siyaseti bir çözüm aracı olarak 
kullanmasındadır. 

Hanımefendi ülkemizin geçir-
diği tüm süreçleri bizzat yakından 
takip etmiş, potansiyelleri doğru 
değerlendirmiş ve insanlığa ufuk 
açıcı çalışmalara imza atmıştır.

Sıfır atık bugün ülkemizin 2023 
hedeflerinden biri. Kamu kurum-
larından, toplumsal mekanlara ve 
evlere kadar uzanan bir sistemde 
kullandıklarımızı atmayı değil 
dönüştürmeyi öngörüyor. Sahip 
olduklarımızın bir emanet olduğu 
vurgusuyla yola çıkan sıfır atık 
vizyonu Türkiye’nin en büyük çevre 
hareketi olma özelliğini de taşıyor. 
İlk olarak Cumhurbaşkanlığı Külli-
yesi’nde başlatılan sıfır atık çalışma-
larıyla geri dönüşüm kapsamındaki 
her ürün başka bir üretimin ham-
maddesi olarak kullanılıyor. Sebze 
ve meyve kabukları komposta, 
atıklar ‘Katığa’ dönüştürülüyor. 
Milletin evine yani Külliye’ye bu-
gün neredeyse hiç çöp kamyonu 
girmiyor. Kamu kurumlarında da 
Külliye’de ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nde kurulan sistemin bir 
benzeri uygulanarak atık yönetim 
çalışmaları yapılıyor.

EMANET ŞEKLİNDE   
DEĞERLENDİRMEK 

Sıfır atık konusunda hedef tüm 
Türkiye’de geri dönüşümü pro-
fesyonel bir biçimde sağlamak ve 
gündelik hayatın ritmine uygun 
şekilde geri dönüşüm alışkanlıkları 
kazandırmak. Bu da eğitimlerle, 
kamu spotlarıyla ve kadınların bi-
linçlenmesiyle mümkün. Pakistanlı 
şair Muhammed İkbal “Bana yeni 
anneler verin, dünyayı yeniden 
kurayım” derken kadınların bir şeyi 
değiştirmek istediklerinde ne kadar 
başarılı olduklarını vurgulamış. Bu-
gün sıfır atık hareketi de kadınların 
sahiplenmesiyle büyüyor. Evet 
kurumsal anlamda ar-ge çalışma-
ları başta olmak üzere birçok proje 
yürütülüyor ama kadın farkındalığı 
var olan bilginin pratiğe dönüş-
mesini ve onun alışkanlık olarak 
zihinlerde yer edinmesini sağlıyor.

Hanımefendi Emine Erdoğan 
sıfır atık hareketinin yalnızca katı 
atık yönetiminden ibaret olmadı-
ğını, yeryüzünün tüm imkanlarıyla 

insana emanet olduğunu ve bu 
emaneti en güzel şekilde kullana-
rak geleceğe miras bırakmamızın 
insani bir görev olduğunu birçok 
konuşmasında vurguluyor. Çevreye 
uyarlı çalışmalarıyla uluslararası ka-
muoyunda dikkatle takip ediliyor. 

SORUMLULUĞUMUZ VAR 
Biliyorsunuz, 2019 yılı başında 

plastik poşetlere ücret uygulama-
sı hayata geçirildi. Bu uygulama 
sonucunda günlük plastik poşet 
kullanım miktarı ciddi anlamda dü-
şerken, çantalar ve fileler poşetlerin 
yerini aldı. Tek kullanımlık poşetler 
doğada neredeyse 100 yılda ancak 
çözülürken, geri dönüşüm ürün-
lerinden yapılan çantaların ve file-
lerin hem ömrü daha uzun oluyor 
hem de kullanımı daha sağlıklı.

Çevreye duyarlı seçim kam-
panyasını; kâğıt, cam ve pil 
kumbaralarının erişilebilirliğinin 
arttırılmasını, evlerdeki geri dönü-
şümün belediyeler tarafından takip 
edilerek desteklenmesini geçmişte 
hayal bile edemezdik. Oysa bugün 
akıllı ve çevreci şehirleri, sıfır atık 
uygulamasının olumlu geri dö-
nüşlerini, akıllı bir tüketici olmanın 
gerekliliğini konuşuyoruz. Uygula-
malarla çöpe atmadan yaşamayı 
öğrendiğimiz yeni bir süreçten 
bahsediyoruz. Tüm bunları hayata 
geçirmek büyük bir tecrübenin ve 
uzun soluklu sistemli çalışmaların 
ürünü.

Sıfır atık bizlere yeni bir hayat 
tarzı öneriyor ve başka bir dün-
ya mümkün diyor. Şimdi biz de 
Hanımefendi öncülüğünde sıfır 
atıkla hayata değer katmak için 
yola çıkıyoruz. yalnızca ihtiyacımız 
olanını tüketiyor ve tükettiklerimiz-
den geriye kalanları ayrıştırmadan 
doğaya bırakmıyoruz. Atıkları 
devşirip hayata katık yapıyoruz. 
Çünkü yarınları inşa etmek bugün-
den başlıyor. Çünkü omuzlarımızda 
taşıdığımız sorumluluk dünya 
mirasını korumamız gerektiğini 
söylüyor. Hanımefendi’nin vizyo-
ner bakış açısı gelecekte sorun 
yaşamak yerine bugün çözümün 
bir parçası olmayı vurguluyor.

Atıklar katık oluyor. Toprakları-
mıza bereket katıyor. 

YAZAR YAZAR

Çöpe attıklarımız 
doğaya zarar 
veriyor mu, acaba 
bunlara ihtiyacı 
olan insanlara 
ulaştırmanın bir 
yolu var mı, sahip 
olduklarımız 
yalnızca bizim 
mi ve çöpe atma 
kültürümüz milli 
serveti etkiliyor 
mu diye hiç 
düşünmedik bile.

Pakistanlı şair 
Muhammed İkbal 

“Bana yeni anneler 
verin, dünyayı 

yeniden kurayım” 
derken kadınların 

bir şeyi değiştirmek 
istediklerinde ne kadar 

başarılı olduklarını 
vurgulamış. Bugün 
sıfır atık hareketi 

de kadınların 
sahiplenmesiyle 

büyüyor. 
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Gerİ 
DÖnÜşÜm

sanaTTır

DOSYADOSYA

G eri dönüşüm önemli 
bir yaklaşım ve 
aslında dünyamızı 
daha yaşanılabilir ve 
sürdürülebilir bir yer 
haline getirmek için iyi 

bir girişim. Atık malzemeler kullanılarak 
ortaya çıkarılan geri dönüşümle beraber 
büyük çaplı yapılan geri dönüşüm 
projelerinin sayıları da artarak ve 
gelişerek devam ediyor; hayatımızı 
dönüştürüyor ve dünyamızı değiştiriyor.

TAsARRUF sAĞLAR
Öte yandan geri dönüşüm kutusu 

atık malzemeler için tek hedef olmaktan 
çıkmış olur. Evlerimizde de bazı yaratıcı 
geri dönüşüm projeleri yapabilir ve 
gezegeni kurtarmak için küçük dev bir 
adım da biz atabilir ve atık malzemeleri 
değerlendirme fırsatını kaçırmamış 
oluruz; aynı zamanda sıfır atık projesi 
ve yaklaşımı da farklı bir açıdan 
gerçekleştirilmiş olur.

Tasarımcı geri dönüşüm çevre için iyi-
dir, yararlıdır ve gereklidir; para tasarrufu 
sağlar ve zevkli ve ilgi çekici bir hobinin 
temelini oluşturabilir. Günümüzde daha 
fazla sayıda insan bunu bir adım öteye 
götürüyor ve geri dönüşüm fikirlerini 
para kazanma projelerine dönüştürüyor.

kâĞIT RULOLARIndAn YARATIcI GeRİ 
dÖnÜŞÜm pROjeLeRİ

Mutfak ve tuvalet kağıdının ortasın-
dan çıkan kâğıt rulolar, herkesin sürekli 
elinde bulunan bir malzemedir. Bu kâğıt 
ruloların bolluğu birçok insanın gerçek-
ten yaratıcı işler yapmasına yol açıyor. 
Oyuncak araba koleksiyonu sahipleri için 
farklı bir düzenleme sistemini bu ruloları 
kullanarak yapmaya ne dersiniz?

dİŞ FIRÇALARI
Diş fırçaları, diş hekimlerinin ve 

diş fırçası üreticilerinin tavsiyelerine 
göre en az üç ayda bir değiştirilmelidir 
ve bu yüzden evlerde bol miktarda 
birikmesi muhtemel olan bir şeydir. 
Bir bahçeniz var, etrafta pek arı yok ve 
daha iyi verim almak mı istiyorsunuz, 
o zaman size tavsiyemiz elektrikli diş 
fırçanızı kullanmaya başlamanız yönünde 
olacaktır.

pLAsTİk peT ŞİŞeLeR GeRİ dÖnÜŞÜm 
pROjesİ ÜReTmek İÇİn BİReBİR!

Plastik şişeler şu anda ciddi bir çevre 
sorununa neden oluyor ve kullanımlarını 
azaltmak için çok fazla baskı ve çalışma 
var. Neyse ki onlarla yapabileceğiniz 
birçok şey var. Mesela plastik şişelerden 
yüzen bir ada?

seRAmİk mUTFAk eŞYALARI
Ne kadar sağlam olsalar bile seramik 

tabak vb. mutfak eşyalarımız ya kırılarak 
tamamen elden çıkıyor ya da modası 
geçerek kullanılmak istenmiyor. Fakat 
onlarında yaratıcı bir şekilde değerlendi-
rilmesi mümkün.

BOYA kUTULARI
Plastik boya kutularını rahat ve kulla-

nışlı taburelere geri dönüştürmek ister 
misiniz? Hayır! Üzerine oturmayacağız 
tabi ki! Size lazım olan bir boya kutusu, 
onun üzerine uygun şekilde keseceğiniz 
istediğiniz sertlikte bir sünger; kutuyu 
boyadığınız renkle uyumlu bir de kumaş!

ŞİŞe kApAkLARI
Mavi kapak toplama kampanyaları 

hala devam ediyor. Büyük bir ivmeyle 
tüm ülkemizde harekete geçilmişti. 

Kapakları geri dönüşüm tesisine 
değil de farklı tasarımlar için 
projelerde kullanmaya ne 
dersiniz?

BİLGİsAYAR dİskeTLeRİ
Bilgisayar dünyasının 

vazgeçilmezi olan bilgisayar 
disketleri teknolojinin gelişmesiyle 
beraber artık yerini CD, DVD vb. 
yeni ve daha büyük alana sahip 
yeni teknolojilere bıraktı. Eğer 
elinizde bu disketlerden hala 
varsa onları birer geri dönüşüm 
projesine çevirmeye ne dersiniz?
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Bir süper gücünüz olsaydı 
ne yapardınız?” sorusu-
nu mutlaka bir yerlerde 
duymuşsunuzdur. Biraz 
iddialı bir giriş oldu ama 

yakın zamanda tanıştığım Enne-
agram bana tam olarak böyle his-
settiriyor. Sanki bana böyle bir soru 
sorulmuş, ben de kendimi ve “Tüm 
insanları mizaç olarak çözmek ve 
anlamak isterim” cevabını vermişim. 
O günden beri de adeta hayatım 
değişmiş gibi, Enneagram hayatı-
ma sihirli bir değnekle dokunmuş 
gibi hissediyorum. Konuştuğum 
herkese, okulda öğrencilerime, eşi-
me dostuma aileme bu konudan 
bahsediyorum. Bahsettiğim kişilerin 
neredeyse hepsinde kendimdeki 
heyecanı ve ilgiyi görünce dedim 
ki, “Tamam artık herkes bunu öğ-
renmeli!”

İşte tam olarak bu sebeple, beni 
bu sistemle tanıştıran kişiyle yani 
konunun uzmanı Özgü Güler ile 
sizler için bir röportaj yaptım.

YARDIMCI OLMAYI 
AMAÇLIYORUM

Enneagram’ı konuşmaya 
başlamadan önce bize 
biraz kendinizden bahseder 
misiniz? Özgü Güler kimdir?

Aslında çokça uzun bir hika-
yem var size anlatabileceğim ama 
konumuzla bağlantılı olan kısmını 
aktarmaya çalışayım. Ben öğretmen-
lik geçmişi olan bir eğitim danışma-
nıyım. yaklaşık on yıldır ‘Freelance’ 
olarak çalışıyorum. yakın zamanda 
‘Etkin Öğrenme Serisi’ adı altında 
beş fasiküllük bir seri çıkardım. Bu 
röportajla basım tarihi de denk geldi 
aslında. Öğrenme üzerine sürekli 
kendisini ve öğrencilerini geliştirme 
çabasında bir insanım. Kariyerim 
de zamanla bu yönde şekillendi. 
yazmayı sevdiğim kadar çizmeyi 
de sevdiğimden kitaplarım kendi 
çizimlerimi de içeriyor. Gençler baş-
ta olmak üzere bir şeyler öğrenme 
derdinde olan herkese yardımcı 
olmayı amaçlıyorum. İşime olduğu 
kadar aileme ve ana okuluna devam 
eden iki kızıma da ihtimam göster-
mem gerekiyor. Bu sebeple çalışma 
saatlerimi biraz esnek tutuyorum. 
Enneagram’ın da içinde olduğu 
toplu etkinlikler ve eğitimler düzen-
liyorum.

İNSANI ANLAMA SİSTEMİ
Peki Enneagram nedir?

İnsan nasıl ki, biyo-kimyasal bir 
varlıksa ve tıp alanı da onun sistemi-
ni anlayıp iyileştirmeye çalışıyorsa, 
insanın manevi boyutu da buna 
paralel şekilde bir sistem üzerine 
kurulmuş ve Enneagram dediğimiz 
kadim bilgi bu sistemi bize anlatıyor, 
hem de en ince ayrıntısına kadar. 
İnsanın duygu, düşünce ve bunlarla 
bağlantılı olan davranış boyutunun 
çerçevesini çiziyor. Enneagram bili-
nen en eski insanı anlama sistemidir. 
Bence bu çok mistik bir durum çün-
kü bu sistemin nereden geldiği yani 
kaynağı, kim tarafından bulunduğu 
belli değil. O kadar eski ki, Antik 
yunan’da da varmış, Orta Asya’da da. 
Asıl mesele şu ki, ben Enneagram ile 

bunları bilerek tanışsaydım konuya 
bambaşka bir ilgi ve ciddiyetle yak-
laşırdım. Eminim insanlar da bu bil-
giyi edindiklerinde nasıl muazzam 
bir içerikle karşı karşıya olduklarını 
idrak edecekler. O nedenle bu bilgi-
yi insanlara ulaştırabilmeme destek 
olduğunuz için Turuncu Dergisi’ne 
müteşekkirim.

HAYATIM DEĞİŞTİ 
Enneagram ile tanışmanız 
nasıl oldu?

Enneagram ile yaklaşık dokuz yıl 
önce bir kitap vesilesiyle tanıştım. 
Psikoloji alanına büyük ilgim var, 
çokça okuma yaparım. Bir gün bir 
arkadaşımın elinde birkaç kitap 
gördüm, hemen alıp bakarım böyle 
durumlarda. ‘Bu kitap ne üzerine?’ 
diye arkadaşıma sorunca, “Kişilik 
analizi sistemiymiş, ben de daha 
yeni aldım, bilmiyorum” diye cevap 
verdi. Tabii ben hemen gidip aynı 
kitaptan kendime bir tane edindim. 
Fakat kitabı okuduğumda büyük 
bir aydınlanma yaşamadım açıkçası. 
‘A, böyle bir sistem mi varmış? Ben 
hangisiyim acaba, 1 miyim? 2 mi, 
4 mü?’ diye düşüncelere dalmama 
neden oldu. Daha sonra bu konuda 
eğitim aldım ve yıllarım kimi zaman 
farkında olarak, kimi zaman da ol-
mayarak insanları gözlemlemekle 
geçti. Tam olarak bu şekilde konuya 
hakimiyet kazandım diyebilirim. 

‘Enneagram hayatımı 
değiştirdi’ diyebilir misiniz?

Demez olur muyum? Hem de 
öyle büyük bir değişim yaşattı ki 
bana, istiyorum ki herkes bu farkın-
dalığı kazansın. Kişilik tipleri sistemi 
diyoruz ya hani, aslında çok eksik 
bir tanım bu. İnsanlar bu tanım 
nedeniyle pek ilgi göstermiyor gibi 
geliyor. 

BURÇLARLA   

KIYASLANMASI YANLIŞ 

Enneagram’ın burçlarla 
karıştırılması ya da 
kıyaslanmasını nasıl 
değerlendirirsiniz?

Burçlar insanı anlatmada öyle 

ENNEAGRAM
ilE tANışıN!

ADINIZI, yAŞINIZI, BOyUNUZU BİLİyORSUNUZ, 
PEKİ yA MİZAÇ TİPİNİZİ? ÖyLEySE, 

SALİHA
SAĞDIÇ

Enneagram ile 
yaklaşık dokuz 

yıl önce bir kitap 
vesilesiyle tanıştım. 

Psikoloji alanına 
büyük ilgim var, 

çokça okuma 
yaparım. Bir gün 
bir arkadaşımın 

elinde birkaç kitap 
gördüm, hemen 

alıp bakarım böyle 
durumlarda. 
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zayıf kalıyor ki, insanların onlara 
bağlanmasındaki nedenin boşlukları 
kendilerinin doldurması olduğunu 
düşünüyorum. Örneğin, ben koç bur-
cuyum. yakın bir arkadaşım burçlar 
konusunda öyle ilgilidir ki, tanıştığı 
insanın adından sonra ilk sorusu 
burcudur. Bu arkadaşım, benim koç 
burcu özelliklerini hemen hemen hiç 
taşımadığımı yıllar yılı söyler dururdu. 
Bu aykırılığı yükselenime bağlardı. 
Ama aslında yükselenimle de örtüş-
meyen çok fazla özelliğim var. yanlış 
anlaşılmayı önlemek adına şunu açık-
ça söylemeliyim ki, burçların insanı 
etkilediği bir gerçek fakat bu kişinin 
mizacına oranla öyle zayıf bir etki ki, 
bahsedilmeye bile değmeyecek dü-
zeyde. Ben bu durumu şuna benze-
tiyorum: Kan tahlili yaptırıp yalnız tek 
bir değerinize bakarak sağlığınızla il-
gili değerlendirme yapmaya çalışmak 
var, bir de bunu tüm değerlerinizi en 
ince ayrıntısına kadar ölçen bir tahlille 
yapmak var. İnanın bu bile Enneag-
ram’ın insanla ilgili ortaya koydukları 
yanında eksik kalıyor.

İNSANDA HAYRANLIK  
UYANDIRIYOR 

Enneagram’ın yabancı bir 
kelime olmasının, gereken 
ilgiyi görmesinde bir engel 
olduğunu düşünüyor 
musunuz?

