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Sevgili Turuncu Okurları

Barış Pınarı Operasyonu ile teröre geçit vermeyeceğimizi, 
mazlumların haklarını savunmak için dünyayı karşımıza 
alabileceğimizi yeniden göstermiş olduk. Türkiye algı 

operasyonlarıyla dünyayı yönetmeye çalışanların anlayamayacağı bir 
ülke. Tüm sokaklar, içimizde vatan ve millet sevgisi olan tüm insanlar 
olarak birlik olduk. Safranbolu’da karşılaştığım bir kadın Suriye meselesini, 
güvenli bölgeyi ve Barış Pınarı Harekatı’nı bana öyle güzel özetledi ki 
kulaklarıma inanamadım. Akıllı ve ferasetli bir milletiz. Son günlerde 
yaşanan gelişmeler de bunu gösterdi hamdolsun. 

Sefere dualara giden yiğitlerimize ve onların kahraman ailelerine 
buradan saygılarımı sunuyorum. Allah hepsinden razı olsun. Şehitlerimize 
Allah’tan rahmet, gazilerimize şifa diliyorum. Şahadete gözü kapalı giden 
gençlerimiz bizi hem onurlandırıyor hem de ağlatıyor. Onları yetiştiren 
analara selam olsun.

İslam dünyası yöneticilerinin Müslümanların sorunlarına karşı 
duyarsızlığı bazen de çözüm üretememesi bizim kendi sorunlarımızı 
kendimizin çözmesine engel oluyor. Bugün İslam ülkeleriyle konuşmamız 
gereken konuları maalesef ABD ve Rusya ile konuşuyoruz. Bu tablo içimi 
acıtıyor.

Yalnızca askeri ve siyasi meselelerde değil birçok toplumsal konuda 
da çözüm masasına konuşmak yerine ben dilini referans alan konuşmalar 
yapıyoruz. Sahaya inip toplumun sorunlarına projeksiyon tutmak zor 
geliyor, sosyal medya diliyle genel geçer yorumlarda bulunuyoruz. 
Bu da problemlerin yüzeysel konuşulmasını sağlıyor. Aslında büyük 
etkisi olan sorunlar yüzeysel anlatımlar nedeniyle etkisizleşiyor sanki. O 
yanımız hissizleşiyor. Kadın, şehirli kadın, muhafazakâr kadın üzerinden 
yapılan tartışmalar baktığımda aynı kısır döngüyü görüyorum. Üç çocuk 
sahibi bir anne ve babaanne olarak kadınların aileyi nasıl emek emek 
ayakta tuttuğunu görüyorum. Fakat sanki biri düğmeye basmış gibi 
bizden olmayan kadınları anlatarak hem cinslerimizi kendi içimizde 
kutuplaştırmak istiyor. Anadolu’da her sabah 5’te uyananla kahvaltı 
hazırlamayan bir avuç kadın karşı karşıya getirilmek isteniyor.

Toplumun kilit taşı kadınlar… Şehir hayatında yaşanan zorluklara karşı 
aileyi koruyan da aslında kadınlar. Sizlere bu ay yazarlarımız şehirli kadını 
farklı yönleriyle anlattı. Gazeteci Zahide Ülkü Bakiler ile kadın tartışmasını 
tüm boyutlarıyla konuştuk. Buradan kendisine teşekkür ediyorum.

Ve Nuri Pakdil… Kudüs’ü bizlere sevdiren ‘Yedi Güzel Adam’ın 
ağabeyi… Vefat etti. Allah rahmet eylesin. Kuşlar, Kudüs ve şiir mısraları 
öksüz kaldı. Türkiye’de üç nesil onu okudu, onunla büyüdü, yetişti. Biz 
ondan razıydık, Allah da razı olur inşallah. Mekânı cennet olsun, yayın 
dünyamızın başı sağ olsun. 

Her sayfa bir hikâye, her hikâye hayata bir pencere olan dolu dolu 
bir sayı bekliyor sizleri. Yeni sayılarda ve yeni hikayelerde buluşmak 
dileğiyle… 

Allah’a emanet olun. 
Zahide Ceylan
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Asırlardır beklenen gözlenen bayrağın gölgesini 
götürdüler serdengeçtilerimiz.
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ŞEYMA ÇAKIROĞLU YEŞİL:
İSLAMIN ŞANLI ORDUSU

Değişim ve dönüşüm insanın temel ihtiyacıdır. İlerlemek yenilen-
mekle olur. Yeni bize enerji ve motivasyon sağlar, iyi hissettirir. 

Geçtiğimiz ay yaşadığımız Silivri merkezli 5,9 şiddetindeki 
deprem, ‘Beklenen büyük İstanbul Depremi’ni
yeniden gündeme taşıdı. 

Öğretmen sınıfındaki ‘Mükemmeliyetçi mizaç tipindeki’ 
iki öğrenciyi göstererek sınıfa hitaben konuşmaya başladı. 
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SEYRAN AKDAŞ: ALIŞVERİŞ BAĞIMLILIĞI...
İHTİYAÇLAR SINIRSIZ MIDIR?

GÜLAY KURT: DEPREM GERÇEĞİ

SALİHA SAĞDIÇ: BANA ‘ENNEAGRAM’INI
SÖYLE SANA KİM OLDUĞUNU SÖYLEYEYİM!
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KAPAK: ŞEHİRLİ KADIN ÜZERİNE 
MONOLOG KONUŞMALAR
Kadınlara çok sorumluluk veriyoruz. Şehir hayatının 
temposunda fazlasıyla yorduğumuz kadınlar üzerinden 
yanlış tartışmalar başlatıyoruz. 
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Hayatlarının baharında terör örgütü PKK’nın 
kurşunlarıyla şehit oldular. Onlar bu vatan daha güzel, 
daha yaşanılır, daha gelişmiş olsun diye uğraştılar.
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ŞEHİT ÖĞRETMENLERİMİZ

Fox News spikeri Leland Vittert’in Barış Pınarı 
Harekâtı’na ilişkin değerlendirmelerini haksız buldu 
ve Türkiye’nin konumu gereği yürüttüğü operasyonun 
detaylarını tüm dünyaya duyurdu.

16

BATI MEDYASINA MEYDAN
OKUYAN KADIN: GÜLNUR AYBET

Söz bazen sarsar. Hiç beklemediğiniz anda kendinizi bir 
kelamın başlattığı bir sarsıntının içinde buluverirsiniz.

28

HALİME TEZCAN TOSUN: 
SEN DE KAFİLENİN İÇİNDESİN

Hemen her gün yeni dizi etiketiyle birbirinin benzeri 
yapımlar ekranlarımızda yer alıyor. Çabuk tüketiyoruz, 
ya çok seviyor ya da öteliyoruz. 

30

SEDA ŞİŞMAN: SENARİST BERFU
ERGENEKON RÖPORTAJI

Köy’ deyince ne geliyor aklınıza? Kuzular, yayık, çimen 
kokusu, ekşi mayalı ekmek, tereyağı? 

34

ŞEYDA BETÜL KILIÇ: ŞEHİRLİ
KADININ ŞEHİRLE  MÜCADELESİ

18
44

GAZETECİ ZAHİDE ÜLKÜ
BAKİLER RÖPORTAJI

EMİNE YILMAZ: BKNZ. MÜLTECİ 
ÇOCUK OLMAK

Gazeteci Zahide Ülkü  Bakiler “Kişisel okumalarımda, 
bIyolojinin kadınları otomatık ve zorunlu bir biçimde 
dezavantajlı konuma yerleştirdiğine şahit olmadım” dIyor. 

Acı bir gerçek ki bugün sekiz yaşındaki Suriyeli bir çocuk 
ölümle doğmuştur. Hafızasındaki tüm anılar savaşa dairdir. 
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İSLAM’IN
ŞANLI ORDUSU

B
ir millet düşünün ki, hadis-i 
şerif ile müjdelenmiş.
Bir millet ki Orta Asya 
steplerinden koca bir 
kıtayı aşıp bir başka 
kıtanın doğal sınırlarına 
kadar at üstünde varmış. 
en büyük özelliği savaşçı 
oluşları, cesaretleri. İslam 

ile müşerref olunca bu hasletleri 
Allah adına Hak adına cihat namına 
yapmış ve savaşı gazaya, savaşçıyı 
mücahide, ölüyü şehide tebdil 
eylemiş biiznillah. İlk komutanımız 
Hz. Peygamberimiz olduğu itibariyle 
asker ocağı ‘Peygamber Ocağı’ olmuş 
her daim. Çok sevilmiş, hürmet 
edilmiş kutsal sayılmış, hoş görülmüş. 
en sevilen çocuklarımız ‘Paşam’ diye 
sevilmiş. Her bir nefer Mehmetçik olup 
Muhammed’in ordusuna tevdi edilmiş.

“DÜĞÜNE GİDİYORUZ”
Bedir’de ilk İslam ordusu ve 

mücahitlerinden sonra, yine aynı 
gaye uğruna Malazgirt’te, İstanbul’un 
fethinde, Çanakkale’de, Kut’ta, 15 
Temmuz’da ve en nihayet Barış Pınarı 
Harekatı’nda cisimler değişmiş lakin 
o cevher ve ruh tekrar ve yeniden 
neşv-ü nema bulmuş farklı bedenlerde 
küffara karşı. Allah’ın rızası, masumun 
ve mağdurun hakkının savunulması 
İslam aleminin payidar olabilmesi için 
yeniden canını siper etmekte olan 
İslam’ın ordusunun adıdır Mehmetçik ve 
Barış Pınarı Harekâtı.

Sorulduğunda ‘Düğüne gidiyoruz’ 
diyerek sipere koşan bu ana kuzuları, 
‘Ölürsek şehit ölemezsek gazi’ diyerek 
gül bahçesine girer gibi toprağın altına 
girmeyi isteyenlerin neslidir. Beklenen 
ordu yine Türk ordusudur ve sonuna 
kadar bu şerefli vazifeyi gerekli olduğu 
anda aynı ruha bürünüp taşıdığı cevheri 
ortaya çıkarmakta mahir neferlerden 
müteşekkildir. 
Şu kopan fırtına Türk ordusudur Ya Rabbi
Senin uğrunda ölen budur Ya Rabbi…
mısraları O’dur.

EN ACIKLI GÖÇ
Muhteşem imparatorluğun hilafeti 

altında asırlarca huzur ve refah içinde, 

yaşadıkları asırlara damgasını vuran 
medeniyet sınırlarımız üç kıtaya 
yayılmışken, dosta huzur düşmana 
korku salarken, kandırılan ve gövdeden 
kopan zamanımızın sözde İslam ligi 
ülkeleri… 

Uydurma sınırlarla tebaası olduğu 
vatanını parça pinçik böldürerek 
kral oldum sananlar… Kurulan kukla 
yönetimleriyle tabii zenginliklerini üç 
kuruşa satarak bugünün cehennemini 
nesillerine miras bırakanlar. Tüm İslam 
coğrafyası sözde medeni Batı’nın esareti 
altında önce sömürüldü sonra da 
yağmalandı. Şimdi ise yaşama hakkı bile 
tanımak istemedikleri Haçlı zihniyetleri 
doğrultusunda kan gölüne çevrilmiş 
ve halkı sığınmacı ordusuna dönüşmüş 
durumda.

Vicdanların kaldıramayacağı 
gerçekler yaşanmakta coğrafyamızda. 
Anadolu belki de en acıklı ve en 
büyük göçünü almakta. Yaşama 
imkanları tamamen bitmiş düne kadar 
aynı devletin unsurları olduğumuz, 
dindaşlarımıza yaşama imkânı 
sağlayandır Anadolu hem coğrafyası 
hem de halkıyla.

ASIRLARDIR BEKLENEN

Suni sınırlarla bölünmüş bu 
coğrafyada gönül birliğimiz ve kadim 
geçmişimizin sorumluluğuyla tüm 
dünyaya karşı dünya beşten büyüktür 
sözünün hikmetini yine ve defaten 
gerçekleştiren Türk ordusu hem 
bizlerce uğurlanırken her nefer sanki 
her birimizin evinden çıkarcasına 
gururla ümitle sevinçle gönderdik 
yüreğimizden bir parçayı da yanlarına 
koyarak. Gittikleri yerlerde ise o 
mağdurların, yaşadığı zulüm perdesini 
yırtacak kahramanlarını karşılayışlarına 
şahit olmaktayız yüreğimiz dağlanarak.

Asırlardır beklenen gözlenen 
bayrağın gölgesini götürdüler 
serdengeçtilerimiz. Rabbimiz, 
Müslüman ya da gayrimüslim tüm 
mağdur ve mazlum halkları geçmişte 
olduğu gibi selamete kavuşturmayı ve 
İslam’ın şanına yakışır yüceltilmesine 
hizmet etmeyi bu necip millete tekrar 
nasip eylesin. Gazamız mübarek, 
mazlumlarımız felah bulsun inşallah.
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Onlar
bölücü katillere karşı, 

Türkiye’nin dört bir 
yanında vatan için

        şehadeT 
desTanları yazdı

O
nlar bağımsız Türkiye 
için kardelenler yetişti-
rebilmek uğruna terör 
örgütü PKK’nın kurşunla-
rının arasına daldı. Nice 
çocuğu vatan sevgisiyle 
yetiştirdiler. Cesur yürek 

öğretmenler, korkak hainlerin 
pusularında şehit düştüler.

ONLARI TANIYOR MUYUZ?
Kasım ayının en önemli gün-

demlerinden biri de 24 Kasım 
Öğretmenler Günü… Bizi hayata 
hazırlayan bir peygamberlik 
mesleği olan öğretmenlik kutsal 
alanlardan biri. 

Biz ise bu sayıda sayfaları-
mızda öğretmenlik mesleğinin 
kutsiyetinin yanında şehit edilen 
öğretmenler hakkında bir şeyler 
anlatmak istiyoruz. 

Onların haklarını elbette öde-
yemeyiz naçizane onları unut-
mamak, çocuklarımıza her daim 
hatırlatmak istiyoruz. Hayatların-
da hiç görmedikleri, gitmedikleri, 
tanımadıkları yerlere gittiler, yeni 
hayatlarını kurdular. Ülkelerine 
hizmet etmek, yolu, elektriği, 
hatta dersliği olmayan okullarda 
öğrenciler yetiştirebilmek için… 
Tüm bu fedakarlıklara rağmen; 
evleri basıldı, okulları yakıldı, tüm 
dünyanın gözü önünde şehit 
edildiler. Öldürüldüler, defnedil-
diler ve mezarlarına birer bayrak 
dikildi… Geride ise; acı hatıralar, 
uğruna şehit düştükleri öğren-
ciler bıraktılar. Peki terör örgütü 
PKK’nın katlettiği öğretmenleri-
mizi tanıyan, hatırlayan, hikayele-
rini bilen var mı? 