Katılıyorum. Hatta az önce belirtti-
ğim tanımlanma şeklinin dahi insan-
lar için yeterince açıklayıcı olmadığını 
düşünüyorum. Enneagram insanın 
hem kendisini hem de diğer herkesi 
anlayıp yüksek bir bilinç seviyesine 
ulaşmasını sağlar ve bu aslında her-
kes için temel bir ihtiyaçtır. Bana göre 
Enneagram yani mizaç tipleri sistemi 
tıpkı Allah’ın yarattığı diğer sistemler 
gibi öğrendikçe insanda hayranlık 
uyandırıyor. Nasıl insan vücudunu 
inceledikçe hayranlığımız artıyorsa ve 
nasıl Allah dünyada sistemsiz hiçbir 
şey yaratmadıysa mizaç tiplerimiz de 
böyle harika bir sistemde yaratılmış. 
Bu sistemi öğrendikçe ‘Ruh hastası, 
dengesiz, psikolojik sıkıntılı’ diye 
damga vurduğunuz insanları bile 
anlıyorsunuz. Hak vermek anlamında 
söylemiyorum ama neden yaptıkla-
rını anlıyorsunuz. Bana neden böyle 

yaptı dediğiniz insanların neyi neden 
yaptığını, neyi nasıl düşündüğünü 
çözüyorsunuz. Aslında insanların iç 
dünyası, mizacı, doğası o kadar da 
karışık değilmiş anlıyorsunuz. İnsan 
sarrafı oluyorsunuz desem hiç de 
abartmış olmam. Nitekim bu sistemi 
ilk çözen ve uygulayan insanların ya-
şadıkları devirlerde ‘Sihirbaz’ olduğu 
düşünülmüş.

Sadece insanları değil elbette, en 
çok kendimizi anlıyor ve eğer barış-
mamışsak kendimizle barışıyoruz.

9 ANA MİZAÇ TİPİ VAR 
Enneagram’ın insanları 9 
ana mizaç tipine ayırdığını 
söylüyorsunuz? Yani dünyada 
sadece 9 tip insan mı var?

Enneagram 9 temel mizaç tipin-
den bahsediyor fakat bu, dünyada 
yalnızca 9 tip insanın olduğu anlamı-
na gelmiyor. Çünkü bu sistem insanın 
eğilimlerinin çerçevesini çiziyor. Nasıl 
düşünüp tepki vermeye eğilimli ol-
duğumuzu net olarak belirlemekle 
birlikte bize şöyle bir parantez açıyor: 
Her mizaç tipinin sağlıklı boyutta 
ulaştığı bir nokta ve o noktada sergi-
lediği davranışlar varken aynı zaman-
da sağlıksız boyutta yaşamını sürdür-
düğünde bu davranışlar bambaşka 
şekillenebiliyor. Sağlıklı ve sağlıksız 
boyut iki ucu temsil ediyorsa kişinin 
bu ikisi arasında nerede ve hangisine 
daha yakın olduğu davranış alterna-
tiflerini belirliyor. 

Bunun ötesinde mizaçları çeşit-
lendiren olgulardan biri de ‘Kanat’ 
kavramı. Her kişilik tipinin bir kanadı 
olabiliyor. Şart değil fakat mümkün, 
yani kanatlı veya kanatsız olabilir-
siniz. Örneğin, siz Tip 1’seniz sizin 
sağlıklı ve sağlıksız boyutta verdi-
ğiniz tepkilerin aralığı belirleniyor. 
Eğer 2 kanadı olan bir tip 1’seniz 
işte orada işler biraz daha değişiyor 
ve siz temel mizacınız dışında tip 2 
özelliklerini de aynı derecede yoğun 
olmasa da taşıyorsunuz. Bu da miza-
cınıza bambaşka bir renk katılması 
ve çeşitlenmek anlamına geliyor. 
Şöyle düşünün; tip 1 mizacının öne 
çıkan özelliklerle bire bir zıt olan bazı 
özellikler tip 2’de mevcut. Kanadınız 
olması bu iki zıt özelliğin sizde aynı 
anda bulunması demek oluyor. Bu 

sizin tek bir özellikte aşırıya kaçma-
nızı engelleyerek mizacınızı yumu-
şatabiliyor, hatta duruma göre tam 
tersi şekilde düşünüp davranmaya 
yöneltebiliyor. Tüm bunlar Enneag-
ram sisteminin cilveleri ve inanın 
eğitimlerde bunları anlatmaktan 
büyük zevk alıyorum.

 ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ 
FARK ETMEK  

Mizaç tipimizi belirlemekte 
zorlanıyor ve kendimizi 
hiçbir mizaç tipine uygun 
göremiyorsak ne yapmalıyız? 
Yahut belirlenen mizaç 
tipinde bize uymayan bir 
şeylerin olması söz konusu 
mudur? Yoksa sistem 
değişmez kurallar mı 
içeriyor?

Enneagram ile yeni tanıştığında 
bu yorumu yapan insanlara rastlı-
yorum, evet. Bazı insanlar her tipin 
özelliklerini okur ya da dinlerken “Bu 
beni anlatıyor, bu da beni anlatıyor, 
sanırım hepsi beni anlatıyor” diye 
tepki verebiliyor. Bu noktada dikkat 
edilmesi gereken bir şeyi es geçmiş 
oluyorlar: Her insanda tüm özellikler 
belirli oranda mevcut, hepimiz kimi 
zaman dağınık, kimi zaman sakin, 
kimi zaman neşeli, kimi zaman da 
kötümser olabiliriz. Bu yönde bir çiz-
gi çizebiliriz.  Fakat işin püf noktası, 
kişinin kendisini gerçek manada 
tanıyarak en öne çıkan özelliklerini 
fark etmesi. Biz hayattan ne bekli-
yoruz? Karşımızdaki insanla iletişim 
kurarken nasıl bir tarz benimsiyoruz. 
Çok güleç miyiz? Çok uyumlu ve 
sessiz mi, çok ciddi ve analitik mi? 
Çok dobra ve net mi? İki şey çok 
elzem: Tiplerle ilgili temel çerçeveyi 
çok iyi kavramak sonrasında da 
kendimizi iyi gözlemleyerek han-
gisinin bize daha uygun olduğunu 
anlamak gerekiyor. Bazen kişi “Şu 
tipte beni anlatan çok şey var ama 
tüm özelliklere bire bir uyuyorum 
diyemem” şeklinde tepki verebiliyor. 
Bu çok normal ve inanın çok olası, 
belki sizin temel tipiniz o fakat bir 
kanadınız var ve o nedenle de tüm 
özellikleri aynı netlikte taşımadığı-
nızı düşünüyorsunuz. Hatta şu da 
mümkün; siz belki çok sağlıklı bir 

psikolojidesiniz ve o tipin olumsuz 
özelliklerini kendinizde öyle törpü-
lemişsiniz ki bunları yansıtmıyor-
sunuz bile.  Sistemi anlamak insanı 
anlamak demek ve bu şıp diye ger-
çekleşen bir şey değil. Bazı insan öz 
farkındalığı çok yüksek olduğu için 
hemen kendisini bir yere koyarken 
bazıları bunu sağlayabilmek için cid-
di mesai harcıyorlar. Fakat neticede 
kendini anlamak adına değer diye 
düşünüyorum. İnsanlara bu açıdan 
destek olabilmek için youTube kana-
lımda her tip için özet bilgiler içeren 
videolar yayınladım. İlgilenenler 
kanalımı ziyaret edebilir bu arada 
belirtmiş olayım.

 MİZAÇ ASLA DEĞİŞMEZ
 Mizaç tipimiz zamanla 
değişebilir mi? Yani ilk 
gençliğimizde tip 3, orta 
yaşta tip 9 olabilir miyiz?

Bu soruya cevap verebilmek için 
anlamamız gereken kısım mizacın 
ne olduğu. Mizacı da en basit dille 
anlatan benzetme ise ‘Ağaç Metaforu’  
Mizaç, temelde egomuzun zaaflarını 
temsil ediyor. Bu da tıpkı bir ağacın 
tohumu gibidir. Bir portakal ağacı 
tohumundan kiraz ağacı yetişmez. 
Su, toprak, güneş gibi çevresel fak-
törler o portakal ağacının sadece 
nasıl büyüyeceğini, boyunu, vereceği 
meyvenin miktarını belirler. Çevresel 
faktörlerin şekillendirdiği ağacın göv-
desi karakterimizi temsil ederken dal-
ları da kişiliğimizi temsil eder. İnsanın 
kişiliği yaşla ve tecrübeyle değişiklik 
gösterir ama mizaç hiçbir koşulda 
değişmez. Kendisini tüm artıları ve 
eksileriyle gören insan gelişim için 
çaba sarf ettiğinde iyi yanlarını parla-
tıp olumsuz özelliklerini törpüleyebi-
lir. Ki bu ciddi bir gayret gerektirir. 

Bir de sosyal öğrenme var tabii, 
kişi bazen bir özelliğinin bazı ortam-
larda kabul görmediğini fark ederek 
olması gerektiğini düşündüğü yön-
de davranabilir. Bu davranış kalıpları 
öğrenilmiş becerilerdir. Bizim sente-
tik kişiliğimizi temsil eder. yani insan 
davranışı değişir fakat mizaç yani iç 
dünyasında verdiği tepkiler değiş-
mez. Kendimizi en berrak halimizde 
görebildiğimiz bir yaşam sürmemiz 
dileklerimle.

Çok güleç miyiz? 
Çok uyumlu ve 
sessiz mi, çok 
ciddi ve analitik 

mi? Çok dobra ve 
net mi? İki şey çok 

elzem: Tiplerle ilgili 
temel çerçeveyi 

çok iyi kavramak 
sonrasında da 

kendimizi iyi 
gözlemleyerek 

hangisinin bize daha 
uygun olduğunu 

anlamak gerekiyor.

Enneagram yani mi-
zaç tipleri sistemi tıpkı 
Allah’ın yarattığı diğer 
sistemler gibi öğrendik-
çe insanda hayranlık 
uyandırıyor. Nasıl insan 
vücudunu inceledikçe 
hayranlığımız artıyorsa 
ve nasıl Allah dünyada 
sistemsiz hiçbir şey 
yaratmadıysa mizaç 
tiplerimiz de böyle 
harika bir sistemde 
yaratılmış.

RÖPORTAJ RÖPORTAJ



28 Şubat’ın üzerinden 
geçeli çok olmamış, eğitim 
aldığım Sümbül Efendi 
Dergahı’na ait yeri yeni 
kapatmışlar. Annemle 

babam çareyi devlet anaokuluna 
yazdırmakta bulmuşlar. yaşım küçük 
olduğu için önce birkaç teste tabi 
tutulmuşum, ardından da devlet 
ananın kollarına teslim edilmişim. 
Hayal meyal hatırlıyorum, küçük 
olduğum için sürekli hocamın 
peşinden koşturuyordum. ‘Hocam’ 
diyorum, çünkü hocamdı. Ancak 
ne zaman ağzımdan bu kelime 
çıksa sınıftaki diğer öğrenciler bana 
gülmeye başlıyordu. Onlar için o 
kişi öğretmendi çünkü… Ben de 
en azından benle dalga geçerek de 
olsa eğlendikleri için mutluydum. O 
zamandan bu zamana kadar da bu 
bakış açımdan hiçbir şey yitirmedim. 
Ta ki bugünlere gelene kadar…

HEM GÜLDÜM HEM 
SİNİRLENDİM

Sıkı bir sosyal medya kullanıcısı 
olmamın en önemli sebebi 

elbette işim olan gazeteciliği 
iyi bir şekilde yapmak ve veri 
akışından mahrum kalmamak. 
Ama arada beni mutlu eden ya 
da biraz olsun kızdıran ne varsa 
onu paylaşmaktan çekinmiyorum. 
Nitekim, yine öyle bir günde hoş 

bir cumartesi sabahında, Twitter’da 
‘Komik’ gelebilecek bir paylaşımla 
karşılaştım. Arkadaşlarımla birlikte 
kahvaltı ettiğimiz için telefonu alıp 
masaya geri bıraktım ama aklım 
takılmıştı. İBB kurumsal hesabından 
“Şehre caz yakıştı, ne dersiniz?” 
şeklinde bir video paylaşımında 
bulunmuştu. 

Tweet’in altında bu 
organizasyonun uzun zamandır 
yapıldığı, İBB’nin bunu inatla neden 
kendi icraatıymış gibi paylaştığını 
sorgulayan onlarca mention 
yer alıyordu. Hem güldüğüm 
hem de sinirlendiğim o anda 
biz de masada vergiler üzerine 
konuşuyorduk, sonra aklıma karşı 
tarafın sürekli dilinden düşürmediği 
“Benim vergilerimle...” argümanı 
geldi. Tabii ya, mevcut belediye 
benim vergilerimle övüne övüne 
böyle bir şeyle mi övünüyordu? 
Dayanamadım ve şu şekilde  
içinde bol sarkazm barındıran 
tweeti’mi söz konusu diğer  
tweet’le birlikte paylaştım:

hakaret edip kapatıyorlardı. Kork-
tum çünkü birileri bana ait olan bir 
bilgiyi yaymıştı, aileme sezdirmeden 
bu durumun üstesinden gelmeliy-
dim ama ne yapacağımı çok bilmi-
yordum. Bu nedenle bir süre sadece 
beklemeyi denedim, elim ayağım 
titriyorken telefona yine baktığımda 
başka bir hesaptan adres bilgilerimin 
paylaşıldığını gördüm. Bakın bunlar 
sade ve sadece yukarıdaki tweet’ten 
dolayı oluyordu. 

HAKKIMDA BİLGİLER 
PAYLAŞILDI 

Hava kararmaya başladığında 
hukukçu birkaç arkadaşımla tele-
fonlaştım. Pazartesi günü ilk işimiz 
dilekçe sunmak olacak dediler ve bir 
sonraki günü pazar olmasına rağ-
men bir hukuk bürosunda geçirdim. 
Linç grupları bana ait birçok bilgiyi 
paylaşmaya başlamışlardı. Ama çoğu 
elle tutulur olmayan hatta komik 
kaçan bilgilerdi, mesela liseden sınıf 
arkadaşlarımdan biri de hakkımda 
bir şey bulamayınca lisede yerel 
gazetede çalıştığımı yazmıştı. Bunun 
nesi kötü hala anlamıyorum ama 
sonradan kendisinin hali konusunda 
bir bilgiye ulaşınca gülümseyip geç-
tim. Ama arada özellikle çalıştığım 
eski gazetelerde çalışan dostlarımın 
yorumlarına denk gelince ne yalan 
söyleyeyim epey üzülüyordum. 
Gazetecilik oldukça zor bir meslek 
ve iyi bir takım arkadaşı bulmadan 
katlanılmaya değer bir meslek de 

değil. Beş yıl gibi kısa bir sürede 
birçok güzel insanı hayatıma 

dahil ettiğim için mutluydum. 
Ancak bu olayla birlikte her 

sabah ‘Acaba kahvaltı etmiş 
midir?’ diye endişelendiğim 
dostlarımın yaralayıcı eleş-
tirileri beni tüm o telaş 
içerisinde ara ara gözyaşı 
akıtmaya kadar götürdü. 
Neyse ki vardır bunda 
da bir hikmet diyerek 

kendimi çabuk toparlamayı 
başarabildim.

BİR MİLYONU GEÇTİ 

Asıl konuya geri dönersek, linç 
edenlerin büyük kısmının da bu me-
selede dini öğeler üzerinden bu sal-
dırıyı gerçekleştirdiler. Linç içerisinde 
kişisel bilgilerimin de paylaşıldığını 
hissettiğim an ortada bir nevi itibar 
zedeleme operasyonu olduğunu 
anladım ve sinirlenmeyi bırakıp olayı 
sadece incelemeye karar verdim. 
Hemen anlık akışı izleyebilmek ve 
veri toplayabilmek için birkaç sosyal 
medya analizi raporlayan siteden 
üyelik aldım. Daha sonra arkadaşlarla 
birlikte verileri daha detaylı karşı-
laştırdığımızda tweet’lerin genelde 
belli bir yerden geldiğini gözlemle-
dik. Bu yerlerin ortak paylaşım yerle-
rinden ziyade Whatsapp ve benzeri 
mesajlaşma uygulamaları üzerinden 
geldiğini görmüş olduk. Tweet’in 
organik etkileşim oranı çok yüksek 
değildi ancak görüntülenme sayısı 
bir milyonun üzerine çıkmıştı. Özel-
likle İslam dinine gelen eleştirileri ele 
alan tweet’lere profil fotoğraflarında 
örtündüğü belli olan kişilerin be-
ğenileri yer alıyordu. Bu olağan gel-
mediği için Twitter’a yaptığımız ça-
lışmaları mail attık fakat ‘İnceliyoruz’ 
şeklinde incelemedikleri aşikâr olan 
komik bir cevap aldık. Daha ayrıntılı 
çalışabilmek için bu alanda çalışmış 
birkaç hukukçuyla irtibata geçtik. 
Ancak onlar da yılgınlıkla konuşunca 
açıkçası ümitsizliğe düştük. Belki 
bugün biraz durumun idrakinde 
olduğum için bu olayın üstesinden 
gelebilmiştim ancak ileride başka 
birinin yaşayacakları konusunda ne 
kadar emin olabilirdik?

YAZAR YAZAR
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Türkiye’nin BaTılılaşma 
girdaBında Bir küçük 

sosyal
linç meselesi

NAZ MELİS
ZENGİN

LİNÇ BAŞLADI
Tweet’i attıktan sonra arkadaşlar-

la keyfimize devam ettik. Daha sonra 
kahvelerimizi içmek için başka bir 
mekâna geçerken, göz ucuyla tele-
fonuma baktım ve yüzlerce bildirime 
göz göze geldim. İlk olarak eskiden 
çok sevdiğim bir gazeteci arkada-
şımdan mesaj almıştım. Bana şöyle 
yazmıştı: “Naz sana artık inanamıyo-
rum resmen Aktroll olmuşsun, ne 
kadar kazanıyorsun? Değiyor mu?” 

yerel seçimler sırasında da selam 
sabah vermeden sürekli yazdıklarımı 
eleştiren yorumlar atan arkadaşıma 
sitem ettim: “ya öncelikle bir selam 
vermeyi deneyebilirdin, ne dersin?”

O sırada yüzlerce alıntı ve men-
tion akmaya devam ederken ben 
arkadaşımın sözüm ona ‘Gönlünü’ 
almaya gayret ediyordum. Derken 
birden telefonum çalmaya başladı. 
Gizli numara hiç aramadığı için ka-
patma özelliğini kullanmadığım te-
lefona birden farklı yerlerden olduğu 
anlaşılan telefonlar geliyor,          



TARİHTE KADIN
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Toplumsal hafızanın 
en büyük şahidi 
kadınlardır… Kadın, 
dünya üzerinde 
yaşananları 

kalbinde ve zihninde tutar. 
Fikir beyan eder, sonuçlarından 
herkes kadar etkilenir. Tarihin 
sinir uçlarında yaşanan 
gelişmelerin arka planında 
kadın duyarlılığı, emeği vardır. 
Bu yüzden de Hayme Anaların, 
Anadolu Rumeli Bacılarının, 
Nene Hatunların olmadığı bir 
tarih eksik değil yarımdır.

Dünya kadının toplumsal 
var oluşunu tartışırken, milli 
mücadele yıllarında Anadolu 
kadınları yönetsel kimliğini 
kendi kendine kanıtladı. 
Cephede Halime Çavuş’lar, Ayşe 
Hatun’lar kahramanca savaştı…  

Siper gerisinde ise birçok 
kadın dernek kurmuş, halkı 
yüksek sesle milli mücadeleye 
çağırmıştı.

TÜRK KADINININ 
TEMSİLCİSİ

Bahire Bediz Morova 
Aydilek, Anadolu’nun mücadele 
ruhunu kaybetmemiş 
kadınlarından biriydi. Hasbi 
Bey ve Esma Hanım’ın kızları 
olarak 1897 yılında doğdu. 

Doğum yeri Bosna’ydı. İlk 
ve orta öğrenimini Bolu’da 
tamamladı. Genç cumhuriyetin 
öğretmenlerindendi. Dört 
yıl resim öğretmenliği yaptı. 
Ancak gözlerindeki rahatsızlık 
nedeniyle bırakmak zorunda 
kaldı. Bediz Hanım evliydi. Bir 
çocuk annesiydi. 