Neşe öğretmeN, 
Sait öğretmeN, 

aybüke öğretmeN 
ve Niceleri daha... 

hayatlarıNıN 
baharıNda terör 

örgütü Pkk’NıN 
kurşuNlarıyla 
şehit oldular. 

oNlar bu vataN 
daha güzel, daha 

yaşaNılır, daha 
gelişmiş olSuN 

diye uğraştılar.

DOSYA
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İLK KATLEDİLEN ÖĞRETMEN
Gaziantep’in Şahinbey ilçesindeki 

Aliye Ömer Battal İlkokulu’nda müdür 
yardımcısı olarak görev yapan Mehmet 
Saygıgüder, 26 Haziran 1979 günü 
çalıştığı okulun bahçesinde şehit edildi. 
Öğrencilerinin gözü önünde 7 kurşunla 
sırtından vurulan Saygıgüder kayıtlara, 
PKK’nın şehit ettiği ilk öğretmen olarak 
geçti. Babası öğrencilerinin gözü önün-
de 7 kurşunla vurulduğunda 6 yaşında 
olan Filiz Saygıgüder, hem gururlu hem 
de hala acı içinde. Saygıgüder o günleri 
şöyle anlatıyor: “Ders arası olduğu için 
babam bahçedeymiş. Saat 8.15 sula-
rında iki kişi okulun bahçesine kurşun 
yağdırmış. Bize ulaşan evraklarda vuran 
iki kişi babamı hiç tanımadığını söylü-
yor. Sadece ellerine bir fotoğraf tutuş-
turup, gidip bu adamı vurun demişler. 
O kadar” Babasıyla ilgili yalnızca elinden 
tutup okula gittiği günleri hatırlayan 
Saygıgüder, “Ben 6 yaşındaydım. 12 
eylül 1980 darbesinin hemen öncesiydi. 
Türkiye’nin çok sancılı süreçten geç-
tiğini anlatıyor büyüklerimiz. Annem 
lohusaydı, kardeşim Ülkü 26 günlüktü. 
Askerler eve geldi. Önce babamın yaralı 
olduğunu haber verdiler. Daha sonra 
şehit düştüğünü öğrendik. Sıkıyönetim 
gerekçesiyle annem cenazeye gideme-
di. Babamın ölüsünü bile bize göster-
mediler”

Şu an 46 yaşında olan Filiz Saygıgü-
der o günlere dair yürek burkan anısını 
şöyle anlattı: “Babamın öldürüldüğü 
okul rahmetli dedem ve ninemin evine 
çok yakındı. Onlara giderken okulun 
önünden geçerdik. Her geçtiğimizde 
malum, hüzne boğulurduk. Yıllarca okul 
duvarındaki kan izlerine baktık, yıllarca 
boyamadılar. Babamın ilk şehit olması 
büyük bir gurur belki. Şehadet her kula 
nasip olan bir şey değil ama bir o kadar 
da acı. Parkta oynayan bir çocuk baba 
dediği zaman bile dönüp bakıyorsu-
nuz. Bu yaşımda olmama rağmen birisi 
baba dediğinde kötü oluyorum. Çünkü 
6 yaşımdan sonra hiçbir zaman baba 
diyemedim.”

HEM KIZI HEM EŞİ  
VATAN İÇİN ÖLDÜ

Neşe Öğretmen, Tekirdağ Şarköy’de, 
1972 yılında, Alten ailesinin en küçük 
kızı olarak dünyaya gelmişti. Öğretmen 
olmak istiyordu. 

İlk ve orta okul eğitiminden sonra 
Sinop Öğretmen Lisesi’ni, ardından 

Bursa Uludağ Üniversitesi eğitim Fakül-
tesi’ni kazandı. 1993 senesinde, henüz 
yirmi bir yaşında gencecik bir öğretmen 
adayı olarak mezun oldu. 

Neşe Öğretmen 2 Temmuz 1993 
tarihinde, Diyarbakır’ın Bismil ilçesi, 
Çavuşlu Köyü İlkokulu’na atandı. Atama-
sı, Bismil’e çıkınca ailesi gitmemesi için 
ısrar ettiyse de Neşe Öğretmen “Bay-
rağımın dalgalandığı her yere giderim” 
dedi. Babası “Seni yalnız göndermem” 
deyince, öğretmen olarak atandığı Bis-
mil’in Çavuşlu köyüne beraber gittiler. 
Çavuşlu Köyü’ne ulaşır ulaşmaz, görev 
yapacağı okula gitti. Okulun hali içler 
acısıydı. Köy muhtarı ve köyün ileri ge-
lenleriyle konuşup eksikleri gidermek, 
sınıfı onarmak, okulu okul yapmak için 
yardım istedi. Harabe binayı kendi im-
kanlarıyla öğrencilerinin okuyabileceği 
bir okula çevirdi. 26 ekim 1993 tarihinde 
Neşe Alten, henüz yirmi altı günlük 
öğretmenken babasıyla birlikte yaşadığı 
evini basan PKK’lılar tarafından kurşuna 
dizilerek katledildi. Terör örgütünün 
başı Abdullah Öcalan, öğretmenlerin 
Kürtleri asimile etme projesinin birer 
parçası olduğunu söylemiş ve örgü-
tüne katliam emri vermişti. O dönem 
teröristler okulları yakıyor, öğretmenleri 
kurşuna diziyor, vahşi katliamlarını ken-
di yayın organları olan Serxwebun’dan 
‘Ajan ve işbirlikçileri öldürdük’ diye du-
yuruyorlardı. 26 ekim 1993 akşamı PKK’lı 
teröristler Neşe Öğretmen’in babasıyla 
birlikte yaşadığı evin kapısını “Açın, 
köydeniz. Hoca hanıma bir şey soraca-
ğız” diyerek çaldılar. Genç öğretmen ve 
babası kapıyı açtıklarında karşılarında 
silahlı teröristleri buldular. PKK’lılardan 
biri, babasına “Biz kamuoyuna açıklama 
yapmadık mı? T.C.’nin hiçbir öğretmeni-
ni, Kürdistan’a sokmayacağız, demedik 
mi?” diye vurarak yere düşürdü. Kızının 
gözleri önünde silahını yaşlı adamın 
şakağına dayayarak ateş etti. Neşe 
Öğretmen’i köyün çıkışına kadar yerde 
sürüklediler. Önce sol göğsüne 5 mer-
mi, sonra sağ göğsüne 5 mermi sıkarak, 
onu vahşice katlettiler.

eşinin ve kızının acısını ilk günkü 
gibi yaşayan anne Nazife Alten “Kızım 
okula başladığı gün ‘Ben öğretmen 
olacağım’ dedi. Okul bitti, atandı. Babası 
eşlik etti. Yavrum, o topraklara umut 
olup, ülkemize nesiller yetiştirecekti. 
Vatana bir hayal, bir de sevdam olan 
eşimi verdim. 25 yıldır ciğerimdeki acı 
sönmedi” diyor. 