Beş yıl boyunca Cumhuriyet 
Halk Fıkrası ve Bolu Halkevi’nde 
çalışmalarına devam etti. 1934 
yılında kadınlara seçme ve 
seçilme hakkı verilmeden önce 
Bolu Belediyesi üyelerindendi. 
Atatürk’ün Bolu’ya yaptığı 
bir ziyaret sırasında Reis-i 
Cumhur ile tanışma fırsatı 
buldu. Atatürk’ün “Seninle 
Türk kadınının temsilcisi olarak 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 
çalışmak isterim” cümlesiyle 
milletvekili olma serüveni 
başladı. 

1 Mart 1935 tarihinde Bahire 
Bediz Morova, Konya’nın ilk 
kadın vekili olarak mecliste 
yerini aldı. 

Ölüm tarihi bilinmeyen 
Bahiye Bediz Morova sonraları 
ikinci ismini ‘Bediş’ olarak 
değiştirdi. Ondan geriye 
resimleri ve demokratikleşme 
serüveninde bir ülke tarihine 
bıraktığı izler kaldı. 

Anadolu’nun mücadele ruhunu 
kaybetmemiş kadınlarından;

      Bahire Bediz
Morova Aydilek

OKUMUŞ CAHİLLER 
Bu olayı yaşarken beni üzen 

durumlardan biri de ülkenin 
entelektüel camiasının bu 
meseleye olan tuhaf yaklaşımı oldu. 
Müzisyenlerin genelinden normal, 
olağan tepkiler alırken; kanaat 
önderi olduğunu iddia eden birçok 
Cihangir-Kadıköy sakininden ağır 
eleştiriler almıştım. Umurumda 
mıydı? Açıkçası değildi ama bir 
noktada çevrelerini etkileyebilme 
ve yönlendirme potansiyeline sahip 
bu okumuş cahillerin tahakkümü 
beni sinirlendirmeye başladı. Bizim 
taraftan sahici ve güzel tepkiler 
geleceğini umut ederek beklerken 
Türkiye’nin farklı yerlerinden çeşitli 
haberler duymaya başladık. İzmir 
Belediyesi’nin heykel çalıştayıyla 
övünmesi, Gaziler Günü’nde sunucu 
olan öğretmenin örtüsünü protesto 
eden gaziler, ezan sesinin kısılmasını 
öneren yazarların yazıları ve odağına 
siyasal İslam’ı yerleştirip özellikle 
sivil toplum kuruluşlarını hedef 
alan onlarca karalama haber… Tüm 
bunların üst üste gelmesiyle birlikte 
bir belediyenin eleştirilen icraatları 
yerini İslam ve modernleşme 
tartışmalarına bıraktı. Kutuplaşmaya 
yönelik gayretlerin fazlasıyla 
gösterildiği dönemde sahiden 
neden çıkmıştı bu eski endişeli 
modern haykırışları?

UZLAŞMA YOK 
Uzun yıllardır kendi entelijanslarının 

ufkunu Kemalist düzenin çıkarlarına 
göre genişleten aydın kesimin, 
ortaya bıraktığı mirası hatta miras 
demeyelim de enkazı bugün bu yeni 
nesiller üzerinde acı tecrübelerle 
birlikte görmüş oluyoruz. 
Enformasyon çağında bilgiye 
ulaştığından emin, beyan vermekten 
bir an olsun çekinmeyen bireylerin 
çoğu verdikleri tepkiler ve olaylar 
karşısındaki yorumlarıyla tek bir 
yolda birleşmeyi tercih ediyor o da 
örtük cehaletin ve manipülasyonun 
yolu… Doğrulandığından emin 
olmadıkları ama içlerinde bir 
nevi kodladıkları birkaç kesimin 
her hareketinde bir kusur arama 
gayretleri nasıldır ki yıllardır ülkenin 
ilerleyiş hikayesinde kötü hatıralar 

bıraksa da bugün de gelişen 
teknolojinin imkanları sayesinde en 
azından daha çabuk engellenebilir 
oldu ama asıl sıkıntı her geçen gün 
daha da kendini belirgin gösteren 
fanusların, kutupları daha sert ve ses 
geçirmez camla kaplamaya başladığı 
gerçeği. Bu durum topluluklar 
arasındaki iletişimin önünü, yankı 
etkisinin de yol açtığı nedenlerden 
dolayı engellemeye devam ediyor. 
Bir kesimin eleştirdiğini yine sadece 
bir kesim duyabiliyor. Benim 
geçirmiş olduğum linç girişiminde 
ise farklı olarak, bir gazeteci 
olduğum için farklı kesimlerden 
aynı anda tepki alabilme olanağı 
da yakalandı. Ancak uzlaşma yok 
denecek azdı. 

NEFRETLERİ BAKİ 
Ülkenin entelektüel birikiminde 

uzun yıllardır etkili olan ulusal 
burjuvazinin neden olduğu bu 
sıkıntılar, elbette geçmişte de 
kendini sürekli gösteriyordu ancak 
bugün karşımıza çıkartılanlar, yılların 
etkisiyle bir kum birikintisinin nasıl 
da kayaya dönüştüğünü gözler 
önüne seriyor. yıllarca eğitim ve 
öğretimden mahrum bırakılmış 
kesimlerin kalemlerinde elde 
etmeye başladıkları güç ve artan çok 
seslilik, mevcut Ak Parti iktidarının 
da etkinliğiyle birleşince endişeli 
modern olarak adlandırılan kesimin 
hemen yok olmayacağını görmüş 
olduk. 

Belki bu süreçte gereğinden fazla 
yıpranma durumuyla karşı karşıya 
kalmış olsam da uzun yıllar boyunca 
hatırlamak ve incelemekten zevk 
duyacağım bir anıyı bugün sizlerle 
paylaşarak bugün ve gelecek 
konusunda birkaç ipucu vermeyi çok 
istedim. Bundan sonra her şey artık 
daha da zor olacak ama bu zorluk da 
tıpkı bilgi gibi birikimle ilerleyeceği 
için kalemi keskin tutmaktan 
vazgeçmeyen her cesaretlinin zafer 
kazanmasına olanak da sunacak. 
Şayet ülkesi ve milleti için bir 
şeyler yapma gayreti güden bir 
vatandaşsanız bu savaşta kılıcınızı 
güçlü kılacak tek şey doğru demirle 
dövüldüğüne emin olduğunuz bir 
kalkandan başkası olmayacaktır. 

YAZAR

Ülkenin entelektüel 
birikiminde uzun 
yıllardır etkili olan 
ulusal burjuvazinin 
neden olduğu bu 
sıkıntılar, elbette 
geçmişte de 
kendini sürekli 
gösteriyordu ancak 
bugün karşımıza 
çıkartılanlar, yılların 
etkisiyle bir kum 
birikintisinin nasıl da 
kayaya dönüştüğünü 
gözler önüne seriyor.



Vefa, sur İçİ İstanbul’un en ruhanİyetlİ ve kutsal merkezlerİnden bİrİdİr. Esası fetİhle beraber 
başlamıştır. O bakımdan İstanbul’un Türkleşmesİ konusunda önemlİ bİr merkezdİr. Yakınındakİ

Süleymanİye Medresesİ İle özellİkle o devrİn ulemasının toplu olarak yaşadığı bİr yerdİr. 

BİR SEMT-İ VEFA

V
efa, adının hakkını 
veren bir semttir. Neden 
derseniz, Bizans’tan 
bugüne kadar her daim 
ilimin irfanın yuvası 
olarak günümüze kadar 
gelen ender semtlerden 
biridir. Ama biz aynı 

vefayı bu semte gösterebildik mi 
orası meçhuldür. Gerek içindeki 
ahşap ve taş evleri, gerekse anıtsal 
dini ve ilim yapılarıyla eşsiz bir 
semttir Vefa. Peki adını nereden 
nasıl almıştır sorularına yanıt ararken 
tarihçesine değinip içinde bulunan 
yapılara da kısaca değinelim.

KÜLTÜR MERKEZİ 
İstanbul Suriçi diye tabir edilen 

Tarihi yarımada’da bulunan eski bir 
semttir Vefa…

Fatih (1930-2009 arası 
Eminönü) sınırları iç Vefa, Fatih’e 
bağlı Beyazıt Nahiyesi’nde kurulu, 

bir tarafında Süleymaniye, bir 
yanında Küçükpazar, bir yanda 
Unkapanı Atatürk Bulvarı, bir yanda 
Şehzadebaşı ve Saraçhane ile çevrili 
alan içerisindedir. Semt, kuzeyinde 
bulunan Şehzadebaşı Camii mimarı 
Mimar Sinan tarafından belirlenen 
eski İstanbul’un orta yerinde yer 
almaktadır. İdari olarak ise Molla 
Hüsrev Mahallesi olarak bilinir. 

Tarihi İstanbul yarımadasının 
önemli bir parçası olan Vefa, bugün 
pek çok problemle yüz yüze. Tarihi 
ve turistik bir öneme sahip olan Vefa, 
Bizans ve Osmanlı dönemlerindeki 
konumu; kilisesi, camileri, 
kütüphane, han hamam, hazire ve 
çeşmeleri; manevî mimarı olan ve 
aynı zamanda isim babası olan Şeyh 
Vefa’nın ilmî, tasavvufî ve edebî 
kişiliği, sivil mimari örnekleriyle bir 
kültür merkezi durumunda. 

Hac görevini yerine getirmek için 
memleketi Konya’dan Antalya’ya, 
oradan da Mısır’a geçmek için 
gemiye binen Şeyh Vefa, kız 
kardeşiyle birlikte Rodos korsanları 
tarafından esir düşürülür. Olayı 
duyan Karaman Emiri İbrahim Bey 
fidye karşılığında Şeyh Vefa ve kız 
kardeşini esirlikten kurtarır. Olayın 
ardından İstanbul’a yerleşen Şeyh 
Vefa, burada ibadetle meşgul olur. 
Fatih Sultan Mehmet de Şeyh Vefa 
adına semte bir çeşme ve çifte 
hamam yaptırır. Herkesin şeyhi çok 
sevdiği semt, kısa süre sonra Vefa 
adıyla anılmaya başlar ve günümüze 
kadar gelir.

TÜRKLEŞMENİN MERKEZİ
Süleymaniye’ye yakınlığı 
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YÜKSEK MİMAR - ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

gulaykurt@turuncudergi.com

GÜLAY 
KURT

dolayısıyla Süleymaniye 
Medresesi’nin ve o devrin 
ulemasının toplu olarak yaşadığı 
ve aynı zamanda geçmiş mahalle 
olgusunun yaşatılabilmesi için 
korunması gereken yerlerin başında 
gelir. Vefa, Suriçi İstanbul’un en 
ruhaniyetli ve kutsal merkezlerinden 
biridir. Esası fetihle beraber 
başlamıştır. O bakımdan İstanbul’un 
Türkleşmesi konusunda önemli bir 
merkezdir. yakınındaki Süleymaniye 
Medresesi ile özellikle o devrin 
ulemasının toplu olarak yaşadığı bir 
yerdir. Bu doku 19’ncu yüzyıla kadar 
gelmiş, 19’ncu yüzyılda da burada 
bazı devlet adamları için konaklar 
yapılmıştı.

KALBURÜSTÜ ZÜMRENİN 
MERKEZİ

Vefa’nın, İstanbul kent tarihi 
ve kültürü içinde önemli bir yer 
edinmesinin en önemli sebebi, 
Roma ve Bizans dönemlerinde, tarihi 
yarımadanın üçüncü tepesinde 
bugünkü Beyazıt Meydanı alanında 
Tauri Forumu içinde bulunmasıdır 
diyebiliriz. Roma döneminde 
Tarihi Mese yoluna kurulan yerde 
soyluların konakları bulunurdu. 
Kentin prestijli konut alanları ve dini 
ziyaret mekânları buradaydı. Kısaca 
o dönemin sosyete, kalburüstü 
diye tarif edebileceğimiz halkı 
Vefa’nın bulunduğu yerdeydi. Bizans 
döneminde ise bu durum artarak 
devam etmiş, Osmanlı döneminde 
hem ilmi hem de içtimai konuların 
yer aldığı tarihi merkezlerin konumu 
olarak cumhuriyet dönemine kadar 
önemini sürdürmüştür. Semtin 
Şehzade ve Süleymaniye camilerine 
komşu olması dini konumunu daha 
da arttırmıştır. 

TAHRİP EDİLDİ 
Vefa’daki en önemli eser, camiye 

dönüştürülmüş olan Molla Gürani 
Camii veya diğer adıyla Vefa Kilise 
Camii’dir. Bu cami aynı zamanda 
Bizans mimarisinin Vefa’daki 
temsilcisidir. 1918’deki ‘Büyük Fatih 
yangını’yla birlikte Vefa da kül 
olmuş ve sonra semtin bilinen çoğu 
özellikleri kaybolmuştur. 

Vefa’da bulunan diğer önemli 

eser ise Vefa semtinden geçen 
esası Roma çağına ait olan fakat 
Osmanlı döneminde restore edilen 
ve İstanbul’a gelen su yolunun 
üzerinden geçirildiği tespit edilen 
‘Bozdoğan (Valens) Kemeri’dir. Bin 
metre uzunluğundadır. İmparator 
Valens zamanında (364-378) 
yapılmıştır. Bizans yapılarından 
Valens (Bozdoğan) Su Kemeri; şehrin 
su ihtiyacını gideren en önemli su 
yolunun üzerinde kurulmuştur. Su 
yolunun üzerinde bulunduğu için 
Vefa’da birçok sarnıç bulunmaktadır. 
Bu sarnıçlar Osmanlı zamanında 
da onarılmak kaydıyla kullanılmaya 
devam edilmiştir. Sarnıçların çoğu 
son yüzyılda yapılan inşaatlar 
sonucunda tahrip olmuş az bir kısmı 
günüme ulaşmıştır. Şehitler (Azizler) 
Sarnıcı park haline getirilmiştir. İMÇ 
blokları yapıldıktan sonra izi yok 
olmuştur. Unkapanı’nda olan diğer 
sarnıç da Manifaturacılar Çarşısı 
yapılırken yok olmuştur. Bugün en 
iyi durumdaki sarnıç Molla Gürani 
Camii altındaki sarnıçtır.                                      

PEK ÇOK YAPI ZARAR  
GÖRDÜ 

İlber Ortaylı’ ya göre bu 
semtin en büyük sorunu İstanbul 
Üniversitesi’nin yabancı diller 
bölümünün buraya yapılmış 
olmasıdır. Bu okul kilise, cami 
ve etrafına zarar vermiştir. Ünlü 
Kâtip Çelebi’nin mezarı da 
bugün Manifaturacılar Çarşısı’nın 
içinde sembolik bir mezar olarak 
bulunmaktadır. yine Konstantin’in 
mezarının da Vefa’da olduğu 
söylenmektedir. Bugünkü Vefa ise 
sadece bölgenin simgesi haline 
gelen tarihi boza içeceğinin 
bulunduğu yer olması dışında 
maalesef ziyaretlerde hak ettiği yeri 
bulamayan semtlerden biri haline 
geldi. Vefa, geçmişten günümüze 
birçok kez yapısal anlamda değişime 
uğramıştır ancak bu değişimlerin bir 
kısmı yapıları korumak amaçlı iken 
bir kısmı ise eski yapıları yıkıp yerine 
yenilerini yapma amacı taşımıştır.

BAKIMSIZLIK HALA BAKİ 
Semtte bulunan yapılar, 

imarsız, tarihi dokuya uymayan 

bir şekilde yapılmış olan taş ya 
da tuğladan konutlarla dolmaya 
başlamıştır. 1930’lu, 1940’lı ve 
1950’li yıllarda Laleli, Fatih, Beyazıt, 
Aksaray gibi semtlerin arka 
mahallelerinin geçirdiği evrimi, 
Vefa da geçirmiştir. Günümüzde 
Vefa’yı gezdiğiniz zaman özellikle 
arka mahallelerde harabe hali 
ve ilgisizlik göze çarpmaktadır. 
Bu olumsuz değişimler ve 
bakımsızlaşmayla birlikte diğer arka 
semtlerin yoksullaşması, Vefa’yı 
da içine dâhil etmiştir. 1950’li 
yıllarda yaşanan göç sırasında 
başlayan bekâr evleri ve metruk 
evler varlıklarını günümüzde hala 
devam etmektedir. Bakımsızlıktan 
yıkılan ahşap veya taş evlerin 
yerini ya otoparklar yapılmış ya 
da kâğıt toplayan, tinerci adı 
verilen kimsesiz insanların mekânı 
durumundadır. 
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RÖPORTAJ: GÜLŞEN ÖZER

HiKAYE AVCISI

Neden böyle bir başlık 
attım? Zira bu ay 
söyleştiğimiz Nuray 
Kayacan ismi bana 
direkt bu başlığı 

çağrıştırıyor. yakın dönemde pek 
çok ödül alan, pek çoğuna da aday 
gösterilen, uluslararası zeminlerde 
finale kalıp ilk çalışmasıyla dikkat 
çeken yapımcı- yönetmen Nuray 
Kayacan bize beyaz ekrandan özel bir 
hikâye anlatıyor: yönetmen Ahmet 
Uluçay’ın hikayesini. Ahmet Uluçay 
içinde bulunduğu şartları adeta 
tırmalayarak mesafe kat etmiş bir 

isim. Onun hikâyesinin anlatılması, 
hayatının örnek oluşu gibi takdire 
şayan. Bu nedenle bu seçimi yapan, 
sinema alanında parlayan bir çıkışla 
dâhil olan Nuray Hanım ile Turuncu 
ailesi adına sohbet ettik.

SİNEMA DİLİ ÇOK GÜÇLÜ 

İlk olarak okurlarımızın 
sizi tanıması için 
28 Şubat sürecinde 
yaşadıklarınızdan bu yana, 
sinema sektörüne uzanan 
hikâyenizden bahseder 
misiniz?
1978 İstanbul doğumluyum. 

Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyoloji 

Bölümü’nden mezun oldum. Biraz 
meşakkatli de olsa diye eklemem 
lazım esasen ama o kısım uzun bir 
hikâye. Sinema alanına hep ilgim 
vardı, bu nedenle senaryo eğitimi 
aldım. TRT’de editör ve danışman 
olarak çalıştım ve şu anda halen 
TRT bünyesinde yönetmen olarak 
görev yapmaktayım. Bunun dışında 
Sabahattin Zaim Üniversitesi 
Sürekli Eğitim Merkezi Medya 
Akademi Proje Koordinatörlüğü’nü 
yürüttüm.  Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Sinema Genel Müdürlüğü desteği 
alan ‘yerel TV’ ve ‘Hasırın Kokusu 
(Kopakta Bir Rüya)’ belgesellerinde 
yardımcı yönetmenlik yaptım. 
Masamın üzerinde uzun metrajlı 

film senaryoları, roman çalışmaları 
olan iki çocuk annesi bir yapımcı- 
yönetmenim. yayınlanmış bir gezi ve 
masal kitabım var. 2018’de Ahmet 
Uluçay’ı konu edindiğim ‘Ardında 
Kalanlar’ belgeselini tamamladım. 
28 Şubat sürecinde okuldan 
atıldıktan sonra her birimizin süreci 
bambaşka oldu. O dönem imkân 
bulanlar yurtdışına gitti. Bazılarımız 
memleketlerine geri döndü, hepimiz 
ayrı bir çıkış yolu arıyorduk. Elimizde 
diplomamız olmadığı için iş imkânı 
da bulamadık. Ben o süreçte gezi 
yazıları yazdım. Zaman zaman 
yurtdışındaki arkadaşlarımı ziyaret 
ettim, başka sebeplerle gitmem 
gerekti velhasıl bu geziler bana 
çok şey kattı. Özellikle televizyon 
sektöründe daha sonradan epey 
işime yaradı. Senaryo yazmam için 
dünyam zenginleşti, bakış açım 
genişledi diyebilirim. Nihayetinde 
çok farklı insan profili görüyorsunuz 
ve heybenizde sinema için malzeme 
birikmiş oluyor. Bu gezileri Haber7.
com sitesinde, yeni Şafak ve Star 
gazetelerinde yazdım. Sinema hem 
ilgi alanımda olması ve hem de 
dilinin çok güçlü olması nedeniyle 
hayatımda diyebilirim. 