YEDİ AYLIK HAMİLEYDİ
Şark hizmetini tamamlamasına 

rağmen gönüllü olup memleketi Ma-
raş’a öğretmenlik yapmak için gitmişti 
Hanifi Öğretmen. Çevre köyleri do-
laştı, okul yolu olmayan mezralardan 
çocukları okula taşıdı. Hainler okulu 
bırakıp gitmesini istedi ama o vaz-
geçmedi. PKK’lı katiller 1990’da o ve 
meslektaşlarını öğrencilerinin önünde, 
eşinin “Ben Kürt’üm siz kimsiniz, bizim 
tarafımız vatanımız. Sizinki neresi? O 
sadece öğretti” sözlerine rağmen şehit 
etti. eşi Tülay Çakallıoğlu yedi aylık 
hamileydi. Babası katledilirken henüz 
iki yaşında olan Tahir’in sözleri ise 
şöyle: “Öğretmen olacağız, karanlıkları 
aydınlatacağız. Babam bu ülkede 
umudu, barışı ve güçlü geleceği hayal 
etmişti. Her 24 Kasım babamıza olan 
sözümün yinelenmesidir.”

KÖYLÜLER YARDIM ETMEDİ
1967 Muş doğumlu Sait Korkmaz 

da eğitim şehitlerimizden biri... Mezun 
olunca ataması Ağrı, Doğu Beyazıt’a 
yapılır. eşi Aklime Korkmaz eşinin şehit 
edilişini şöyle anlatıyor: “29 eylül 1994 
akşamı eşimle yemek yedik. Hamiley-
dim. O gün bir milli maç vardı. eşim, 
maçı seyretmek istediğini söyleyip 

kızımla benim yatmamı istedi. Biz de 
uyuduk. Kapının çok sert biçimde 
çalınmasıyla aniden uyandım. Kalktı-
ğımda eşim kapıyı açmıştı; elleri silahlı, 
telsizli ve tam donanmış iki kişi vardı 
kapıda. Çok şaşırdık. Adamlar içeri gi-
rip oturduktan sonra ben, kızımı mah-
sustan uykusundan uyandırıp tuvalete 
götürdüm. Adamlar kızımızı görürse 
bize bir şey yapmaz diye düşündüm. 
Sonra eşime ‘Bizi kapıya kadar geçirir 
misin?’ dediler. eşim ve ben balkona 
çıktık. ‘Dışarının lambasını kapatın, 
evinizden çıktığımızı kimse görme-
sin’ dedikten sonra kapıda duran bir 
köpeği göstererek ‘Şu köpeğe ekmek 
verin, bizi ısırmasın!’ dediler. Ben ve 
eşim ekmeği alıp köpeğe verirken 
eşimi çağırdılar, ‘Hoca gel, sana bir şey 
diyeceğiz!’ dediler. eşim yanlarına gitti, 
birden kurşun sesleriyle birlikte eşim 
‘Aklime!’ diye bağırdı. Koştum, havaya 
ateş ediyorlar sandım. eşimi yerde can 
çekişirken görünce koşup sarıldım. 

Başımdaki yazmayı sağ göğsün-
deki kurşun yarasına bastırıyordum, 
kan kaybetmesin diye. ‘Ölme ne olur; 
doğacak çocuğunu gör!’ diye ağlı-
yordum. Bütün kapıları çaldım, kimse 
yardım etmedi, köylüler beni kovdu. 
Çaresizdim! Kızımı orda bırakıp tekrar 

köye gidiyordum! Köyün gençleri ve 
erkekleri yardım ederler, etmiyorlarsa 
kadınları yardım ederler diye umut 
ediyordum. Çaldığım her kapıya 
yalvarıyordum ‘Ne olur biriniz bana at 
arabası verin! eşimi şehre götürüp te-
davi ettireyim. eşim, sizin çocuklarınız 
için buradaydı!’ diye haykırıyordum. 
Yardım gelmeyince tekrar eşimin ya-
nına döndüm. Başını dizime koydum. 
eşim can veriyordu; dudaklarını suyla 
ıslattım. Kelime-i şehadet getirttim. 
Başının altına bir minder koydum; 
üstünü örttüm. en sonunda köy muh-
tarının kardeşi geldi, ‘Ölmüş kızım! Gel 
gidelim bize!’ dedi. Önce gitmedim, 
eşimin başında kalmak istedim. 

Sonra adamlar geri dönüp kızıma 
ve bana kötülük yapmak isterse 
diye düşünüp muhtarın kardeşinin 
evine sığındım. Şimdi düşünüyorum 
da evimizin köye uzak olmasından 
başka bir de aramızda dere vardı. 
Dört buçuk aylık hamile olduğum 
halde, kim bilir kaç defa göğsüme 
kadar sulara gömülüp köylülerden 
yardım istedim. Ben ki köyün vahşi 
köpeklerinden korkuyordum, o gece 
köpekler benim feryadımdan korkup 
kaçışıyorlardı. Çok çırpındım ama 
eşimi kurtaramadım.”

Gaziantep’in 
Şahinbey ilçesindeki 
Aliye Ömer Battal 
İlkokulu’nda müdür 
yardımcısı olarak 
görev yapan Mehmet 
Saygıgüder, 26 
Haziran 1979 günü 
çalıştığı okulun 
bahçesinde şehit 
edildi. Öğrencilerinin 
gözü önünde 7 
kurşunla sırtından 
vurulan Saygıgüder 
kayıtlara, PKK’nın 
şehit ettiği ilk 
öğretmen olarak 
geçti.
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ALTI ÖĞRETMENİ AYNI ANDA 
KATLETTİLER

Rüstem Şen 29 yaşında Tunceli’de 
şehit edildi. Rüstem Öğretmen “ela-
zığlıyım, bölgenin insanıyım ana. Ben 
gitmezsem İzmirli gelir mi? 

Kendi bölgemize ışık olmazsak 
PKK karanlığını nasıl bitiririz?’ diyerek 
başlamıştı göreve. Şen; altı öğretmen 
arkadaşıyla Tunceli’nin mezralarından 
bile çocukları toplayıp okula kazandır-
dı. Masalar, sınıflar yaptı. Ancak katiller 
bundan rahatsız oldu. 1994’te okulu 
boyayıp, eğitim dönemini açacakları 
günün gecesi o ve altı meslektaşını 
öğrencilerinin gözü önünde şehit 
ettiler. Anne Zeynep Şen, “Acısı hiç 
bitmiyor. Cumhurbaşkanımız ve 
devletimiz uzun yaşasın. Tek isteğim 
bu katillerin kökünü kurutun. O kısa 
ömründe vatana onlarca çocuk 
yetiştirdi, Rüstemler’i bitiremediler. 30 
yıl önce Rüstem’imi tek bayraklı vatan 
için verdim” diye konuştu.

DOĞMAMIŞ ÇOCUĞU DA 
ÖLDÜRLER 

Bayram ve Yasemin Tekin 1991’de 
yanlarında bir yaşındaki kızları Betül 
ile birlikte Bitlis’in Düzköy mezrasına 
atandılar. Öğretmenlerin azmiyle böl-
gede iki yıl gibi kısa bir sürede oku-
ma-yazma bilmeyen çocuk kalmadı. 
1993’te öğretmen çift ve kızları Betül 
derslerini bitirip eve gitmeye hazır-
lanırken 50 kişilik bir grupla okulu 
basan hainler tarafından şehit edildi. 
Olayda hamile olan Yasemin Tekin’in 
karnındaki sekiz aylık yavrusu da terö-
rün en küçük şehidi oldu. PKK itirafçısı 
Sami Demirkıran olayı “Diğer okuldan 
silah sesleri geldi. Oraya gittim. Bir 
öğretmen, sekiz aylık hamile eşi ve 
kız çocuğu öldürülmüştü. Çocuğun 
elinde ekmek kırıntıları vardı. Öldürü-
lürken herhalde ekmek yiyordu” diye 
anlatmıştı...