O BİR DEHA

‘Ardında Kalanlar’ Ahmet 
Uluçay ile alakalı çekilmiş, 
ailesini de işin içine dahil 
edilmiş olması yönüyle de 
en kapsamlı belgesel. Bu 
belgesel fikri nasıl doğdu? 
Ahmet Uluçay’ın arkadaş çevresi 

ya da sinema alanında bilirkişilerin 
yer aldığı çalışmalar yapılmış 
ama evet ailesinin olması bizim 
çalışmamızı diğerlerinden ayırıyor. 
Ben yaşamın sadece kişinin kendi 
belirledikleriyle ilerlemediğine 
bizim için ‘Nasip’ edilmiş hususlarla 
örülü olduğuna inanıyorum. Bu 
işe girişmemiz de böyle oldu. 
Anadolu’nun küçük bir kasabasında 
birkaç arkadaşıyla başladığı 
sinema yapma hikâyesini ‘Karpuz 
Kabuğundan Gemiler yapmak’ 
filmiyle gerçekleştiren Ahmet Uluçay, 
Kütahya’nın bir köyünde doğup 
büyüyen, eğitimi olmayan, kamyon 

şoförlüğü ve tavukçuluk yapmış 
bir dehadır. yurtiçi ve yurtdışındaki 
festivallerden 40’a yakın ödül alır. 
Aldığı ödülleri; evin tüm geçimini 
sağlayan, kamyonu tamir ederken 
feneri, film çekerken kamerayı tutan 
eşi Ayşe’ye ithaf eder. Hastalığının 
acısı, yoksunluk ve yoksulluğunun 
ıstırabıyla uğraşırken, gerçek sinema 
sanatının kalesini de korumaya 
çalışan çocuk ruhlu bir şövalyedir 
Ahmet Uluçay. Bu belgesel eşinin 
hayallerini gerçekleştirmesi için 
destek olan, onun görevlerini dahi 
üstlenen örnek eş, örnek insan Ayşe 
Uluçay’ın, “En iyi arkadaşım” dediği 
oğlunun ve omuz omuza vererek 
filmlerini yaptığı ‘Tepecik Köyü 
Arkadaş Sinema Grubu’ üyelerinin, 
Ahmet Uluçay ile hatıralarını ve şu 
anki yaşamlarını konu edinmektedir.

İLK KEZ KONUŞTU

Belgeselde Ahmet Uluçay’ın 
eşi de yer aldı fakat 
bildiğimiz kadarıyla daha 
önce kendisine yapılan 
tüm röportaj teklifleri 
reddetmiş birisi. Sizi nasıl 
kabul etti? Katılımından 
sonra memnun oldu mu?
Evet Ayşe Hanım açıkçası daha 

önce hiçbir belgeselde olmadığı gibi 
fotoğraf vermekten de imtina eden 
bir hanım. Bizim belgeselimizin ise 
ana aktörü oydu. Bu teklifi kendisine 
ilettiğimizde kabul etmesi mucize 
gibi bir şey oldu. Üstelik daha sonra 
belgeseli zenginleştiren detayları, 
özel anekdotlar paylaşması bize 
güven duymasıyla alakalı sanıyorum. 
Bu hemcins olmamız, onun yaşam 
biçimine hürmetimiz gibi detay bir 
süreçle ilişkili.

Ayşe Hanım ile tanışıklığımız 
Ahmet Bey ile alakalı bir 
programda konuk etmemle 
başladı. İstanbul’daydı program ve 
kendisini bir ustanın görünmeyen 
ama ağır yükünü taşımış olması 
nedeniyle taltif etmek istiyordum. 
Bunun anlamını kadınların çok iyi 
anlayabileceğini düşünüyorum, 
erkekler empati yaparak anlayabilir 
ama hemen hemen her kadının 
hayatında Ayşe Hanım gibi yaşantılar 

         Ahmet Uluçay’ın 
arkadaş çevresi ya 
da sinema alanında 

bilirkişilerin yer aldığı 
çalışmalar yapılmış 
ama evet ailesinin 

olması bizim çalışmamızı 
diğerlerinden 

ayırıyor. Ben yaşamın 
sadece kişinin kendi 

belirledikleriyle 
ilerlemediğine bizim 

için ‘Nasip’ edilmiş 
hususlarla 

örülü olduğuna 
inanıyorum. 
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vardır. Ahmet Uluçay ‘Karpuz 
kabuğundan Gemiler yapmak’ 
çekimleri esnasında Ayşe Hanım’ın 
nasıl zorluklar çekmiş olduğunu 
anlıyordum. 

Bu program için kendisini 
Tavşanlı’dan gidip aldım. 
Muhafazakâr bir kasabadan konuk 
davetini başka biçimde yapmak 
istemedim. Otobüse bile tek başına 
binmeyi tercih etmeyeceğini 
biliyordum. Kendisiyle söyleşi 
yaptık. Bu süreçte çok değerli bir 
yönetmen arkadaşımın tavsiyesi 
üzerine böyle bir fikir doğdu. Fakat 
bunu yapmak için bir bütçem yoktu. 
Görüntü yönetmenimiz Kürşat Taşçı 
hiçbir maddi çıkar gözetmeksizin 
bizimle birlikte geldi. Aslında birçok 
şey Allah’ın lütfu oldu diyebilirim. 
Belgesel bu şekilde ortaya çıktı. 
Hem Kütahya’da hem de İstanbul’da 
çekimler yaptık. Sefa Önal çok değerli 
yorumlarıyla katkıda bulundu.

ULUÇAY’I ÇOK 
ÖZLÜYORLAR 

Çekimleri onun yaşadığı 
Kütahya’nın Tavşanlı 
ilçesinde yaptınız bildiğim 
kadarıyla. Bu çekimler 
sırasında yaşadığınız ve 
paylaşmak istediğiniz 
anekdotlar var mı?
Orada aslında herkes yalnız 

ve küskün idi. Küçük bir kasabada 
içlerine kapanmış kendi hayatlarına 
dönük yaşıyorlardı. Hepsi Ahmet 
Uluçay’ı çok özlüyordu. Belgeselde 
yer alan herkesi birer birer ikna 
etmem gerekti. Evlerine gittim, 
kapılarını gönüllerini direkt açan 
bir iki kişi dışında ona yakın kişiyi 
tek tek ikna etmem gerekti. Fakat 
şunu fark ettim ki onlar konuştukça 
gönüllerini açtıkça ferahlıyordu, bu 
durumda benim dünyamda doğru 
bir yol tutuyor olduğumun işaretiydi. 
O günlere geri dönüp tekrar o 
günleri yad ederken gözlerinde 
ışık parlıyordu. Bu belgesel onlara 
da iyi geldi. Süreçte en çok sıkıntı 
yaşadığımız konu kahramanlarımızın 
röportaj vermek istememeleriydi, 
ilk zamanlar zorlandık ama bunu da 

kısa zamanda aştık. Hatta değme 
edebiyatçılara taş çıkaracak cümleler, 
duygusal tonu yüksek cümlelerle 
başarılı bir öykü anlatısı çıktı.

ONA LAYIK OLMALIYDI

Yola çıkarken bu denli 
başarı yakalayacağınızı 
umuyor muydunuz özellikle 
ilk çalışmanız olması 
nedeniyle soruyorum bunu.
Bu yola gerçekten ciddi 

imkânsızlıklar içerisinde çıktım. 
Bu esasında büyük bir bütçe 
gerektiren bir işti. Her şeyden önce 
bu şartlar altında ortaya çıkan 
ürünün nasıl olacağı noktasında 
kaygı ve gerginliklerim vardı. 
Kısaca sonuca, ödüller açısından 
odaklanmış değildim. Asıl derdim 
böyle kıymetli bir isim hakkında 
yaptığım belgeselin ona layık bir 
iş olup olmadığıydı. İlk dönüşler 
olumlu gelmeye başladığında 
açıkçası rahatlamaya başladım. Bu 
işe başlarken motivasyonlarımdan 
birisi Ayşe Uluçay’ın başka kimseyle 
konuşmayacak ve bu tür çalışmaya 
dahil olmayacak olmasıydı. Bu 
çalışmayı ya ben yapacaktım ya da 
hiç böyle bir belgesel olmayacaktı. 
Bu bir yandan bana güç veriyordu 
bir yandan sorumluluğumu 
artırıyordu. 

Belgesel önemli festivallerde 
başarılar elde etmeye başlayınca 
içime bu açıdan sular serpilmeye 
başladı. yaptığım işin hakkını 
verebildiğim duygusunu yaşattı. 
Ödüllerden öte bu anlamda 
yaşadığım başarı duygusu bana iç 
huzuru verdi. Bu işe tabir-i caizse 
deli cesaretiyle atılmıştım. 

Hem maddi imkansızlıklar 
hem de sinema sektöründe 
yeni sayılırdım aynı zamanda 
bir kadındım ki ne yazık ki pek 
çok sektörde olduğu gibi kadın 
olmak eksi bir puanla işe başlamak 
anlamına geliyor. Ayrıca çekim 
yapacağımız yer küçük bir 
kasabaydı ve bunun getirdiği bazı 
zorluklarda vardı. Bu zorlukların 
altından alnımın akıyla çıkmış 
olmak gurur verici. Bundan dolayı 

Rabbime çok şükür ediyorum. 
O nasip etmeseydi, yollarımı 
açmasaydı, bu sonuç mümkün 
olmazdı. Bu yolu dualarla yürüdüm, 
manevi anlamda dualar beslenme 
kaynağım sabrımı sağlayan unsurdu 
ve Rabbim de güzel sonuçlar nasip 
etti.

İLHAMIM OLDU

Sizin aynı zamanda 28 
Şubat sürecini anlatan bir 
senaryonuz var fakat henüz 
hayata geçemedi. Neden?
28 Şubat süreciyle alakalı bir film 

yapılması gerektiğine inanıyordum. 
yaşananları anlatmayı çalışmalarımın 
bir zekâtı olarak da düşünüyordum. 
Çünkü ne acıdır ki aradan geçen 
onca zamana rağmen bir tek sinema 
filmimiz bile yok! 

Pek çok belgesel çekildi içerikleri 
tartışılabilir ama sonuçta 28 Şubat 
belgeseli var, sinema filmi ise yok. 
Ben de bu dönemi anlatan bir 
senaryo yazdım. Bu senaryoyu farklı 
düşüncede ama sinema alnında 
duayen isimlere de okuttum onların 
olumlu düşünceleriyle de kararım 
perçinleşti ve Kültür Bakanlığı’na 
başvurdum. Fakat bakanlıktan o 
süreçte en azından bir kısa film 
yapmam ve bununla yönetmen 
gözümün olup olmadığını görmeleri 
gerektiği söylendi. Aklımdan ne 
olabilir diye dönüp duran soruların 
sonunda çıktı. Asıl hedefim 28 
Şubat filmini çekebilmekti Rabbim 
de başka kapılar açtı denebilir. Ben 
28 Şubat senaryosunu yazdığımda 
üç yıldır çalışmıyor olduğum bir 
süreçteydim ve sadece bu filmi 
çekebilmeye odaklanmıştım. 
‘Ardında Kalanlar’ı çekmeye 
başladığımda aslında tam da Ahmet 
Uluçay’ın ‘Karpuz Kabuğundan 
Gemiler yapmak’ı çekerken yaşadığı 
zorlukların benzerini çektim. Benim 
yaşamımla onunki arasında örtüşen 
noktalar var belki de bu yüzden 
Ahmet Bey’i konu edindim. 

ÇOK YALNIZ KALDIM 

Nasıl bir süreçti?

28 Şubat’ta çok yalnız kalmıştım. 
Bugüne geldiğim süreçte pek çok 
zorluğa göğüs germiştim. Kısa 
film çekimleri için bir bütçem ya 
da sponsorum yoktu. Bu nedenle 
işin hemen hemen her aşamasını 
kendim tamamlamak zorunda 
kaldım. Bilmediğim çok şeyi 
kendim öğrenerek hallettim. 25 
-30 yıllık yönetmenler; “Biz bile 
bunu yapamazdık, nasıl yaptın?” 
diye hayretlerini belirttiler. Montajı, 
kurguyu kendim yapmak zorunda 
kaldım inanın bunları internetten 
videolar izleyerek, bilenlere sorarak, 
deneme yanılma sonunda yaptım. 
Beş ay, günde 17 saat çalışarak bu 
belgeseli tamamladım. Milyarlarca 
lira destek alan pek çok projenin 
yanında, çoğu aşamasını bir kişinin 
yaptığı böyle bir çalışmanın ödüller 
alması, başarılı olması Rabbimin bir 
lütfu. 28 Şubat filmine giden yolların 
açılması. Bakanlığın desteklediği ve 
her aşamasını profesyonel ekiplerin 
yürüttüğü çalışmalar yanında benim 
imkansızlıklar içerisinde azim ve 
sabırla ortaya çıkarttığım iş ödüller 
alıyorsa bu benimle değil Ahmet 
Uluçay gibi bir ustanın bereketi ve 
28 Şubat meselesini işlemeyi amaç 
edinmiş olmam. Belgesel şimdiye 
kadar uluslararası 11 festivalde ödül 
alıp finale kaldı.

Ayşe Hanım ile 
tanışıklığımız 

Ahmet Bey ile alakalı 
bir programda konuk 

etmemle başladı. 
İstanbul’daydı program 
ve kendisini bir ustanın 
görünmeyen ama ağır 
yükünü taşımış olması 
nedeniyle taltif etmek 

istiyordum. Ahmet Uluçay 
‘Karpuz kabuğundan 

Gemiler Yapmak’ 
çekimleri esnasında 

Ayşe Hanım’ın da nasıl 
zorluklar çekmiş 

olduğunu anlıyordum. 

Kısa film 
çekimleri için bir 

bütçem ya da sponsorum 
yoktu. Bu nedenle 

işin hemen hemen her 
aşamasını kendim 

tamamlamak zorunda 
kaldım. Bilmediğim çok 
şeyi kendim öğrenerek 
hallettim. 25 -30 yıllık 
yönetmenler; “Biz bile 

bunu yapamazdık,
 nasıl yaptın?” diye 

hayretlerini 
belirttiler.
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Hz. Adem’in 
yaratılışının ardından 
“Ona kelimelerin 
öğretilmesi” (Bakara 
2/31) ile başlayan 

insanlığın eğitim macerası, 
peygamberlerin vahiy terbiyesi, 
ariflerin ince işçilik gönül nakşı, 
zanaat erbabının alın teriyle 
tamamen insanın emrine amade bir 
eylemdir.

SIR EĞİTİMDE SAKLI 
Varoluş yolculuğunda nefes alıp 

veren varlıklar içinde insanı, beşer 
kategorisinden insan mertebesine 
yükselten sır eğitimde saklıdır.

‘Küçük bir kâinat’ olan insan, 
‘Büyük kâinatı’ imar etmek, diz çöküp 
kozmik ve enfüsî esrara vakıf olmak 
için sistematik bir rahle-i tedristen 
geçmek zorundadır. Düzenli bir okul 
fikri, dünyanın kaos ve anarşiden 
kurtulmasının yegâne çaresi olmasa 
da bu çarenin önemli bir parçasıdır. 
Savaşlar göçler ve terör gibi, coğraf-
yaların kaderini değiştiren talihsizlik-
ler, eğitimsiz fertlerin çoğalmasına, 
entelektüel kültürel kazanımların 
ertelenmesine yol açmaktadır.

KLİŞE SLOGAN OLMAMALI 
Kalkınmış ülkelerin, geri kalmış 

halkların yetişmiş insan gücünü 
-tabir yerindeyse- hortumlayıp kendi 
çıkarları için kullanması sonucunda, 
fakir ülkeler daha da fakirleşmekte, 
dünya ülkeleri arasındaki uçurum 
daha da büyümektedir. 

Kanayan bir yara olarak Müs-
lüman coğrafyalarda görülen 
olumsuzluklar, kronik bir savunma 
psikolojisi olan ‘Siyonizm oyunu’ ile 
izah edilemez. Radikalizm ve öteki-
leştirme muhtevasına sahip eğitim 
öğretim faaliyetlerinin –dini karak-
terli bile olsa- dünyamıza hayır getir-
mediği iyice anlaşılmıştır. Eğitimden 
ne anladığımız kadar eğitimden 
ne anlamadığımız da bir o kadar 
önemlidir. Eğitim klişe sloganlarda 
tüketilen günlük haftalık aylık senelik 
hatta asırlık bir meta değildir. Eğitim 
öğretim farkını sürekli gündemde 

tutup meseleyi sulandırmak da 
çözüm değildir.

“Örgün eğitim ağını genişletip 
diğer ifadeyle niceliği çoğaltıp 
keyfiyet ve kalitenin azalmasına ön 
ayak olunması” şeklinde ifade edilen 
eleştiri de makul sayılamaz.

Bütün olumsuzluklara rağmen 
eğitimdeki nicelik ve sayısal bü-
yüme, mimarları, nehri yatağına 
mecrasına akıtacak ustaları olduğu 
müddetçe desteklenecek bir giri-
şimdir.

Toplumu okumuşlar ya da 
okumamışlar şeklinde tasnif etmek 
de jakoben gayelerin ekmeğine yağ 
sürecektir.

KISA VADELİ ÇÖZÜMLER
Öğretmenlerin yetersizliği 

üzerinden eğitimi vurmak da çok 
inandırıcı gelmemektedir.

Kurumsal zaaflar kurum aklında 
zamana yayılan uzun vadeli sağlam 
reflekslerle izole edilebilir. yetişmiş 
insan faktörü, doğrudan inançlı 
fertlerin sayısının çoğalması demek 
değil, iç dış bütünlüğüne kavuşmuş 
karakter yapıları oluşturmaktır.

Eğitim, ahlaki ve etik değerlerin 
sosyolojisinin ve psikolojisinin ko-
nusu olmaktan çıkıp ailede, okulda, 
sokakta, caddede, mescitte, parkta, 
alışveriş merkezinde kısaca ayak 
basılan her toprak parçasında varlı-
ğını hissettirmesiyle yapıcı bir unsur 
haline gelir.

Ezanın, hutbenin, vaazın ve 
sohbetin terbiye ettiği eski zaman-
lardan, imajla şekillenen modern 
zamanlara geldiğimiz gerçeğini unu-
tarak ürettiğimiz her çözüm bir halü-
sinasyon olmaktan öteye geçemez. 
Eğitim hakkında veciz özdeyişlerin 
en belagatle metaforların kullanıldığı 
söylemler de kısa vadeli çözümlerdir.

ORTALIK ÇÖPTEN  
GEÇİLMİYOR 

Toprak ve bir damla sudan yaratılan 
insanın hava, su ve toprağı kirletmeme-
si gerektiğini öğrenmesi eğitimin alfa-
besini oluşturmaktadır. Bugün şehirler 
çöpten geçilmemektedir. 