ÖNCE ÇOCUKLARI SONRA 
KADINLARI OKUTTULAR 

Denizlili Ayşe-Numan Konakçı 
atandıkları Diyarbakır Bismil Babahaki 
köyünde tanışıp, evlendiler. Sırt sırta 
verip, çevre köylerdeki önce çocuk 
sonra kadınları okuttular. Başarıları 
dersliklerden taştı, köylünün tarlasına, 
genç kızın düğününe derman oldular. 
1993’te bir yaşındaki kızları Mahinur 

ile okul çıkışı eve dönerken PKK’lı 
hainlerce şehit edildiler.

AYBÜKE ÖĞRETMEN  
TÜRKİYE’Yİ AĞLATTI

Henüz 8 aylık öğretmen iken iki 
buçuk yıl önce Batman’ın Kozluk ilçe-
sinde PKK’lı hainlerin saldırısında şehit 
düştü Şenay Aybüke Yalçın. Müzik 
öğretmeni Yalçın, atama sevincini 
“Ben öğretmen oldum” sözleriyle 
paylaşmıştı. Görev aldığı kısacık öğret-
menlik hayatında öğrencileri onu canı 
gibi sevmiş, kısa sürede Batman’da 
müzik, nota ve enstrümanlardan barış 
sesleri yükselmeye başlamıştı. Hainler, 
öğrencileri ona doyamadan kalleş-
çe bir saldırıyla kopardı hayattan. 
09.06.2017 tarihinde, hem de karne 
gününde PKK’lı teröristler tarafından 
şehit edildi! Henüz 22 yaşındaydı! Ge-
riye ise “Hepimiz Aybüke’yiz, hepimiz 
öğretmen olacağız” diyen öğrencileri 
kaldı.

ALLAH BÖYLE DİLEMİŞ 
Gümüşhaneli Necmettin Yılmaz 

ise Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı 
Çiftçibaşı köyünde sınıf öğretmeni 
olarak görev yapıyordu. Okulda tek 
başına hem öğretmen hem müdür-
dü. Babası inşaatlarda çalışarak okut-
muştu onu. Necmettin Öğretmen’in 
hikayesi aslında tüm Anadolu’nun 
hikayesiydi. Zor şartlarda okuyarak ül-
kesinin çocuklarına hizmet etmek için 
öğretmen olmuştu. Bir köy okulunda 
milletin çocukları birbirine kardeş 
olsun derdindeydi. 16 Haziran’da 
öğrencilerine karnelerini dağıttıktan 
sonra memleketi Gümüşhane’ye git-
mek üzere yola çıkmıştı. Tunceli-Pü-
lümür karayolunda PKK’lı teröristler, 
Yılmaz’ı kaçırıp otomobilini yaktılar. 
Günlerce Necmettin Öğretmen’den  
iyi bir haber gelir diye bekledik. Ma-
alesef teröristler kaçırdıkları öğret-
menimizi başından vurarak Munzur 
Çayı’na atmışlardı.

Necmettin Öğretmen’in babası: 
“Yaşasaydı 2018’de nişanlanıp 
düğün hazırlığı yapacaktı. Nasip 
olmadı. Takdiriilahî böyleydi. 
elimizden bir şey gelmiyor. Allah 
böyle dilemiş. Allah aziz milletimizi 
korusun. Bayrağımızı vatanımızda 
ilelebet dalgalandırsın.”

Henüz 8 aylık 
öğretmen iken iki 
buçuk yıl önce 
Batman’ın Kozluk 
ilçesinde PKK’lı 
hainlerin saldırısında 
şehit düştü Şenay 
Aybüke Yalçın. Müzik 
öğretmeni Yalçın, 
atama sevincini “Ben 
öğretmen oldum” 
sözleriyle paylaşmıştı. 
Hainler, öğrencileri 
ona doyamadan 
kalleşçe bir 
saldırıyla kopardı 
hayattan. 

26.06.1979-G.Antep Mehmet SAYGIGÜDER
14.01.1980-İstanbul Recep ÇAKIR
07.04.1980-Ağrı Nevzat Demirci
28.05.1980-Batman Fevzi ATeŞ
02.06.1980-İstanbul Ali İNCEKARA
05.07.1980-Adana e. erol GÜRSeSOĞLU
15.05.1987-Mazgirt İsa KARAASLAN
21.05.1987-D.Bakır Asım ÖZDeN
25.05.1987-Mardin Aydın ACUN
04.11.1987-D.Bakır Tahir CİVİL
12.11.1987-Şırnak Şenol AKAR
11.01.1988-Mardin Adem AKDeNİZ
12.03.1988-Batman Hüseyin AYDEMİR
25.03.1988-Mardin Muhammed YILDIZ
12.04.1988-Tunceli Lokman ÇEKER
15.04.1988-Tunceli Ali BOŞGeLMeZ
23.04.1988-Tunceli Mustafa ÇAĞLAR
05.11.1988-Mardin Mithat eReN
04.12.1988-Batman Sezgin YOLCU
06.09.1989-Siirt Durmuş GÜÇLÜ
06.09.1989-Siirt Mehmet KAPUSUZ
06.09.1989-Siirt Çevik ersin TeMeL
17.10.1989-Mardin Fasih SÖĞÜT
28.03.1990-K.maraş Hanifi ÇAKALLIOĞLU
14.04.1990-Elazığ Ahmet BEKAR
14.04.1990-elazığ İzzet YÜKSeL
03.09.1990-Muş Ertan SEVİM
19.09.1990-Kars Ali KARAOĞLAN
07.11.1990-G.antep Mehmet GEZER
20.10.1991-Mardin Abdulkadir UĞURLU
17.11.1991-Tunceli Esma KARADOĞAN
06.01.1992-Mardin İbrahim KIZMAZ
19.03.1992-Mardin Orhan GÖK
23.03.1992-D.Bakır Mehmet GeReN
29.04.1992-Iğdır Şevki AKGÜN
04.05.1992-erzurum İlyas ACAR
20.05.1992-D.Bakır Orhan KORKMAZ
05.06.1992-Mardin Seydo AYDOĞAN
13.08.1992-D.Bakır Elif LİVAN
23.08.1992-D.Bakır Ramazan eRGİ
29.08.1992-Adana Abdurrahman TANER
16.09.1992-D.Bakır engin eKeR
06.10.1992-Mardin Abdulvahap YERSİZ
11.11.1992-D.Bakır emin AYDIN
11.11.1992-D.Bakır Vural AKDENİZ
22.11.1992-D.Bakır M.Mehdi ŞANLI
06.12.1992-D.Bakır M. Emin ÖZDEN
06.12.1992-D.Bakır Ahmet KOPARAN

03.01.1993-Bitlis Halis ŞİŞMAN
13.01.1993-D.Bakır R. Aydın BİLGe
13.01.1993-D.Bakır Zübeyr AKKOÇ
18.02.1993-Mardin ertuğrul ALPTeKİN
22.02.1993-Siirt İsmail ÇELİK
19.04.1993-D.Bakır Alihan HAN
24.05.1993-Elazığ Birol İrfan AŞKAR
24.05.1993-Bingöl Mehmet BİROL
24.05.1993-Bingöl Abdullah KARA
10.06.1993-Batman Ali Rıza PeKGÖZ
11.06.1993-D.Bakır Nuriye AK
21.06.1993-Tunceli Nevzat AKDeMİR
23.06.1993-Tunceli Erkan AYDIN
23.06.1993-Tunceli Hamza ÇeTİN
24.06.1993-Bingöl Selahattın AYSAN
05.08.1993-D.Bakır M.Mecit YALÇIN
07.09.1993-D.Bakır Osman ÇİÇEK
16.09.1993-Tunceli Ayhan KURAL
21.09.1993-D.Bakır Ali Şahap SALIK
29.09.1993-Şanlıurfa Zeki ŞeNOĞLU
29.09.1993-Şanlıurfa Gürez ŞİMŞEK
06.10.1993-Tunceli Bayram ALADAĞ
06.10.1993-Tunceli Nurgül (KALE) ALADAĞ
07.10.1993-Tunceli Fevzi KATAR
07.10.1993-Tunceli Taşkın SENGER
07.10.1993-Tunceli Ünal ATLI
07.10.1993-Tunceli Orhan BAKIŞ
22.10.1993-D.Bakır Ali YILDIRIM
22.10.1993-D.Bakır A.Nurettin SOYER
22.10.1993-D.Bakır ethem YAŞAR
22.10.1993-D.Bakır Hüseyin YAVUZ
24.10.1993-D.Bakır Zeki SAVRUK
25.10.1993-D.Bakır Fatih TEKİN
25.10.1993-D.Bakır Mehmet FİDAN
25.10.1993-Bitlis Yasemin TEKİN
25.10.1993-Van Mehmet İZDAL
25.10.1993-D.Bakır Sezgin KEÇECİ
25.10.1993-Bitlis Bayram TeKİN
25.10.1993-Bitlis Ergin KOMUT
25.10.1993-Bitlis A. Nafiz ÖZBAĞRIAÇIK
26.10.1993-D.Bakır Numan KONAKÇI
26.10.1993-D.Bakır Ayşe KONAKÇI
26.10.1993-D.Bakır Neşe ALTEN
16.11.1993-D.Bakır Kemal SeRT
21.11.1993-Tunceli Halil KANDEMİR
21.11.1993-Tunceli Zafer ÖZDeNİZ
29.12.1993-D.Bakır Mehmet DAYAN
01.01.1994-elazığ Nahit eRGeNe

22.02.1994-Şırnak Mustafa BOZ
01.03.1994-D.Bakır Hasan AKAN
07.04.1994-D.Bakır M.Ali DURAK
20.04.1994-Tunceli Metin GeNÇDAL
29.04.1994-Batman Erkan ÖZCAN
29.04.1994-D.Bakır Recep OYUR
17.05.1994-Batman Sıtkı ABDİOĞLU
03.06.1994-D.Bakır Kemal GÖÇeR
05.06.1994-D.Bakır M.Nuri DEMİRALP
11.09.1994-Tunceli Rustem ŞeN
11.09.1994-Tunceli Metin KAYNAR
11.09.1994-Tunceli Ali İhsan ÇeTİNKAYA
11.09.1994-Tunceli Mustafa KARINCA
11.09.1994-Tunceli Buminhan TeMİZKAN
11.09.1994-Tunceli Vedat İNAN
15.09.1994-D.Bakır M.Şirin GÖKDeRe
17.09.1994-Tunceli Atilla AYDOĞDU
23.09.1994-Batman Adnan TUNCA
23.09.1994-Batman Mustafa GÜMÜŞ
28.09.1994-Ağrı Sait KORKMAZ
08.10.1994-Van Hayati KAPUKAYA
11.10.1994-erzurum Ali BULUT
11.10.1994-Erzurum Ersoy YORULMAZ
11.10.1994-erzurum Ragip KÖSe
11.10.1994-Erzurum Nurullah SARAÇ
05.11.1994-Mardin erol eRCAN
05.11.1994-Mardin Ali YILDIZ
05.11.1994-Mardin Mahmut ÇATALKAYA
05.11.1994-Mardin Mehmet Zeki ÖDÜK
25.05.1995-Batman Şeyho KURTULMUŞ
26.09.1995-D.Bakır Necati ÇİÇEK
02.10.1995-Şırnak Hamza Halit SÜLÜN
12.10.1995-Sivas Hüseyin KOCABAŞ
30.10.1995-Mardin Gürkan ARITÜRK
30.10.1995-Mardin Ökkeş KAYA
22.04.1996-K.Maraş Aydın YILMAZ
22.04.1996-K.Maraş Nurettin ASLAN
22.04.1996-K.Maraş Hacı Ömer SeRİN
23.04.1996-K.Maraş Nurettin ARSLAN
22.06.1996-D.Bakır Aynur SARI
01.10.1996-D.Bakır Uğur GÖREN
01.10.1996-D.Bakır Cuma İBİŞ
01.10.1996-D.Bakır M. Saadettin KÜÇÜK
01.10.1996-D.Bakır Nesrin ÜNÜGÜR
12.02.1997-Batman Bülent AY
01.09.1997-D.Bakır Lütfi ÖLMeZ
09.10.1997-Mersin Mustafa ÖZKAN
15.07.1998-Hakkari erhan ÇAKMAK
04.09.2011-Tunceli Dilay KERMAN

Terör örgüTü PKK’nın
şehiT eTTiği öğreTmenler
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S
uriye’nin güneyinde 
bir terör koridoru 
oluşturulmasını 
engellemek ve 
milli güvenliğimize 
tehdit oluşturan 
PKK ve uzantıları 
başta olmak 

üzere tüm terör örgütlerini etkisiz 
hale getirmek üzere bir harekât 
başlatıldı. Kara harekâtı dünya 
gündeminde yer alırken Türkiye’den 
bir isim tüm dünyaya aslında neler 
olduğunu anlatmaya çalışıyordu. 
O isim, 2009’da The Times Gazetesi 
tarafından İngiltere’nin en güçlü 20 
Müslüman kadınından biri seçilen 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
erdoğan’ın Başdanışmanlarından 
Prof. Dr. Gülnur Aybet. İngiltere 
Nottingham Üniversitesi ve 
Bilkent Üniversitesi’nde öğretim 
üyeliği yapan; Royal Holloway, 
Londra Üniversitesi ekonomi ve 
Kamu Yönetimi Bölümü’nden 
lisans derecesini alan; uluslararası 
ilişkiler alanında Southampton 
Üniversitesi’nde yüksek lisansını 
yürüten; Londra King’s College’da 

savaş bilimleri alanında ikinci yüksek 
lisansını bitiren ve doktorasını 
Nottingham Üniversitesi’nde 
uluslararası ilişkiler alanında 
tamamlayan Gülnur Aybet; British 
Akademi, NATO ve TUBİTAK 
tarafından yürütülen birçok projenin 
de yöneticiliğini yaptı.