YAZAR YAZAR

‘Küçük bir kâİnat’ olan insan,

‘BÜYÜk kâıNATı’
imar etmek zorundadır



En lüks arabaların 
camlarından sokağa hala 
soğukkanlılıkla sigara ve peçete 
artıkları atılabilmekte, bundan 
hiç kimse rencide olmamakta 
ya da rencide olanlar tepkilerini 
yutmak zorunda kalmaktadır. 
Camiden çıkan da peçetesini 
yere atmakta, parkta piknik 
yapan da yere atmaktadır. 

Mekanlar değişmekte fakat 
yere çöp atan insan profili 
değişmemektedir. Çevreyi 
kirletenleri uyarmak artık 
riskli kent davranışlarından 
sayılmaktadır. Bir tür cehalet 
kabadayılığı karşısında haklı 
tepkiler de haksız duruma 
düşebilmektedir. 

Çocuğunun yanında yere 
çöp atan gerek başörtülü gerek 
başörtüsüz annelerin tahsil 
durumu farklılık arz etse de 
sonuç aynıdır. 

Sigara paketini yere atan bir 
babanın kariyer basamaklarını 
hangi zorluklarla tırmandığının 
hiçbir anlamı yoktur artık. Bu 
durumda dükkânın önünü 
çöp yığınına çeviren esnafın, 
namaz vakti abdesti alıp 
camiye koşmasının, helal 
kazançla övünmesinin de 
riya terazisindeki ağırlığından 
başka hiçbir kıymet-i harbiyesi 
kalmamaktadır.

DAVRANIŞ HASSASİYETİ 
Faiz hutbesi okuyarak cemaati 

aydınlatan camideki hatibin, 
görevinin başına haftada ancak 
birkaç kere uğraması eğitimle 
alakalı bir durum değildir.

Eğitim, sadece aile terbiyesi, 
okul disiplini, cami irşadı, tekke 
sohbeti, internet bilgeliği değil, 
bütün toplumsal saygı ve sevgi 
çeşitlerini kapsayan bir hassas 
davranış hassasiyetidir.

Eğitimin görünmeyen 
kahramanları, kendine ve 
çevresine saygılı bireyler, hak 
hukuka riayet eden fertler, kişisel 
dindarlıklarını toplumsal ahengin 
önünde bir çıkmaz sokak haline 
getirmeyen insanlardır. Sular 
seller gibi yalan söylenen, 
milyon maskeyle yaşanılan bir 

dünyada manevi değerlerin, 
dinin, tasavvufun, şeriatın 
huzur getiren argümanlar 
olduğunu söylemenin hiçbir 
inandırıcı tesiri yoktur. ‘Öteki’ni 
anlamak, bu anlayış ve kavrayış 
üzerinden bir birlikte yaşama 
kültürü harmanlamak eğitimden 
beklenen hedeflerden biridir.

DAVRANIŞA DÖNÜŞEN 
ENERJİ 

Karı koca cinayetlerinden 
günlük öfkeler devşirmek, 
cezalardan medet ummak 
Müslümana bilinç düzeyine 
yakışmayan yaklaşımlardır.

Kadına şiddet olgusu, teoride 
eğitimle ilgisi görünse de 
pratikte eğitimli, eğitimsiz farkı 
yok gibidir. 

Evlilikler düğün esareti ve takı 
köleliğinden kurtulmadıkça; evler 
eşya deposu, çocuklar istikbal 
endişesi olmaktan çıkmadıkça 
aile faciaları bitmeyecektir.

Göçlerle adamakıllı 
kozmopolit bir yapıya bürünen 
büyük şehirlerdeki çevre 
kirliliğinin önüne geçilmesi, 
eğitimin dış dünyada etkisini 
göstermesi bakımında önemlidir. 
Eğitim, bilgi yüklenmekten 
ziyade davranışa dönüşen bir 
enerjidir.

Bu hassasiyet her şeyden 
önce Allah’a kulluk saygısının bir 
gereğidir. yesrib’i Medine yapan 
imar eden Hz. Peygamber’e 
ümmet olma vefasının gereğidir.

İYİLİK ALKIŞLANACAK
Şunu unutmamak gerekiyor: 

Açık havada, mahallede, 
mabette, kentte kaybettiğimiz, 
elimizde tutamadığımız çocuk ve 
gençlerin, sınıflardan amfilerden 
pak temiz olarak çıkmasını 
beklemek hem öğretmenlere 
gadretmek hem de kendimizi 
aldatmak demektir. 

Bir seferberlik halinde herkes 
iyiliği alkışlayacak, kötülüğü 
kanun ve nizam dahilinde 
düzeltmeye çalışacaktır. Zira 
eğitim, sorumluluk bilinciyle 
donanmış bireyler yetiştirme 
işçiliğidir.
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Çocuğunun yanında 
yere çöp atan gerek 
başörtülü gerek 
başörtüsüz annelerin 
tahsil durumu farklılık 
arz etse de sonuç 
aynıdır. Sigara 
paketini yere atan 
bir babanın kariyer 
basamaklarını 
hangi zorluklarla 
tırmandığının hiçbir 
anlamı yoktur artık. 
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Y eni yayın döneminin 
başlamasıyla 
birbirinden iddialı 
projeler ekrana 
‘Merhaba’ demeye 

başladı. Fakat içlerinden biri var 
ki diğerlerinden çok farklı: Mucize 
Doktor… Otizmli bir doktorun 
hikayesini anlatan dizide Doktor 
Ali Vefa’nın nam- ı diğer ‘Mucize 
Doktor’un “Ne tavşanım ne de abim 
büyüdüler. Ben çocuklar büyüsün 
istiyorum. Kimse vaktinden önce 
cennete gitmesin. O zaman büyürler; 
aileleri olur, aileleri onları çok sever” 
sözleriyle izleyiciyi bambaşka yerden 
yakaladı.

EKRANIN İLKLERİNDEN 
Çünkü; tıp fakültesini birincilikle 

bitiren Ali’nin hikayesinin anlatıldığı 
Mucize Doktor dizisinde, dikkat çeken 
en önemli özellik bir dizinin başrol 
karakterinin ‘Savant sendromu’na 
sahip otizmli bir bireyin hikayesi 
olarak ele alınması. Ali’nin tek arzusu 
ise; doktor olmak! Bu konuda da 
inanılmaz bir yeteneği bulunuyor. Biz 
Ali Vefa’nın hikayesini çok sahiplendik.

Dizi, otizm için farkındalık 
yaratmasıyla da ayrıca beğeni 
toplamış oldu.  

YAZAR
Öncelikle ‘Otizm nedir?’ onu bir 

hatırlayalım; 
Otizm; doğuştan gelen ve 

genellikle yaşamın ilk üç yılında 
fark edilen karmaşık bir gelişimsel 
bozukluktur. Otizmin, beynin 
yapısını ya da işleyişini etkileyen 
bazı sinir sistemi sorunlarından 
kaynaklandığı düşünülmektedir. 
Mayıs ayından bu yana yapılan 
hazırlık çalışmalarıyla diziye 
danışmanlık hizmeti veren Tohum 
Otizm Vakfı, bünyesindeki Özel 
Tohum Vakfı Özel Eğitim Okulu  
kapılarını gözlem imkanı için 
dizinin yapımcısı MF yapım’a açtı. 
Oluşturacağı farkındalıkla otizmli 
çocuklar için de umut olacak 
görünüyor.

Dizinin başrollerinde ise Taner 
Ölmez (Ali Vefa), Onur Tuna (Doktor 
Ferman), Sinem Ünsal (Nazlı), Reha 
Özcan (Adil) yer alıyor.

yapımcılığını MF yapım’ın 
üstlendiği Mucize Doktor, 
Amerika’da 2 sezon yayınlanan ‘The 
Good Doctor’ dizisinden uyarlandı. 
Dizi raporlar, kurallar ardında saklı 
kalan, görmediğimiz, bilmediğimiz 
otizmi daha görünür kılıyor.

MESELE ARTIK GÖRÜNÜR 
Şüphesiz ki, Türkiye’de otizmli 

aileler ağır şartlarda yaşıyor. 
Mesele görünür olmadığı için 
de çok hassaslar. O yüzden de 
duygusal yaklaşımı çok doğal 
karşılamak lazım. Diziye de pozitif 
açıdan bakıp bir iletişim haline 
getirmek lazım. Lazım ki, daha iç 
içe bir yaşam, toplumun büyük 
bir kesiminin bunu bir sorun 
olduğu algısından, hepimizin sahip 
olduğu farklılıklardan biri olarak 
görebilmelerini sağlayabilmeliyiz. 
Topluma kazandırmak değil, 
zaten toplum içerisine ait 
bireyler olduğunu bilerek yapılan 
farkındalıklara alkış tutup, sayılarını 
çoğaltmalıyız. Bugüne kadar 
ekranda birçok senaryo, uyarlama 
vardı izlediğimiz. MF yapım bu 
hikayedeki samimiyeti görüp, 
karakterlerle uyum içerisinde olan 
bir cast hazırlayıp, en önemlisi de 
farkındalık oluşturup, hassas bir 
şekilde işleyerek ekrana giriş yaptı. 
Bizler de bu güzel projeyi ekrana 

taşıdıkları için teşekkür ederiz. 
Her sezon sonu bir sonraki sezon 
için daha da güzel işlerin ekrana 
düşmesini diliyorduk, işte onlardan 
biri bizimle.

BİZ ONU ÇOK SEVDİK
Biz Doktor Ali Vefa’yı çok sevdik! 

Ekranda Ali’yi izlerken ardındaki 
yüzlerce, binlerce otizmli bireyleri 
de izlemiş oluyoruz. Umarız 
bununla birlikte her otizmli bireyin 
ve ailelerinin umutları, dilek ve 
duaları daha çok şekillenir ve 
neden bir Ali Vefa da biz olmuyoruz 
diyebilirler. Bizler onlar için, onlarla 
daha fazla ‘Empati’ seçeneğimizi 
kullanabiliriz.

Bunun için sunulan olanakların, 
projelerin çoğalmasını istiyoruz 
elbette. Ekranlar bu denli 
kirlenmeye ve yozlaşmaya 
başlamışken, böylesi özel projelere 
televizyonlarımızda, ailemizde 
yer açmalıyız. Söylemeden 
geçemeyeceğim, Taner Ölmez’in 
oyunculuğu hepimizin alkışını hak 
ediyor. Taner Ölmez, Ali Vefa’yı çok 
güzel yaşıyor ve yaşatıyor. 

Emeği geçen tüm ekibe 
teşekkürler…

YAZAR

doktor ali vefa: 
ekranların 

‘mucize doktoru’

Şüphesiz ki, 
Türkiye’de otizmli 

aileler ağır şartlarda 
yaşıyor. Mesele 

görünür olmadığı için 
de çok hassaslar. 

O yüzden de duygusal 
yaklaşımı çok 

doğal karşılamak 
lazım. Diziye de 

pozitif açıdan bakıp 
bir iletişim haline 

getirmek lazım.
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DÜNYADA YEMEK
HABİTUSUMUZU
KiM ŞEKiLLENDiRiYOR?

YEREL LEZZETLER   
DİRENİYOR 

Biliyorsunuz, mutfaklarımız yal-
nızca bize ait mahrem alanlar değil 
artık. Mutfağın jeopolitik bir arka pla-
nı var, kimliği ve kavramları var. Küre-
sel mutfakların arkasında yoğun bir 
emek ve hayvan sömürüsü, orman 
yıkımı var. Arkalarında dünyanın en 
acımasız sermaye grupları var. Bunla-
rın her biri mutfak emperyalizminin 
ayak izlerini taşıyor. Osmanlı mutfa-
ğının ne denli kozmopolit olduğunu 
içinde bulunduğumuz sistemde an-
latmak oldukça zor. Fakat Paris resto-
ranları dünyaya damgasını vuruyor. 
Anadolulu köfteciler, lahmacuncular, 
pideciler bugün McDonald’s karşı-
sında ciddi bir mücadele veriyor, di-
reniyor. Mutfakta büyük bir savaş var. 
yerel lezzetler küresel rekabet karşı-
sında direnmeye çalışıyor. Politik ve 
sosyolojik boyutunu da düşünürsek 
mutfak yalnızca mutfak değildir.

STATÜ MESELESİDİR 
Meksikalı bit Tortillacı, Suriyeli 

bir lokantacı, bir Çin restoranı, Rus 
lokantası, Hint mutfağı, geleneksel 
Anadolu mutfağı bir arada olabilir. 
Hayata lezzet katar, renk katar. Fakat 
büyük sermayenin yönettiği Ameri-
kan burger zincirinden bahsediyor-
sak konu elbette değişir. Çünkü göç-
men lokantalarıyla küresel markalar 
arasında ciddi farklar var. Biri gerçek 
anlamda yöresellik ve kültür içerir-
ken diğeri monolitik tekelleşmedir. 
Uluslararası pizza markası sömürge-
leşmenin ayak izlerini taşır. Amerikan 
burgerleri endüstriyel hayvancılıktır 
mesela. Demir eksikliğini hatırlatır. 
Küresel tekellerle Çinli aşçının dük-
kânı eş değildir. Zenginliğin genel 
geçer ölçütü lükstür. Pahalı zevkler 
ve gösteriş bugün zenginlik gös-
tergesi olarak dalga dalga yayılıyor. 
Eğer paranın gücüne inanmış, sosyal 
medyaya ve instagram fotoğraflarına 
esir olmuşsanız gittiğiniz mekanlar 

size ken-

dinizi zengin hissettir.  Sırf zengin 
hissetmek için o mekâna para öder, 
o damak tadından beslenirsiniz. 
yemekte görselliğin öne çıktığı dö-
nemler aslında yemeğin tam olarak 
pazarlandığı dönemlerdir. yemek 
artık ciddi bir satış kalemidir, rekabet 
ölçeğidir ve yalnızca yemek değildir. 
Statü meselesidir. Gidilen mekâna 
göre ayrıcalıktır, elitist takıntılardır. 
Mutfağın küreselleşmesi asla masum 
kabul edilemez. Küreselleşen her şey 
gibi kültürleri yıkar, insanları damak 
tatlarından başlayarak yönetir. 

MUTFAĞINIZA SARILIN
yaşadığımız hayatın ve mut-

fağın gerçeklerini bilmek önemli. 
Hepimizin modern dünya içinde 
damak tadımızı nasıl koruruz diye 
bir derdimizin olması gerekiyor. Geç 
kalmadan, mutfaklarımızın işi boşal-
madan kültürel yemeklerimize dört 
elle sarılmamız, aynı sofra etrafında 
aile bireyleriyle buluşmamız ve bir 
tabak çorbanın bereketine inanma-
mız önemli.  Altınız tekrar çiziyorum, 

mutfağınıza iyi sarılın çünkü 
mutfak yalnızca mut-

fak değildir. 

D
amak tadı ve lezzet aslında kül-
türel aktarımlara dayanıyor. Her 
kültürel aktarım gibi yemek de 
bir habitus. Sosyal medyanın da 
etkisiyle yeni yemekler, yeni da-
mak tatları insanların ilgisini çe-
kiyor. Dünyanın pek çok yerinde 
bulunan Çin, İtalyan mutfağı 

restoran zincirleri ya da McDonald’s, Bur-
ger King gibi zincirler bunun en bilindik 
örneği.

YEMEK SÖMÜRGESİ
Çok eski zamanlarda yemek toplumla-

rın özelliklerini yansıtan ve damak tadıyla 
hayat tarzını şekillendiren bir olguydu. 
Etkileşime bu kadar açık değildi. Baharat-
lar üst sınıf bir lezzetti. Çay, kahve ve şeker 
orta çağ sonlarına kadar ülkeden ülkeye 
yayılamadı mesela. Patlıcan, domates ve 
pirinç gibi ürünler her ülkede bulunamı-
yordu. Makarna ancak 13’ncü yüzyılda 
Avrupa’ya gelmişti, pizza bir yoksul yeme-
ğiydi ve 19’ncu yüzyılda kraliçe Margarita 
tarafından talep edilince tarihe geçecek 
bir not oldu. 

20’nci yüzyıl yemeğin ve damak tadı-
nın endüstrileşmeye başladığı bir dönem-
dir aslında. Dünya lezzetleri küreselleşme-
ye başlarken lahmacun gibi lezzetler yerel 
olarak kaldı.  

Hamburgerin takipçileri artarken İne-
göl köfte daha yerel kaldı. yemek endüst-
risiyle yemek sömürgesi birlikte büyüdü. 
Batıya ait tatlar bu süreçte bilinçli olarak 
küreselleştirildi. 

GASTRONOMİ
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Beş yaşında, cicili bicili 
giyinmiş, özenli saç-
ları ve yaşını zorlayan 
endamıyla Ayşe okulun 
en şirin öğrencilerinden 

biri. Ayşe’yi anaokulunun müdi-
resi eski dostum Feyza Hanım’ı 
ziyaretimde koridorda tanıdım. 
Belleğinin potansiyeli bakışların-
dan okunuyor gibiydi. O sıralarda 
aklım fikrim yazmakta olduğum 
Mutluluk kitabımdaydı. Mümkün 
olduğunca mutluluk nedir soru-
sunu irdeliyordum. 

Her yaştan ve meslekten, 
her kesimden insanların fikri 
oldukça önemliydi. Ayşe de yaşı 
küçük olsa da bu sorunun doğal 
muhataplarından olmaya hevesli 
görünüyordu. Onun hizasında 
gözlerine bakarak “Sana bir şey 
sorabilir miyim?” dedim. Oldukça 
girişimci bir edayla “Sorabilir-
sin” dedi. Hemen sordum “Ayşe 
mutluluk nedir?” Ayşe oldukça 
Stoa’cı bir felsefeyle “Benim 
mutlu olmam için babamın bana 
oyuncak almasıdır” dedi. “Benim 
param var, ben de alabilirim 

aslında”  diye cümleyi arkasına 
dönük mırıldanarak tamamladı. 

ÇOK YAYGIN 
Almak, vermek ve bundan alı-

nan haz, sadece altı yaşın tanımı 
değil. Zira çoğu yetişkin tarafın-
dan alışveriş anında hissedilen 
dünyadan kopuş hali mutlulu-
ğun ta kendisi olarak tarif ediliyor. 
Alışveriş ne kadar çabuk ve 
anlık olursa o kadar endüstriyel 
değil mi? Dükkân dükkân gezip, 
ekonomi yaparak, düşünerek 
karar vermek eskitilmeye ve belki 
de eskimeye başlamadı mı? E 
-Ticaret operasyonlarıyla markalar 
müşterilerini kolay pazara yani 
online alışverişe teşvik ediyorlar. 
Türkiye’de 10 kişiden biri online 
alışveriş yolunu tercih ediyor. 
Ülkemizde 48 milyon internet 
kullanıcısı olduğundan yola çıkar-
sak pazarın gücünü daha kolay 
anlayabiliriz. Özellikle y ve Z ku-
şağı arama motoruna istedikleri 
ürünü yazarak hiç kımıldamadan 
tek tıkla ve nefeste karar verip 
alışveriş işlerini yönetiyorlar. 
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Alışverişte kararı 
etkileyen en önemli ve 
gerçek ilke ihtiyaçtır. 
Ama dolabımızdaki 
kullanmadığımız 
kıyafetlere bakılırsa 
bunlar ihtiyaç olduğu  
için alınmamış. 
İhtiyaç kelimesi 
kanaatkâr bir kelimedir. 
Sektör bu kelimeyi 
genellikle kötüye 
kullanır. Her şeyi 
ihtiyaçlaştırır. 