“SONUNDA İSTEYECEKLERİNİ 

DÜŞÜNÜYORUM”

Türkiye’de pek çok üniversitede 
kurucu direktörlük yapan ve 
İngiltere’deki Kent Üniversitesi’nde 
uluslararası güvenlik alanında 
ilk yüksek lisans programını 
kuran ve yöneten Gülnur Aybet, 
uluslararası ilişkiler alanında 
dünyada sayılı isimlerden biri… 
Channel 4 News kanalına 
konuk olmasının ardından, Fox 
News’e çıkan Cumhurbaşkanlığı 
Başdanışmanı Gülnur Aybet, Barış 
Pınarı Harekâtı’nda Türkiye’nin haklı 
mücadelesini savundu.

Prof. Dr. Gülnur Aybet, Fox 
News spikeri Leland Vittert’in 
Barış Pınarı Harekâtı’na ilişkin 

değerlendirmelerini haksız buldu 
ve Türkiye’nin konumu gereği 
yürüttüğü operasyonun detaylarını 
tüm dünyaya duyurdu.

Aybet, 2018 yılında İngiliz 
haber kanalı BBC’de katıldığı 
HARDtalk programında sunucu 
Stephen Sackur ile Suriye 
konusunu tartışırken Türkiye’nin 
bir terör koridoru oluşmasına 
izin vermeyeceğinin ısrarla 
altını çizmişti. Sunucunun tüm 
baskılarına rağmen kararlılığından 
ödün vermeyen Aybet, ABD’nin 
isterse bu konuda Türkiye ile iş 
birliği yapabileceğini belirtmişti. 
Aybet, sunucunun “eğer 
istemezlerse?” sorusuna “Sonunda 
isteyeceklerini düşünüyorum” 
cevabını vermişti.

Türkiye’nin dik duruşuyla ABD 
masaya gelmiş ve Ankara’nın 
istediği şartları kabul etmişti. 
Bu gelişmeden sonra, Gülnur 
Aybet’in 2018 yılındaki kararlı 
söylemi “Sonunda isteyeceklerini 
düşünüyorum” sosyal medyada  
en çok paylaşılan ve konuşulan 
konu oldu.

BATI MEDYASINA 
MEYDAN
OKUYAN KADIN:

GÜLNUR AYBET

DÜNYADA KADIN DÜNYADA KADIN
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T
ürkiye’de malum gündem 
sürekli değişiyor ama 
ısrarla değişmeyen tek 
bir gündem var: Kadınlar. 
Dindarı, seküleri, çalışanı, 
gezeni, anne olanı, çocuk 
yapmayanı, fenomeni, 
şehirlisi, köylüsü… Tepeden 

tırnağa her alanda konuşulan, her 
şekilde konuşulan kadınlar… 
Kadın hakları konusundaki tartışmalar 
geçmişten bugüne halen devam 
ediyor. Kadınların toplumdaki 
yeri, siyaset, çalışma hayatı ve 
gündelik hayat içerisindeki konumu 
anayasadaki değişiklikler ve toplumun 
algısıyla gelişse de bu konuda yapılan 
tartışmalar sürüyor. Bu tartışmalar 
nereye kadar devam edecek diye 
merak ettik konuyu, toplumun tam 
da içinde bulunan Gazeteci Zahide 
Ülkü Bakiler ile konuştuk. 

HALA KAFALAR KARIŞIK 

Son dönemlerde, ‘Kadın’ 
üzerinden sürekliliğini 
koruyan bir gündem oluş-
turulmak isteniyor. Şalını, 
nafakasını, anneliğini, 
sosyal medya paylaşımlarını 
detaylarıyla eleştiren bir kit-
le var. Sizce bu durum kimin 
işine geliyor? 

Kadın meselesi öyle çok boyutlu 
bir mevzu ki; siyasi ya da dini ilgilerin 
konusu olmakla sınırlandırılamaz. 
Her şeyden önce cinsiyet farklılığı 
ve buna yapılan vurgu, kişisel 
ve toplumsal değer bakımından 
yüklü bir anlam taşıyor. Bu insani 
gerçeklik, konunun diri kalmasının 
en önemli sebebi… Diğer taraftan 
mesele, belli bir odak noktasından 
mahrum görünüyor. Bu alanda saha 
araştırması yapılsa acaba kaç kadın 
tartışılması gereken temaların hali 
hazırda konuştuklarımız olduğunu 
söylerdi? Gündemin sık sık bu 
mevzuya kilitlenmesinde, süje olarak 
kadının, popülerleşme arzusunun 
önemli bir aracına dönüşmüş olduğu 
gerçeğini hatırda tutmakta fayda 
var. Böylece bazen miadı dolmuş, 
yapay mevzuları konuşurken 
buluyoruz kendimizi... erkekler 
hemcinsleri hakkında bu serbestide 
konuşma cesareti gösterebiliyorlar 
mı, emin değilim. Belli ki, kadın 
erkek arasındaki ‘eşitlik’ ve ‘Farklılık’ 
konuları, hâlâ kafamızı karıştırıyor. 
Tam bu esnada, iki cinse bakışımızı 
hangi referansların belirlediği bahsi 
devreye giriyor: Dini temel, yerel 
kültürün etkisi ya da bütünüyle 
moderniteye teslim olmuş bakışlar 
arasında elbette güçlü farklar 
olacaktır. 

Gazetecİ 
Zahİde Ülkü 

Bakİler “Kİşİsel 
okumalarımda, 

bİyolojİnİn kadınları 
otomatİk ve 

zorunlu bİr bİçİmde 
dezavantajlı konuma 
yerleştİrdİğİne şahİt 

olmadım” dİyor. 

GAZETECİ ZAHİDE ÜLKÜ BAKİLER:

          RekabeT alanı içinde sıkışan
eRkek, bu sahayı işgal eTTiği 
geRekçesiyle kadını hınç

   nesnesine dönüşTüRebiliyOR
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KADINA YANSITIYOR 

Problemin kaynağının 
bakış açısıyla ilgili oldu-
ğunu mu söylüyorsunuz? 

Kadın ve kadın meselelerine 
bakışımızda, kendi mesleğim-
den örnekle ifade edeyim; yalnız 
merceğin odaklandığı noktayı 
görüyor ve olguları sınırlandırılmış 
bir vizörden, evrenden izliyoruz. 
Oysa içinde bulunduğu çemberin 
etrafında, öykünün kalan kısımları 
var. Kadını, erkeğin toplumsal hi-
kayesinden ayrıştırarak tek başına 
okumak, geçmişte mümkün de-
ğildi; bugün hiç mümkün değil… 
Yerleşik kurumlar günümüzde 
yeniden tanımlanıyor: Siyasi, dini 
ya da toplumsal olan… Bu yeni 
tanımlamalar, kimliklerimize de 
tesir ediyor. 

Son dönemde kadın üzerine 
üretilen söylemleri dikkatli ince-
lediğimizde, 1990’ların sonuyla 
2000’lerin başında geçerli olan 
‘Kamusal alan’ tartışmalarının 
farklı bir bağlamda, ancak benzer 
dikotomiler üzerinden devam 
ettiğini görüyoruz. ‘Kamusal erkek’ 
ve ‘Özel kadın…’ Dini geleneği ve 
geleneğin fıkhını, kadın üzerinden 
oluşturan bir alt metin var. Oysa 

kişisel okumalarımda, biyolojinin 
kadınları otomatik ve zorunlu bir 
biçimde dezavantajlı konuma 
yerleştirdiğine şahit olmadım. Bu 
sebeple nasıl son yıllarda ‘Sahih 
bilgi’nin öneminden bahsediyor-
sak, ‘Sahih geleneği’ de gündeme 
almakta yarar var.