AZI MAKBUL,    
ÇOĞU ZARAR 

Kitabım boyunca haz ve mutlu-
luk karmaşasında kendimizi nerede 
gördüğümüzü anlattım. Haz anlık 
doyum, mutluluk ise inşa edilen, 
adeta büyütülüp emek verilen, 
sahip çıkılan bir değerdir. Alışverişte 
tıpkı madde bağımlılığındaki gibi 
anlık keyif verici hormonları hare-
kete geçirir. Buraya kadar sorun yok 
gibi. “Ne var yani, hepimiz biraz haz 
duymayı ve keyifli kararalar vermeyi 
hak ediyoruz” diyebilirsiniz. Doğru, 
azı makbul. Sonrası zarar. Online 
alışverişteki kolay ve zaman kazandı-
ran işlevsellik oldukça çekici. Öteye 
geçersek gezmeden, yürümeden 
sözde zaman harcamadan, tek tuşla 
verdiğimiz kararların aynı zamanda 
saniyelik düşünme hızıyla verilen 
kararlar olduğunu da görebiliriz. 
Bu durumda ikincil kazanç yolu 
kargo firmalarına açılıyor. Alınırken 
düşünülmeyen, ekonomi maksatlı 
alınan ürünler için değişim zamanı 
gecikmez. 

HER ŞEY İHTİYAÇ MI?
Düşünmek… En erdemli, 

en kutsal ibadetimiz, değerimiz. 
Endüstri veya kapital pazarlama en 
çekici yöntemlerle ve cazip teklif-
lerle düşünme eylemini kısaltmaya 
programlanmıştır. Vaatlerini çeki-
ciliği düşünmeyi durdurur dahası 
düşünmeyi gereksizleştirir.

 İllüzyon burada başlar. Kar ve 
zarar hesapları ilkelleşir. Haz için 
verilen acele kararlar sonucu değil 
süreci heyecanlandırır.

Peki online alışveriş 
yapmayalım mı? Alışverişte kararı 
etkileyen en önemli ve gerçek 
ilke ihtiyaçtır. Ama dolabımızdaki 
kullanmadığımız kıyafetlere 
bakılırsa bunlar ihtiyaç olduğu 
için alınmamış. İhtiyaç kelimesi 
kanaatkâr bir kelimedir. Sektör 
bu kelimeyi genellikle kötüye 
kullanır. Her şeyi ihtiyaçlaştırır. Her 
şeyi ihtiyaçmış gibi göstermenin 
yolu isteklerimizi ihtiyaç gibi 
göstermekten geçer. Düşünsenize 
bilgisayar karşısında çalışıyorsunuz 
ve aniden karşınıza o gün değil 
ama günün birinde lazım olma 
olasılığı olan bir malzeme çıkıyor. 
Tam sayfayı kapatacakken bu 
ürünün normalden daha ekonomik 
bir satışla pazarlandığı anonsunu 
duyuyorsunuz. Gelecek kaygınız 
coşturuluyor. İçinizden bir ses 
“Bulunsun, belki lazım olur” 
stokçuluğuyla tahrik peşinde. İşte 
tam böyle bir anda bu benim 
önümüzdeki altı ay için ihtiyacım 
mı, yoksa benim isteğim mi, 
sorusunu kendimize sorabiliriz. 
Cevap sonucu belirler. 

BİR TÜR BAĞIMLILIK 
Bütün bağımlılık türlerinde 

olduğu gibi alışveriş bağımlılığında 
da kişiler andan kopmaya ve 
acılarını unutturacak narkoza 
mecbur hale gelirler. Bağımlılık 
düşünme eyleminin yokluğudur. 
Eğer online veya birebir alışveriş 
alışkanlığı düşüncesizce yapılan ve 
genellikle pişmanlıkla sonuçlanan 
bir hal almaya başlamışsa burada 
bazı önlemler azami önem taşır. 
Öncelikle kişi alışveriş anında 
maddi bedelin farkında mı, 
bunu sorgulamalıdır. Alışveriş 
plan dahilinde ve kontrollü, 
olabildiğince yavaş ve erteleyerek 
yapılmalıdır. Bir davranış alışkanlık 
olmadan önce boşluk arar. 
Hayatımızda alışveriş dışında 
daha anlamlı ve gönüllü işlere 
alan açmalıyız. Kendimizi hayatın 
merkezinden kaldıralım. Dünya 
bizim için dönmüyor ama bizimle 
beraber dönüyor.  
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Hiçbir şeye yetemiyoruz. Ço-
cuklara da bu sunduğumuz hayat 
yetmiyor. Onlar ayaklarım topra-
ğa değsin, sesim çocuk seslerine 
karışsın istiyor. Bizim sunabildiğimiz 
ise oyun mekanlarında rastladığımız 
değişken çocuk grupları ve yapay 
çimler. 

EVDEN ÇIKMAK BİR MESELE
Ailelerde çocuk sayısı azaldığı 

için çocukların akranlarıyla iletişime 
geçmesi için yeni arayışlar başlıyor. 
Bu ihtiyaçlara çözüm olabilecek 
anne/çocuk dostu kafeler, aktivite ve 
oyun gruplarının sayısı gün geçtikçe 
artıyor. Bu mekanlara gitmek de 
şehirli anneler için başka alternatifler 
arasında. 

Tabii bu mekânlara gitmek de 
öyle herkesin harcı değil. Evden 
çıkmak bir mesele oluyor bebekli 
olunca. Giydirmek, beslemek, kendi-
niz hazırlanırken bebeği güvenli bir 
yere bırakmak ve bunları planlamak. 
Hele başka çocuklar da varsa işler 
bayağı karışıyor. Bazı bebekler ge-
zerken mutlu, bazıları evde. Anneler 
ise bunalıyor haliyle birkaç gün 
dışarı çıkamayınca. Hal böyle olunca 
bebek arabalarına kuvvet düşülüyor 
yollara. Bebek hava alsın, ben hava 
alayım derken kendi arabanızla 
çıksanız bile vardığınız yerde bebek 
arabasıyla tur atmak gerekiyor çoğu 
kez. Bir de kanguru seçeneğimiz var. 
Bir saatten sonra bebeği taşımak da 
zorlaşıyor. Bebek arabasında buna-
lan bebek ana kucağı istiyor, ana 
kucağından sıkılan bebek; bebek 
arabası. Hepsinden sıkılıp emek-
lemek, yürümek istemek de daha 
ilerleyen dönemlerde çok olağan bir 
durum. Bebeğin ayına göre değişen 
cümbüşlere hazırlıklı olmak gereki-
yor. 

İŞLER RAYINDAN ÇIKIYOR 
Evet en önemli mesele ise 

nerede oturduğunuz. Eğer şehrin 
göbeğinde kaldırımlarına araba park 
edilmiş bir mahalledeyseniz dışarı 
çıkınca işler rayından çıkıyor. Hele 
ben kafe severim, deniz görmek is-
terim, biraz farklı mekanlarda takıla-
yım çok özledim diyorsanız; işte çile-

li bir yolculuk sizi bekliyor demektir. 
Süreklilik arz eden kaldırımlara sahip 
bir mahalle bulursanız ne ala. Birinin 
genişliği sokak başında bir metreyse, 
yolun sonunda kırk santime düşer. 
Hele şöyle iki buçuk metre genişli-
ğinde bir kaldırıma rastlarsanız oraya 
bir araba park ettiğini görürsünüz. 
Şansa tam da gideceğiniz yere 
varmanıza birkaç metre kalmışken 
bebek arabasını yüksek kaldırımdan 
indirmek zorunda kalırsınız. Karşıdan 
bir araba gelir kornaya basar. Ne 
yapacağınızı şaşırırsınız. Belki mahal-
lenin yardımsever sakinleri imda-
dınıza yetişip “Ben indiririm abla” 
diyerek bebek arabasını kucaklar. 
Eğer böyle birilerine denk gelirseniz 
şanslısınız. Olur da yorulur ya da 
yağmura yakalanırsanız taksi dur-
duramazsanız çünkü bebek arabası 
sevmezler. Otobüsler her zaman 
doludur ve bindiğiniz de “Bebekle 
evinde otursun ne işi var sokakta” 
diye gözünüzün içine bakan yolcu-
ların homurtularına maruz kalırsınız. 
Kendi arabanızla yola çıksanız bir 
yerden sonra bebek ağlama krizine 
girer ve onu sakinleştirmek için sağ 
şeritte beklersiniz bir süre. 

ALIŞVERİŞ MERKEZİ   
KONFORU 

Bunlar kötü senaryolar tabii. İşleri 
garantiye almak, bunları yaşamamak 
ya da en aza indirmek için yanınıza 
aile büyüğü, arkadaş, eş veya bakıcı 
alırsanız konfor koşullarınız artar. 
Bu yüzden artık yalnız kalmak da 
mümkün değildir. Bebek/çocuk 
acıkır, altının değişmesi gerekir ya 
da olmadık yerde tuvalet ister, oyun 
oynamak ister. Bu yüzdendir ki evi-
nizin yakınında park gibi gezecek bir 
yer yoksa gezmek için en iyi tercih 
ne yazık ki alışveriş merkezleri olur. 
Çünkü çocuk/bebek için ayrılmış 
özel alanlar fazlasıyla mevcuttur. 
Özellikle gündüz saatleri yoğun ol-
madıkları için aşırı uyaran tehlikesine 
maruz kalmadan anneler hem ken-
dileri gezmiş hem de çocuklarının 
ihtiyaçlarını kolayca karşılamış olur. 
Alışveriş merkezlerinde emzirme 
odaları, bebek bakım odaları olduğu 

için yeni doğan bebeklerle bile 
konforlu bir gün geçirmiş olursunuz. 
Ama hafta sonu ya da iş çıkış saatle-
rinden sonra tam tersi bir şekilde bu 
konfor zulme dönüşüyor ne yazık 
ki. Etrafta ışıklar, sesler, müzikler ve 
insan yoğunluğu çocukların fazla 
uyaran almasına sebep oluyor ve 
çocuklar eve gelince bağıran/ağla-
yan ve uyumak istemeyen çocuklara 
dönüşüyor. Ebeveynler de alıveriş 
merkezine gittiğine gideceğine 
pişman oluyor.

KEŞFEDEREK    
BÜYÜMESİ GEREKİRKEN 

Büyük kent parklarında, sahil 
şeritlerinde de konteyner içinde 
bebek bakım odaları var artık. Gün 
geçtikçe doğadan uzaklaşmamıza 
rağmen anne ve çocuğu birlikte 
hayata katan yeni olanaklar yaratı-
lıyor. Bu imkanlara ulaşabilmek için 
de maddi olanaklar gerekiyor. 

Bebekler kuş sesleriyle birlikte 
rüzgârın sesini keşfederek büyüme-
si gerekirken, doğada yaptığımız 
tahribat sesleriyle büyüyor. Sanırım 
ağaçların, sadece parkların bitki 
örtüsü olarak hafızalarında yer 
edeceği bir nesil yetişmek üzere. 
Tüm bunların yanında yaptığımız 
bu tahribat sonucu ne kadar konfor 
elde ettiğimizde tartışılır.

Bebeklerimizi/çocuklarımızı 
büyütmek için kendi köyümüzü mü 
kursak diye düşünmeden edemiyor 
insan. Şöyle hesapsız, kitapsız, hatta 
zaman sınırı olmadan yavrularımızla 
engin yeşillerin olduğu bir yerlerde 
yaşasak fena olmaz mıydı?P

ek çok tarihçi ve biyolo-
ğa göre mutlu yaşamın 
sırları ilkel yaşamda saklı 
olsa da pek çoğumuz 
şehirlerde yaşamak 
zorundayız. 18’nci yüzyıl 

sonlarına doğru bir milyon nüfusa 
yaklaşan bir şehirde bugün on beş 
milyondan fazla nüfusla bir arada 
yaşamaya çalışıyoruz. Bu bile kendi 
başına doğal yaşamdan ne kadar 
uzaklaştığımızın göstergesi…

HİÇBİR ŞEYE YETEMİYORUZ
çocuklu aileler için günümüz 

şehirlerinde yaşamak ne yazık ki 
her geçen gün zorlaşıyor. Şehirle-

rin yapısal bozukluklarının yanın-
da, zamanla değişen ve önceden 
tahmin edilmeyen sorunlar; ulaşım 
sorunları ve ekonomik, sosyolojik 
sorunlarla birlikte şehirlerimiz ya-
şanılabilir halden giderek uzaklaşı-
yor. Nereye baksak araba, bina ya 
da yeni başlayan inşaatlar görüyo-
ruz. Hal böyle olunca doğaya olan 
özlem giderek artıyor. çocukları 

doğayla buluşturmaya çalışsak 
da ulaştığımız nokta dört duvarlı 
mekanların ötesine geçemiyor. Bir 
Afrika atasözü “Bir çocuğu yetiş-
tirmek için bir köy dolusu insana 
ihtiyaç vardır” der. Bu sözün hak-
lılığını bugün fark etmeyen ebe-
veyn yoktur sanırım. Eskiden bu 
topraklarda insanlar iç içe yaşarken 
çocuklar da bu kalabalık içinde 
bağda, bahçede büyüyor, herkes 
birbirinin çocuğunu sahipleniyor-
du. Şimdi ise ne yazık ki apartman 
dairelerinde anne ve çocuk; bakıcı 
ve çocuk gibi alternatiflerle çocuk 
büyütmeye çalışıyoruz. 

Büyükşehirde 
çocUklU olmak...

emineyilmaz@turuncudergi.com

EMİNE 
KİBAR
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yüzde 25’inden fazlasını gece öğü-
nünde tüketmesi olarak ifade edildi. 
Bu tanımlamadan sonra işin ciddiyeti 
konusunda birçok araştırma yapıldı 
ve gece yemek yeme alışkanlığının ne 
kadar sık görüldüğü ortaya kondu.

GECE YEMEK YEMEK  
ZARARLI MI?

Gece yemek yiyen kişilerde birçok 
hastalığın riskinin arttığı biliniyor. Bu 
hastalıklardan bazıları ise: Obezite, 
diyabet ve reflü. Ayrıca gece yemek 
yiyenlerin depresyona daha yatkın 
olduğu ve uyku problemi yaşadığı 
görülüyor. Gece yemek yeme 
alışkanlığına sahip olan insanların 
birçoğunun kilo problemi olmasına 
rağmen bazı bireyler gece yemek 
yediği halde kilo almaz. Ama bu 
durum oluşabilecek hastalıklarının 
riskinin artmadığı anlamına gelmez!

Bunun yanında fazla kilolarıyla 
bilinen sumo güreşçilerinin bu 
ağırlığa gece uykudan önce aşırı 
beslenerek ulaştıklarını belirtmekte 
fayda var. 

Gece yemek yemenin zararları 
hakkında hala şüpheniz var ise bir 
de şu araştırmayı dinleyin: Pilot 
bir çalışma gece yemek yeme 
konusunda problemleri olan kadın ve 
erkek hastaların telkinle gece yemek 
yeme alışkanlıklarının azaltılmasını 
hedeflemiş. Devam eden 10 seanslık 
telkinle beraber gece atıştırmalarını 
bırakan hastaların 10 hafta sonunda 
3 buçuk kilo verdiği ve daha az 
depresif olduğu görülmüş.

DEVAM EDECEK MİSİNİZ?
Burada dikkat etmenizi istediğimiz 

önemli bir nokta var! Gün içinde 
normal beslenen bireylerde 
gece yemek yemek zararlı olarak 
görülmekte. Eğer aralıklı oruç ya da 
bölünmüş beslenme programları 
uyguluyor ve öğünleriniz gece 
saatlerine denk geliyorsa korkmanıza 
gerek yok zira gün içinde kalori 
alımını tamamlamıyor ve gece 
öğünü için kendinizi hazırlıyorsunuz. 
Bu tip beslenmelerde kalori alımını 
aşmadığınız ve bir düzene binaen 
beslendiğiniz için gece yemek 
yemekte özgürsünüz!

GECELERİ AŞIRI   
YİYOR MUSUNUZ? TEST EDİN!
Gece yemek yeme alışkanlığına 
sahip olan birçok insan gece yemek 
yediğini kabul etmez. Bu durum 
gece yemek yeme hareketini sürekli 
görmemesi ve bunun tamamen 
elinde olduğunu sanmasıyla 
doğrudan alakalı. Bu durum 
sigarayı bırakmaya çalışmadan 
önce insanların sigaraya bağımlı 
olduğunu kabul etmemesine 
benzer. Sigarayı bırakmaya 
çalışıp bırakamayan insanların 
ise bağımlılıklarını fark ettiği ama 
çoğu zaman bu farkındalık için geç 
kaldığını biliyorsunuz. 

‘EVET’ CEVABI ÖNEMLİ 
Aşağıdaki sorulardan en az birine 

evet cevabı verdiyseniz gece yemek 
yeme alışkanlığına sahip olabilirsiniz:

*Sabahları aşırı aç ya da aşırı tok 
bir şekilde mi uyanır mısınız?

*Gece uykudan uyanıp yemek 
yer misiniz?

*Geceleri kendinizi daha mutsuz 
ve depresif olarak tanımlayabilir 
misiniz?

*Gece saatlerinde aç olmadığınız 
halde yemek yediğiniz oldu mu?

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Gece yemek yeme alışkanlığına 

sahip insanlar için basit ve etkili 
birkaç önerimiz var.

Gün içinde aç kalmayın: Aç 
kaldığınız her dakika vücudunuz 
strese giriyor ve bu gidişi durdurmak 
için önlemler alıyor. Bu önlemlerin 
çoğu ise sizi gece yemeye teşvik 
edebilecek değişiklikler içermekte. 
İhmal ettiğiniz öğle yemeği ve 
öğle yemeğinden sonra yapmanız 
gereken ara öğünler sizin akşam 
yemeğine aç girmenize sebep 
oluyor. Akşam yemeğini doyurucu 
düzeyde yapsanız bile vücudunuz 
tekrar aç kalacağını düşünüyor ve 
sizi yemek yemeye sevk ediyor. 
İşte gece yemekleri tam olarak bu 
noktada devreye giriyor.

yapmanız gereken ise çok 
basit! Ana öğünleri kaçırmadan 
(özellikle öğle öğünü) ara öğünlere 
olabildiğince dikkat etmelisiniz. Bu 

gece yemek yeme alışkanlığınızı 
baskılayacaktır.

Besin eksikliklerine dikkat 
edin: Bazı vitamin, mineral ve yağlar 
daha aç hissetmenize sebep olur. 
Bu maddelerin eksikliği ise sizi çoğu 
zaman gece yemek yemeye teşvik 
eder.

Bu maddelerden en sık eksikliğini 
gördüklerimiz ise omega-3, krom, ve 
D vitaminidir.

Özellikle bayanlarda görülen ve 
gece saatlerinde daha sık ortaya 
çıkan tatlı krizleri başlı başına bir 
problem oluşturmakta. 

Stresi kontrol edin: Stres 
birçok insanda kontrolsüz beslenme 
alışkanlığını tetikler. yoğun stres ve 
baskı altındaysanız beslenmenizi 
kontrol altında tutmaya çalışın. 
Gece beslenmek yerine stresinizi 
azaltmaya yönelik aktivitelerde 
bulunun ve kontrolü elden 
bırakmayın.

Uyku düzeninizi bozmayın: 
Gece geç saatlere kadar uykusuz 
kalmak acıkmanıza sebep 
olacaktır. Bu durumda yaşadığınız 
açlık normal olmakla beraber 
bir süre sonra gece atıştırmaları 
alışkanlık haline gelecektir. Bunu 
önlemek için geç uyumamaya 
ve gece atıştırmalarının sıklığını, 
yoğunluğunu azaltmaya çalışın. 
Genel olarak gece atıştırmaları 
gündüz atıştırmalarına göre daha 
yoğun ve sağlıksız besin ihtiva eder.

Gece yeme bozukluğu 
sendromunda çoğunluk-
la uyku bozuklukları ve 
uykuda nefesin kesilmesi 
gibi sorunlar yaratır. Bu 

durumun görüldüğü bireylerde yedik-
ten sonra suçluluk, sıkıntı, gerginlik, ka-
ramsarlık ve sinirlilik hali gibi duygusal 
durumlar gözlemlenebilir.

SABAH TOK UYANIRLAR
Bu durumu sık sık yaşayan kişilerde 

en garip durumlardan biri de sabah 
tok karınla uyanmalarıdır. Gece yeme 
bozukluğu, bireyin günde birkaç öğü-
nü atlamasına neden olur. Sabah do-
yacak kadar gıda alamayan kişi, akşam 
ve gece saatlerinde yemek ihtiyacı 
karşı konulmaz olur. Sabah tok uyanan 

insanlar günlük alması gerekli kalori 
miktarını akşam yemeğinin ardından 
yediği atıştırmalıklardan almak ister.

Gece yeme alışkanlığı ilk olarak 
1955 yılında Amerikalı bir psikiyatrist 
tarafından ‘Aşırı yeme bozukluğu’ 
kategorisinde tanımlandı. Bu tanımda 
gece yemek yeme sendromunu kişi-
nin toplam alması gereken kalorinin 

Yapmanız gereken 
çok basit! Ana 

öğünleri kaçırmadan 
(özellikle öğle 

öğünü) ara öğünlere 
olabildiğince dikkat 

etmelisiniz. Bu 
gece yemek yeme 

alışkanlığınızı 
baskılayacaktır.



şık bir mobilya 
ve aynı zamanda 
nemlendirici!

YOUTUBE GÜZELLİK VE MODA İÇİN AYRI KANAL AÇTI!

TEKNOLOJİ

Teknolojinin 
gelişmesiyle 
birçok tasarım 
da kendisine yer 
buluyor. Zaman 
zaman kendisi-
ne ev sistemleri 
arasında yer bulan 
hava nemlendirici 
ürünlere hem 
mobilya olarak 
kullanılabilecek 

hem de havayı temizleyecek bir alternatif 
geliyor. Genel anlamda nemlendirici olarak 
değerlendirilecek bu ürünü ilk gördüğü-
nüzde şık bir mobilyayla karşılaşıyorsunuz. 
Tasarımcı Lee Hyo Min tarafından Hollan-
dalı bir kahve makinasından esinlenen bu 
tasarımın çalışma prensibinde su, toplama 
haznesine damlıyor, tasarımın ana hatlarını 
bu özelliği oluşturuyor.

2 SAATTE ŞARJ OLAN 
ELEKTRİKLİ BEBEK ARABASI
Geleceğin araçlarının elektrikli 
olduğuna şahitlik ediyoruz. 
Şimdi ise karşımızda Bosch ile 
bebek arabalarının da elektrikli 
olması fikri var. Elektrikli bebek 
arabası ebeveynlerini hayatını 
kolaylaştıracak diyebili-
riz. Bosch, yeni bir ürün 
geliştirdiğini duyurdu. 
Araçta batarya, elektrikli 
motorlar ve sensörler 
yer alıyor. Elektrikli 
bebek arabası 2 saatte 
şarj oluyor.
Tıpkı elektrikli scooter 
ve elektrikli bisikletler 
gibi üretilen bu bebek 
arabaları da akıllı bir 
uygulamaya bağlanıyor. 
Bu sayede aracın takibi 

de kolaylaşıyor. Ebeveynlerin 
yokuş aşağı ya da yokuş yukarı 
sürüşlerini kolaylaştırmayı he-
defleyen bu fikir birçok açıdan 
da kolaylık sağlayacak gibi 
duruyor.

StRESi YOK EDEN 
NANO KABARCıKlAR
Bir musluk düşünün görünüşü 
evinizde kullandığınız musluk-
larla birebir aynı. Fakat sağlık yö-
nünden bakıldığında ise evdeki 
musluklarınızdan 2-3 kat daha 
güçlü. Ve bunu herhangi bir eks-
tra güç kullanmadan yapıyor! Mi-
niBle S ortalama musluğa monte 
edilebilir ve suyun akışı sayesinde 
temizliğin bütünlüğünü büyük 
ölçüde artıran nano kabarcıkla-
rın bolluğunu oluşturur. Nano 

kabarcıklar hafife alınmaz; küçük 
olabilirler, insan gözeneklerin-
den 500 kat daha küçük olabi-
lirler, ancak ciddi bir fark atarlar. 
Her bir Nano kabarcık, 5500 ° 
C’lik neredeyse anlaşılmaz bir 
sıcaklık ve 3 milisaniyeden uzun 
sürmeyen yüksek bir basınç oluş-
turmak için patlama oluşturur… 
Bunun bakterilerin öldürülmesin-
de ve stresinizi azaltmada etkili 
olduğunu söylemeye gerek yok!

7776 Ekim 2019 / TuRuNcu DERGİ TuRuNcu DERGİ / Ekim 2019

İçerik üreticileri için önemli bir alan açan you-
Tube moda adlı bir kanalla moda ve güzellik 
sektörüne katılıyor. Moda ve güzellik içerikleri 
için taze kan olmayı hedefleyen youTube, 
moda piyasasına dair en güncel içerikleri sun-
mayı hedefliyor. youTube/Moda ya da ‘Modaya 
uygun’ olarak adlandırılan kanal, sektördeki en 
büyük isimlerden bazılarının orijinal içerileri ve 
platformda içerik oluşturucuları tarafından oluş-
turulan popüler içerikleri yayınlamayı planlıyor.

ARABA LASTİĞİNDEN 
ORTA SEHPA YAPMAYA 
NE DERSİNİZ?

K endi mobilyanızı nasıl yapacağınızla 
ilgili özgün fikirler mi arıyorsunuz? 
Bu sayfada inşası kolay, birçok ilham 
kaynağı bulacaksınız!

Biliyor musunuz? Eski araba 
lastiğini bu ne iğrenç diye atmadan iki 

kere düşünmenizi sağlayacak tasarımlar yapmak çok 
kolay! Eğer benim arabam bile yok diyorsanız, araba 
tamircilerinin olduğu bölgelerde çok sayıda eski 
kullanılmayan lastik vardır onlardan alabilirsiniz. 

Peki bir orta sehpa yapmaya ne dersiniz? Doğal 
ürünler bambu/halat vs. gibi evinize sıcaklık katan 
ürünlerdir, bu yüzden bu materyalleri kullanabiliriz. 

Orta sehpa yapmak için; biraz bambu ya da 
halat alın ve büyükçe bir lastiği sarın. Ardından 
iki adet kontrplak alın ve lastik boyutunda kesin/
kestirin. Kontrplakların birine yapı marketlerden 
bulabileceğiniz ayaklardan takın. Diğerini de  
     şekildeki gibi halatla sarmaya devam  
             edin. Bitti bile! 

KENDİN YAP



HABERHABER

Avrupa’nın 15’nci yüzyıldan önce bir 
tarihi olmadığına inanan bir grup Çinli 
akademisyen, İngiliz dilinin Mandarin 
Çincesinin uzantısı olduğunu iddia 
etti. Çin merkezli Dünya Medeniyetleri 
Araştırma Derneği’nden bilim insanları, 
Pekin’de ilk kez düzenlenen Uluslararası 
Eğitim Zirvesi’nde yaptıkları konuşmada, 
tüm Avrupa dillerinin Mandarin kökün-
den türediğini öne sürdü. Sina Onli-
ne’dan bir gazeteciye konuşan derneğin 
başkan yardımcısı ve genel sekreteri 
Zhai Guiyun, ‘Sarı’ gibi kelimelerin ko-
nuya dair önemli bir örnek sunduğunu 
söyledi. Buna göre İngilizcedeki sarı ke-
limesi sonbahar yapraklarına dayanıyor 
ve Mandarin dilindeki ‘yaprak dökülmesi’ 
kelimesine fonetik açıdan benziyor.

Hasan Ali Salim; batmak üzere olan 
bir bottan ya da doğrudan denizden bir 
erkeği, kadını veya çocuğu her çıkarışın-
da, kendi Akdeniz travmasını yeniden 
yaşıyor. 2004’te bir gemi enkazından 
sağ çıktığında sadece 16 yaşında oldu-
ğunu söyleyen Mısırlı Salim, İtalya’ya 
varmaya çalışan ama sert deniz koşul-
larının müsaade etmediği ağzına kadar 

dolu ahşap tekne alabora olduğunda, 
suya düşen bir başka göçmen tarafın-
dan kurtarılmıştı. Şimdiyse 31 yaşındaki 
Salim kurtarma görevini üstlendi. Lib-
ya’dan dayanıksız teknelerle Avrupa’ya 
ulaşmaya çalışan göçmenlere yardım 
etmeye çalışıyor.

Salim “Onlara dokunduğum anda 
kendi anılarım canlanıyor” diyor.

Birleşmiş Milletler’in (BM) kö-
leliğin çağdaş şekilleriyle ilgili özel 
raportörü Urmila Bhoola, ‘Modern 
köleliğe’ ilişkin hazırladığı raporu 
sundu. Bhoola, dünyada 40 mil-
yondan fazla kişinin köleleştiril-
diğini ifade ederek, kurbanların 
dörtte birinin çocuk olduğuna 
dikkati çekti. 40 milyon, Belçika, 
İsveç, Avusturya ve Portekiz ülke-

lerinin toplam nüfusuna eşit.
Şu an yaşanan ‘Modern kölelik 

belasının’ çevresel bozulma, göç 
ve demografik değişimler sonu-
cunda artabileceğini düşündüğü-
nü belirten Bhoola, milyonlarca 
kölenin yüzde 60’ının özel sektör-
de çalışmaya zorlandığını, kadın 
ve kızların yüzde 98’inin cinsel 
şiddete maruz kaldığını aktardı.

DÜnyaDa 40 
mİlyOnDan FaZla 
İnsan kÖle

73 YAŞINDA ANNE OLDU

İNGİLİZCE 
YALNIZCA BİR 
ÇİN LEHÇESİ Mİ?

GEMİ ENKAZINDAN KURTULAN GÖÇMEN, 
ŞİMDİ AVRUPA’YA ULAŞMAYA ÇALIŞAN 

MÜLTECİLERİ KURTARIYOR

Dünyanın en çok uluslararası 
ziyaretçi çeken şehirleri açık-
landı. Listedeki ilk 10’da İstan-
bul ve Antalya da yer aldı. 2018’de 
Avrupa’da en çok turist çeken 
şehirse Paris oldu. Fransa’nın baş-
kenti 19,1 milyon yabancı ziyaretçi 
çekmişti.

Tayland’ın başkenti Bangkok 
22,78 milyon ziyaretçi çekerek 
listenin birinci sırasında yer aldı. 
Bangkok’u Paris, Londra, Dubai, 
Singapur, Kuala Lumpur ve New 
york izledi. 

Mastercard’ın yıllık Küresel 
Şehirler Endeksi’nde yayımlanan 
bilgilere göre 200 uluslararası 
şehir sıralandı. Sekizinci sırada yer 
alan İstanbul’un ziyaretçi sayısı bir 
önceki seneye nazaran yüzde 8,14 
artarak 13,4 milyona ulaşırken, 
10’ncu sırada yer alan Antalya’yı 
da 12,41 milyon turist ziyaret etti.

Gece konaklayan ziyaretçilerin 
yaptığı ortalama harcamaların 
kıyaslandığı sıralamadaysa birinci 
sırada Dubai yer aldı. Dubai’yi 
Mekke, Bangkok ve Singapur izle-
di. Aynı listede 15. sırada yer alan 
İstanbul’da ziyaretçilerin günlük 
ortalama harcaması 8,26 dolarken, 
20. sırada yer alan Antalya’daki 
turistlerin günlük harcamasıysa 
7,65 dolar. 
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Hindistan’ın doğusunda 73 yaşındaki bir kadı-
nın ikiz kız çocuğu dünyaya getirdi. Andra Pradeş 
eyaletinde meydana gelen olayda doktorlar anne 
olan kadının dünyanın en yaşlı doğum yapan kişisi 
olduğunu söyledi. Geçtiğimiz ay sezaryen ameliya-
tıyla dünyaya gelen ikiz kız çocuğu tüp bebek teda-
visi sonucu doğdu. İkizlerin babası ise 82 yaşında! 

İstanbul 
8. sIRaDa

DÜnyanın en
ÇOk TUrisT 

Çeken 
şeHirleri

https://www.independentturkish.com/tags/ingilizcehttps:/www.independentturkish.com/tags/ingilizce
https://www.independentturkish.com/tags/akdeniz
https://www.independentturkish.com/tags/avrupa
https://www.independentturkish.com/tags/istanbul
https://www.independentturkish.com/tags/istanbul
https://www.independentturkish.com/tags/antalya
https://www.independentturkish.com/tags/paris
https://www.independentturkish.com/tags/hindistan
https://www.independentturkish.com/tags/ikiz
https://www.independentturkish.com/tags/do%C4%9Fum


SEYAHAT SEYAHAT
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İstanbul’da yaşayanların Avrupa’ya tatile 
gidip döndüğünde çokça dillendirdiği 
bir söz vardır:  “Amaaan Avrupa çok 
güzel ama bir İstanbul değil. Dünyada 
hiçbir yer İstanbul gibi değil vallahi” 

diye… Doğru. İstanbul, bu dünyanın 
adeta gözbebeği. Fakat size Avrupa’da 
İstanbul’dan hallice bir şehrin olduğunu 
söylesek? Şehrin içinden geçen nehri, 
yokuşlu yolları, Balat’taki evlere benzeyen 
yapıları, evler arasında asılmış çamaşırları, 
keşmekeşin dibini de her sokaktan fırlayan 
turistleri de görebileceğiniz türden bir 
yerden… Nereden mi bahsediyoruz? 
Portekiz’in başkenti Lizbon’dan elbette! 

SÖMÜRGECİ GEÇMİŞ 
Adeta kaşifler diyarı olan Lizbon, 

1147 yılında Portekiz kralı I. Alfonso 
önderliğinde Fransız, İngiliz, Alman 
ve Portekiz şövalyelerinden oluşan 
birliklerle kuşatılmış ve şehir Arapların 
elinden alınmış. Bu tarihten sonra şehir 
Hristiyanların egemenliğine geçmiş. Orta 
çağın sonlarına doğru oldukça genişleyen 
şehir, Avrupa ve Akdeniz’de önemli ticaret 
merkezlerinden biri haline gelmiş. Coğrafi 
keşifler döneminde 15 ve 16’ncı yüzyıllarda 
altın çağını yaşamış. 1531 ve 1755 yıllarında 
yaşanan depremlerde şehir neredeyse yok 
olmuş ancak tekrar tekrar inşa edilmiş. Bir 
zamanların meşhur sömürgeci ülkesi olan 
Portekiz’in özellikle Lizbonlu kaşifleri ise 
Özellikle Güney Amerika keşifleriyle ülkenin 
zenginliğine zenginlik katmış. Bugün ise 
sömürünün gözle görüldüğü ülkeyi Brezilya 
olarak dillendirebiliriz. 

ÜÇ BÖLGEDEN OLUŞUYOR
Bu klasik ancak bilinmesi gereken 

bilgilerden sonra gelelim Lizbon’da nereler 
gezilir, ne yenir kısmına… 

Lizbon üç bölgeden oluşuyor: Baixa, 
Bairro Alto ve Alfama. Baixa bölgesi 
merkezde, şehrin kalbi Rossio Meydanı’da 
burada. Praca do Comercio ve Rossio yani 
ticaret meydanı olan iki meydan merkezi 
oluşturuyor. Burada pek çok alışveriş ve 
eğlence mekanları var bu sayede günün her 
saati hareketli yerler. 

Alfama Lizbon’un en eski ilçesi… Ayrıca 
Fado’nun da doğduğu yer! Alfama’da, 
Arnavut kaldırımlı sokaklarda dolaşırken 
futbol oynayan çocuklar, camdan cama 
sohbette olan komşular, şarkı söyleyen 
kadınlar.  Sanki Avrupa’da değilmişsiniz gibi! 
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SEYAHAT SEYAHAT
Bairro Alto’da ise yerel 

restoranlarında harika yemeklerin 
tadını çıkarabilirsiniz. Çok gürültülü, 
hareketli bir bölge olduğu için 
burada kalmak pek tercihiniz 
olmayabilir. Gece hayatının saat 1 
ve 2 de başladığını hatırlatayım. 
Sabahlara kadar gençlerin sesi 
rahatsız edebilir…

SOKAK SOKAK GEZİ
praça do Rossio (Rossio 

Meydanı): Rossio Meydanı aynı 
zamanda IV. Pedro Meydanı olarak 
da biliniyor. 19. yüzyıla kadar 
şehrin eğlence merkezi olmuş ama 
geçmişte pek de renkli değilmiş. 
Orta Çağ’dan beri şehrin ana 
meydanı olan Rossio, ayaklanmalara 
ve direnişlere ev sahipliği yapmış. 
İdam cezalarının infazının ve boğa 
güreşlerinin düzenlendiği kanlı bir 
meydanmış.

Castelo de São Jorge (Sao 
Jorge Kalesi): Şehrin en yüksek 
tepesinde bulunan kale adını 
Kapadokyalı bir azizden almış. Sao 
Jorge Kalesi’nin tarihi vizigotlara 
kadar uzanıyor. 1755 yılındaki 
depreme kadar tiyatro, ceza evi 
ve silah deposu olarak kullanılmış 
ve depremden sonra uzun süre 
harabe halde kalmış. Günümüzde 
ise ağaçların arasından kaleye 
ulaştığınızda muhteşem bir şehir 
manzarası sizi bekliyor olacak.

Torre de Belém (Belem Kulesi): 
Lizbon şehrinin sembollerinden 
kabul edilen Belem Kulesi. Portekiz 
krali I. Manuel, 1520 yılında Tejo 
nehrinin kıyısında bir kale olarak 

inşa ettirmiş. Rivayetlere göre 
şehirdeki büyük depremden önce 
bu kule nehrin ortasındaymış ve 
deprem sonrası sahille birleşmiş. 
1983’te Unesco tarafından 
Jeronimos Manastırı ile birlikte 
dünya kültürel mirası listesine 
alınmış. Gezi planınızda erken saate 
burayı alırsanız zaman kaybetmemiş 
olursunuz.

Mosteiro dos Jerónimos 
(Jerónimos Manastırı): Jerenimos 
Manastırı, Portekiz’in altın çağı 
olan keşifler döneminin en 
muazzam örneklerinden biri. 
Adını denizcilerin yol göstericisi 
olduğuna inanılan Aziz Jerome’dan 
almış. Binanın mimarisi gotik ve 
rönesans tarzlarının karışımından 
oluşan manuelin döneminin tipik 
bir örneği olarak kabul ediliyor. 
Lizbon’da keşiflerin etkisiyle ortaya 
çıkan manuelin mimarisi pek çok 
esere rastlayacaksınız. Denizcilik ve 
tropikal bitki motiflerinin de olduğu 
binanın dışında hemen her yapının 
üzerinde koni şeklinde yapılara 
dikkat edin.

Rua Augusta Arch (Rua 
Augusta Takı): Sahile inen Rua 
Augusta yolu turistleri ve mağazaları 
ile İstanbul’un İstiklal Caddesi’ni 
anımsatıyor. yolun sonundaki zafer 
takıyla süslenmiş tarihi kapının 
olduğu yerden saray meydanı 
da denilen ticaret meydanına 
çıkaracaksınız. 

Elevador de Santa Justa (Santa 
Justa Asansörü): 1900’lü yıllarda 
Baixa ve Bairro Alto’yu birbirine 
bağlamak için kurulan asansördür. 

Aynı zamanda “Carmo Lift” 
olarak da biliniyor. Neo-gotik 
mimarideki Santa Justa Asansörü, 
Paris’teki Eiffel Kulesi’ni yapan 
Gustav Eiffel’in öğrencisi Raul 
Messner tarafından yapılmış. 
Asansörle Barrio Alto bölgesine 
çıktığınızda yukarıda muhteşem 
Lizbon manzarası sizi bekliyor. 
Bulunduğunuz yerden Rossio ve 
Baxia bölgelerini ve karşı tepedeki 
Sao Jorge Kalesi’nden sahile kadar 
uzanan bölgeyi izleyebilirsiniz. 
Sé de Lisboa (Lizbon Katedrali): 
İki çan kuleli Se Katedrali, şehrin 
en eski kilisesi. Aslında 11. yüzyıla 
kadar bu yapı bir camiymiş. 
Daha sonra şehir Hristiyanların 
eline geçince cami yıkılarak 
onun kalıntıları üzerine Lizbon 
katedrali yapılmış. Santa Maria 
Maior kilisesi olarak da biliniyor, 
giriş ücretsiz. yolu biraz yokuşlu, 
yorulmadan geleyim derseniz 28 
nolu sarı tramvayı kullanabilirsiniz. 
Görülmeye değer.

PEKİ NE YENİR?
Biz Müslümanlar için Lizbon’da 

yemek çok sıkıntı değil. Çünkü bir 
deniz kıyısı şehri olan Lizbon’un 
deniz mahsulleri oldukça çeşitli. 
Hemen hemen her yerde taze 

balık bulabileceğiniz şehirde 
fiyatlar da biz turistler için o kadar 
da can yakıcı değil. 

Size spesifik yemek 
yiyebileceğiniz bir restoran 
önermiyoruz ama tatlı ve kahve 
içeceğiniz mekânı önermek için 
sabırsızlanıyoruz!

Lizbon’un Belem semtinde 
bulunan bir pastaneyi takdim 
etmek istiyoruz: Pastéis de Belém!

Dışarıdan bakınca çok da 
albenisi olan bir yer değil açıkçası, 
şanını bilmeseniz dikkatinizi 
çekmez önünden geçerken... 
1837’den beri hizmet veren Belem 
Pastanesi, sadece Lizbon veya 
Portekiz’de değil; lezzet düşkünleri 
ve seyahat severler için dünyaca 
meşhur bir yer. Çünkü burada 
mucizevi lezzetteki Belem turtaları 
üretiliyor! Bu öyle bir turta ki, ünlü 
gurme dergileri tarafından sık sık 
‘Ölmeden önce tadılması gereken 
20 lezzet’ listelerine alınıyor. “Nasıl 
bir şeymiş bu?” derseniz çıtır çıtır 
ince milföy hamuruyla yapılmış, 
kremalı bir turta diyebiliriz. Üzerine 
tarçın dökülerek yeniliyor... yanına 
da mükemmel bir kahveyle 
çok güzel bir öğün geçirmiş 
oluyorsunuz. 

Sahile inen Rua 
Augusta yolu turistleri 
ve mağazaları 
ile İstanbul’un 
İstiklal Caddesi’ni 
anımsatıyor. Yolun 
sonundaki zafer 
takıyla süslenmiş 
tarihi kapının 
olduğu yerden saray 
meydanı da denilen 
ticaret meydanına 
çıkaracaksınız.

BİR MASALDAYMIŞ GİBİ SANKİ… 
Lizbon’da vaktiniz bolsa ziyaret edebileceğiniz birçok yakın 
alternatif bölge mevcut. Eğer hava yüzmeli güneşlenmeli 
aktivitelere müsaitse Cascais’e, masallardan fırlamış güzellikte 
bir yer görmek istiyorsanız sizi Sintra’ya alalım. Lizbon’a trenle 40 
dakikalık bir mesafede olan Sintra, bizce kesinlikle ziyaret edilmesi 
gereken yerlerden. 1800’lü yıllarda kral ve kraliçenin yazlık sarayı 
olarak kullanılan, orta çağ stiliyle döşenmiş bu görkemli şatoya 
bayılacaksınız. İçindeki mobilyalara, duvarlarındaki kabartmalı 
çinilere, kral ve kraliçenin yaşadığı odalara ve tabii ki teraslarından 
görülen muhteşem manzaraya hayran kalmamak elde değil. 
Dünyanın en güzel 10 şatosu içinde yer alan Pena’ya bayıldık! 

   28 numaralı tramvay ile tüm 
   şehirde turistik bir yolculuk 

yapabilirsiniz. Şehirde eğlenceli ve 
nostaljik bir gezinti yapılmış oluyor. 
Tramvayın gittiği yerlere yürüyerek 
gitmek çok zor. Dik yokuşlar ve uzun 
mesafeler var. Tramvay ağır aksak gittiği 
için yürümüş kadar keyif alıyorsunuz. 
Açık camlarından etrafı seyrederken, 
evlerin duvarlarını adeta yalayarak 
geçen bu araçta kendinizi 1950’lerde 
hissedeceksiniz. 15 numaralı tramvayla ise 
Belem bölgesine yolculuk yapabilirsiniz.

  Lizbon’a THy’nin direkt uçuşuyla   
  4,5-5 saatte ulaşabiliyorsunuz. Saat 

farkının 2 saat olduğunu da hatırlatalım. 

   Gitmeden önce Lizbon’dan çıkmış 
   en önemli isimlerden Fernando 

Pessoa’yı ve Jose Saramago’yu  
okursanız iyi edersiniz.

   Fadonun başkent, Lizbon’a 
   gitmişken Fado dinlemeyi sakın 

unutmayın! Eğer Fado dinlemek istiyorsanız 
Bairro Alto’da onlarca minik, sevimli, lokal&-
turist karışık Fado restoranı bulunuyor. 



MALZEMELER: 
250 gram tereyağı veya 

margarin, yağ büyüklüğünde 
peynir, 3 adet yumurta

(1 tanesinin sarısı 
üzeri için ayrılacak), 1 paket ka-

bartma tozu, 1 çay kaşığı mahlep, 
1 çay kaşığı tuz, Aldığı kadar un

üZERİ İçİN:  1 Su bardağı pekmez, 
1,5 su bardağı su, Susam

GÜN POĞAÇASI

Pudingi ve sütü bir 
tencereye koyalım, 
kaynayınca ocaktan 

alalım. Uzun bir tepsi 
kullanalım. Sırasıyla sadece 
bisküviyi pudinge batıralım 
ve tepsiye yaslayalım sonra 
kakaolu bisküviyi pudinge 
batırıp sade bisküvinin önüne 
yerleştirelim. Bir sade bir 

kakaolu bisküvi kullanarak 
devam edelim. Bu işlemi   
tüm bisküviler bitinceye   
kadar uygulayalım. Kalan 
pudingle pastamızın üzerini 
kaplayalım. Hindistan ceviziyle 
süsleyelim. Soğuyunca 
buzdolabında dinlendirelim. 
Pastamızı verev şeklinde   
kesip servis edelim. 

MALZEMELER: 
1 paket kakaolu bisküvi, 1 paket sade bisküvi

1 paket kakaolu puding, 2.5 su bardağı süt

BİSKÜVİLİ VEREV PASTA

MUTFAK KÜLTÜRÜ

n ataseven69@gmail com

NURİYE
ATASEVEN

Tüm malzemeler katılıp 
hamur yoğrulur. 4 
bezeye ayrılır. Bezeler 

merdaneyle servis tabağı 
büyüklüğünde açılır. Önce 4 
parçaya sonra 8 parçaya bölü-
nür. Her biri üçgen rulo yapılır, 
yağlanmış tepsiye dizilir. Üzeri-
ne yumurta sarısı sürülür. 180 
derece fırında pişirilir. 
Not: Peynir hamur 
malzemesiyle birlikte 
yoğrulacak.
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K
ış mevsimi çabuk 
gelir. Ekim ayında 
havanın soğumasıy-
la, dolaplardan çıkan 
hırkalarla, artan 

trafikle, kısalan günle, konserve 
sezonunun bitmesiyle gelir kış. 
Balkondaki çiçekler, komşu otur-

maları, parktaki yorgun ihtiyarlar 
kışa hazır değildir. Kalplerimizin 
durumu da farksızdır. Ani gelen 
kışı sevmez, güneş doğmadan 
uyanmalara dayanamaz. Gelen 
kışı huzurla karşılayacak bir şey-
ler yapmak lazım. İçimizdeki kara 
kışı bastıracak bir dost lazım. Evet 

aylardan ekim, son baharın son 
durağındayız. Yaklaşan kışın tela-
şı şimdiden sardı her yeri. Şimdi 
bir çay demleyin ve sizinle bu ay 
paylaştığım iki kolay tarifi yapın. 
Hayat nasıl olursa olsun, mutfa-
ğınız huzur ve bereketle dolsun. 
Afiyet olsun. 



KÜLTÜR SANAT

GARİP BİR RASTLANTI 22 yıl önce Ayşenil Şamlıoğlu’nun rejisi, Selçuk 
yöntem’in yorumuyla sahnelenen ‘Benim 
Adım Feuerbach’ adlı oyun, yıllar sonra tekrar 
seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

TARİH: 8 Ekim Salı – 20.30
yER: Kadıköy Halk Eğitim Merkezi
Kadıköy / İSTANBUL 

Maşa ile Koca Ayı ve Şirinler, Ekim'de 
Ankaralı sevenleriyle buluşmaya 
hazırlanıyor. 

Bu keyifli akşama ortak olmak 
için Maşa ile Koca Ayı ve Şirinler Çocuk 
Oyunu biletlerinizi ayırtmayı unutmayın! 

Çocukların sevdiği karakterlerle daha kolay 
öğrenmeleri ve ders almalarını sağlamak için 
bekliyoruz.

TARİH: 20 Ekim Pazar – 14.30
yER: Sinan Bengiar Tiyatro Salonu 
yenimahalle / ANKARA

H arika Kanatlar Müzikali 2 yepyeni müzikaliyle 
maceralarına devam ediyor.

"Kahramanlarımız Jet, Donnie ve Dizzy bu 
kez kutuplarda yaşayan dostlarımızla birlikte, karşıları-
na çıkan olayları çözmeye çalışacaklar. Bakalım başarılı 
olabilecekler mi?"

TARİH: 12 Ekim Cumartesi – 14.30
yER: Trump Kültür ve Gösteri Merkezi
Mecidiyeköy / İSTANBUL

22 yıl sonra 
Tekrar sahnede

maşa Ve koca 
ayı çocUklarla 
BUlUşUyor

FeTTah can 
ankara’da 

rUmBa gecesine 
haZır mısınıZ?

harika kanaTlar!

Fettah Can, 12 Ekim Cumartesi akşamı 6:45 
KK Ankara’da Ankaralı sevenleriyle buluşmaya 
hazırlanıyor. 

TARİH: 12 Ekim Cumartesi – 22.30
yER: 6:45 KK – Çankaya / ANKARA 

Sadece müziğiyle değil şovlarıyla da çok beğeni 
kazanmış olan Ayhan Sicimoğlu ve ekibi, 11 Ekim 
akşamı IF Performance Hall Ataşehir’de sevenleriyle 
buluşmaya hazırlanıyor.

TARİH: 11 Ekim Cuma – 22.30
yER: IF Performance Hall Ataşehir 
Ataşehir / İSTANBUL

KÜLTÜR SANAT

Moleire’nin 
ölümsüz 
eseri olan 
Cimri 
tiyatro 

sahnesinde. 
“Dünyadaki insanların en 

az insan olanı; yeryüzündeki 
canlıların en katı yüreklisi, 
pintilerin en pintisidir. Onun 
sevmesinden kuru, onun 
okşamasından kısır bir şey 
olamaz. Vermek öylesine 
zoruna gider ki, selam bile 
vermez kimseye, onu bile 
alır; yalnız alır...” 

17. yüzyılda yaşamış 
Fransız komedya yazarı 
Moliere’in ünlü eseri Cimri’de 
belli bir zümreye bakmakla 
bir genelleştirmeye bakmak 
arasındaki pencereden 
birçok insanın ve ailelerin 
iç ve dış yapısına bakacak, 
garip rastlantılara tanık 
olacaksınız.

TARİH: 22 Ekim Cuma – 20.00
yER: yenimahalle 4 Mevsim 
Tiyatro Salonu  
yenimahalle / ANKARA
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Yıllar Maleficent ve Aurora’ya iyi 
davranmıştır. İlişkileri kalp kırık-
lıklarından, intikam öyküsüne ve 
sonunda sevgiye dönüşür. Ancak 

hala insanlar ve periler arasındaki nefret ilişkisi 
sürüyordur. Aurora’nın Prens Phillip ile ger-
çekleşecek olan evliliği, iki bölgenin birliğini 
sağlayacağı için Ulstead ve Moors Krallığı’nda 
kutlanacaktır. Beklenmedik bir karşılaşma ise 
yeni ittifakları doğuracaktır. Büyük Savaş içeri-
sinde Maleficent ve Aurora ise ayrı düşecekler-
dir. Böylece sadakatleri test edilecek ve gerçek 
bir aile olup olmadıklarını sorgulayacaklardır.

Yaşlanan bir kiralık katil artık bu 
işlerden kurtulmak ister. Bunun 
için uğraşırken kendini bir savaşın 
içinde bulur. Savaştığı kişi ise 

kendisinin 25 yaş daha genç ve en dinç 
halindeki klonudur. Smith, her hareketini 
önceden tahmin edebilen, gizemli, genç 
bir ajan tarafından hedef alınıp takip edilen 
seçkin suikastçı Henry Brogan’ı canlandıracak. 
Gemini Man, Ang Lee’nin yönettiği ve David 
Benioff, Billy Ray ve Darren Lemke tarafından 
yazılan yaklaşan 2019 Amerikan bilim kurgu 
aksiyon filmi. 

tüR: Fantastik, Macera, Aile
Yönetmen: Joachim Rønning
OYunculaR: Angelina Jolie, Elle 
Fanning, Michelle Pfeiffer

tüR: Aksiyon, Bilimkurgu
Yönetmen: Ang Lee
OYunculaR: Will Smith, Mary 
Elizabeth Winstead, Clive Owen, 
Benedict Wong

MALEFİZ: 
KÖTÜLÜĞÜN GÜCÜ

İKİZLER 
PROJESİ

tüR: Gerilim    Yönetmen: Bong Joon-ho 
OYunculaR: Song Kang-Ho, Choi  

Woosik, Park So-Dam

tüR: Polisiye, Aksiyon  Yönetmen: 
Todd Phillips OYunculaR: Joaquin 
Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz

Kolej çağında manipilasyon konusunda eğitim gören Kim 
ailesinin çocukları, öğretmen ve terapist görevleriyle ken-
dilerini Park ailesinin yanına yerleştirir. Kim çocukları, Park 
ailesine lüks bir hizmet sunarken, Park ailesi ise evlerinde 
ki herşeyin azar azar Kim ailesine geçtiğini fark etmez.

Oldukça başarısız bir stand-up showmeni olan Arthur 
Fleck, bunalıma girer ve acımasız bir katile dönüşür. 
4 Ekim 2019 tarihinde gösterime girecek olan Joker 
filminde yönetmen koltuğuna Todd Phillips oturuyor. 

PARAZİT

tüR: Aksiyon, Bilimkurgu  Yönetmen: Tim 
Miller OYunculaR: Arnold Schwar- 

zenegger, Linda Hamilton, Mackenzie Davis

Terminator’ün devam halkası olan filmde ‘Termina-
tor’ karakterini bir kez daha Arnold Schwarzenegger 
canlandırıyor. Tim Miller’in yönetmen koltuğunda 
oturduğu filmde Schwarzenegger’a ‘Sarah Connor’ 
karakteri ile Linda Hamilton eşlik ediyor.

TERMİNATÖR: KARA KADER

tüR: Dram  Yönetmen: Mehmet 
Ada Öztekin OYunculaR: Aras Bulut 

İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, Celile Toyon

yedi yaşındaki kızıyla aynı zeka yaşına sahip bir babanın 
adalet arayışını konu ediyor. “Senin baban kimselere 
benzemez, çünkü baban seninle aynı yaşta” sloganıyla 
yola çıkan film, uzun süre konuşulacağa benziyor.

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE JOKER

SİNEMA
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KİTAP

BASİT
 YAŞAMA 
SANATI 

KARA 
KITANIN 

İKTİSATÇISI

90 turuncudergi com

Basit yaşamak, Zen stili yaşamaktır. Hayatın karmaşa-
sından ne kadar yakınsak da dünyayı değiştirmek kolay 
değil. Dünya istediğimiz yönde gitmiyorsa, belki de yap-
mamız gereken kendimizi değiştirmek, basit bir yaşam 
sürmeyi öğrenmektir. Basit yaşamak için köklü değişiklik-
ler yapmak gerekmez. Alışkanlıklarda ufak tefek düzenle-
meler, bakış açısında küçük bir fark yaratmak bile yaşam 
tarzını değiştirmek sayılır. Bu kitap bize 100 adımda basit 
yaşamanın, modern hayatın kaygılarından uzaklaşmanın 
yöntemini öğretiyor.

Osmanlı İmparatorluğu’nda 19’ncu yüzyılın sonlarına doğru 
kadın konusuna eğilen, sadece kadın okurlara hitap eden 
kitapların sayısı artmıştı. Osmanlı Hanımları Mutfakta da 
1880-1926 yılları arasında yayımlanmış çeşitli Osmanlıca 
kadın dergilerinde yemek, sofra kültürü, beslenme alışkan-
lıkları üzerine çıkan makalelerden renkli bir seçki sunuyor: 
Mutfağın ve yemek odalarının nasıl düzenlenmesi gerek-
tiğinden bazı pratik bilgilere, küçük çocukların yemeleri 
gerekenlerden onlarca çeşit tarife, sofrada uyulması gereken 
görgü kurallarından çorbalara geniş bir malumat yelpazesi. 
Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne geçiş 
dönemi sayılabilecek olan 1880-1926 yılları arasındaki dö-
nem hakkında dikkatli bir okuyucuya çok şey öğretiyor.

Bu roman, Afrika’nın iktisadi anlamda sıfırdan başlayarak 
küresel ekonomik düzeye aşama aşama nasıl gelindiği anla-
tıyor. İdealist bir iktisatçı olan Imari’nin disiplinli gayretleriyle 
koordineli çalışarak Başkan’la el ele verip ülkesini, yoksulluk 
içinde çırpınan vatanını sömürücü ajanların ve işbirlikçilerin 
kol gezdiği bir zamanda, dinmek bilmeyen iş enerjisiyle iyi 
ve sıkı bir ekonomik program dâhilinde kalkındırmasına da 
okuyarak şahit oluyor okur. Kara bir kaderi olan bir kıta, eko-
nomik mücadele vererek tüm veçheleri ve teşkilatıyla ayağa 
kalkıyor... Olumlu bir ütopya niteliği taşıyan romanda yazar, 
okura; bir ülke yeni baştan nasıl inşa edilir, ekonomik dev-
rimler ne şekilde yapılandırılır, sorularının yanıtını veriyor.

 “Karanın ve denizin sevgili çocukları,
Bazen kaçınılmazdır gece yolculukları.
 Büyük küçük engeller çıkınca karşınıza,
Aklınıza getirin küçük Caretta’ları.”
 
Müge Mengü Hale’nin yazdığı, Meryem Tanrıkulu’nun re-
simlediği Ay Işığını Arayan Denizkaplumbağaları – Çıtırcık 
ile Pıtırcık bize bir yaşama mücadelesi hikâyesi anlatırken, 
umuda, dayanışmaya, mücadeleye dair içimize dokunan 
bir arka plan yaratıyor.
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