Diğer taraftan erkeklerin 
kadınlarla ilgili meseleleri adeta 
bir ruznameye kaydetmelerinde, 
dikkatle kulak kabartırsanız; bir 
çığlık işitiliyor. Kapitalist dünya, 
rekabete dayalı sistem, görselliğin 
hakimiyetiyle beklentisi yükselen 
hayatlara karşı rekabet alanı 
içinde sıkışan erkek, bu sahayı 
işgal ettiği gerekçesiyle kadını 
hınç nesnesine dönüştürebiliyor. 
Bu, aslında az önce belirttiğim 
türden bir imdat çığlığı ve 
kamusal hayatın seçkin 
mevkilerine ilerledikçe ses, daha 
da artıyor. Belki de erkek, mevcut 
küresel sosyoekonomik sistemle 
yapamadığı kavgayı kadına 
yansıtıyor. 

MAHRUMİYET YAŞIYORUZ

Bu alandaki toplumsal 
çatışmaların merkezin-
de kadın ve aile mi yer 
alıyor?

Aileyle ilgili boyuta gelirsek, 
ailelerimiz kekemeleşmeye başladı; 
konuşmuyoruz. Birlikte geçirdiğimiz 
zamanın vasfı değişti. Bizi 
birbirimize bağlayan harcın eksikleri 
var. İletişimin içeriğinde niteliksel 
bir mahrumiyet yaşıyoruz. Aynı 
odada farklı ekranlara hapsolmaya 
başladık. 

Biliyorsunuz sanatçı Kıraç, 
sabahları kahvaltı hazırla-
mayan kadınlar üzerinden 
bir tartışma başlattı. Siz 
eşinize kahvaltı hazırlıyor 
musunuz? 

İzin verirseniz sorunuza 
bir ‘Önyargı seferberliği’ 
başlatmamız gerektiği önerisiyle 
cevap vereceğim. Birkaç 
örneği genelleştirerek, aileleri 
dışardan görünen cephesiyle 
değerlendirmek; yuvaların rikkatini, 
nezafetini incitebilir. Kendimle ilgili 
kısımda diyebilirim ki; evi, evde 
olmayı, evin insanı saran kokusunu 
seviyorum. Mutfakta zaman 
geçirmek, herhalde hemen her 
kadının hayatının vazgeçilmez bir 
parçası… Benim için de öyle. Aile 
olarak aynı sofrayı paylaşmayı, hangi 
öğün olursa olsun, o günün bir 
hediyesi gibi görüyoruz. 

TEKNOLOJİ DİNGİNLİĞİ 
ELİMİZDEN ALDI

Türkiye kritik süreçler-
den geçiyor. Gündem çok 
yoğun... Bir gazeteci olarak 
baktığınızda bu yoğunlu-
ğun sokağa yansımasını 
nasıl buluyorsunuz? Soka-
ğın dili, kelimeleri, gün-
demi bu durumdan nasıl 
etkileniyor? 

Bugün için yoğunluk, hayatımızın 
adiyâttan bir meselesi haline 
geldi. Sosyal medya, zihnimizdeki 
‘Yoğunluk’ algısını değiştirdi. 
Büyük uğraşlar içinde olmadığını 
düşündüğünüz kişiler de artık epey 
‘Yoğun…’ Yeni medya araçlarındaki 
hesaplarınıza on dakika bakmayıp 
geri döndüğünüzde, birçok haber, 
paylaşım ya da fotoğrafın biriktiğini 
görüyorsunuz. Teknoloji, muhtaç 
olduğumuz dinginliği elimizden 
aldı. Artık her şeyi daha büyük bir 
telaşla yaşıyoruz. Hayatımızdaki 
seremonilerin sayısı arttı. Bu bazen 
‘Gelenekleri canlandırıp yaşatmak’ 
adı altında yapılıyor. Bahsettiğim 
konunun son yıllardaki en önemli 
örneği, evlilik törenleri... Ailelerin 
tanışmasından başlayıp düğünle 
tamamlanan süreçte, sayısız ritüelle 

Birkaç örneği 
genelleştirerek, 
aileleri dışardan 

görünen cephesiyle 
değerlendirmek; 

yuvaların rikkatini, 
nezafetini incitebilir. 
Kendimle ilgili kısımda 
diyebilirim ki; evi, evde 

olmayı, evin insanı saran 
kokusunu seviyorum. 

Mutfakta zaman 
geçirmek, herhalde 
hemen her kadının 

hayatının vazgeçilmez 
bir parçası… 

   erkeklerin 
kadınlarla ilgili 
meseleleri adeta 

bir ruznameye 
kaydetmelerinde, 

dikkatle kulak 
kabartırsanız; bir çığlık 

işitiliyor. Kapitalist 
dünya, rekabete dayalı 

sistem, görselliğin 
hakimiyetiyle beklentisi 

yükselen hayatlara karşı 
rekabet alanı içinde 

sıkışan erkek, bu sahayı 
işgal ettiği gerekçesiyle 

kadını hınç nesnesine 
dönüştürebiliyor. 
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17- 22 eylül tarihleri arasın-
da İstanbul Atatürk Hava-
limanı’nda gerçekleştirilen 
Uzay ve Teknoloji Festiva-
li’nde (TeKNOFeST 2019) 

Pamukkale Üniversitesi; Hazar 
Takımı ile Roket Yarışmaları Yüksek 
İrtifa dalında Türkiye birinciliği, ef-
ficiency Challenge elektrikli Araç-
lar kategorisinde de Atay Takımı 
ile Türkiye üçüncülüğü elde etti.  
Pamukkale Üniversitesi programa; 
Robotaksi-Binek Otonom Araçlar, 
efficiency Challenge elektrikli 
Araçlar, Roket Yarışması ve İnsanlık 
Yararına Teknoloji kategorilerinde 
Pamukkale Teknokent Yönetici 
A.Ş.’nin de destek verdiği toplam 
beş takımla yer aldı.

PAÜ, TEKNOFEST’E 
dAmgASıNı vurdu! 

karşılaşıyoruz. Hakikaten geleneği 
mi yaşatıyoruz yoksa gündelik 
hayat pratiklerine yeni arabesk 
formlar mı ekliyoruz, bu da ayrıca 
tartışmaya değer bir konu…

Bütün bunlarla birlikte sokağın 
dilini, medyanın dili ve gündemin-
den ayrı düşünmek oldukça zor… 
Medya, kamusal başlıkları belirleme-
de sahip olduğu alanı gün geçtikçe 
genişletiyor. Bunu da farklı içerikler 
sunarak, uygulamalar ve yayınlar 
üreterek yapıyor. Odağımız, yalnız 
sıcak siyaset değil… Fenomenlerin 
sayısı artmaya başladı. Yine de en 
büyük risk, yoğun gündemlerin sü-
ratli akış sebebiyle üzerinde düşün-
meye fırsat vermeden bizi tarafgirli-
ğe itmesi. Bir haber veya görüntüyle 
karşılaştığımızda ona dair gereken 
bilgiye erişmeden, kanaat ve hatta 
karar oluşturuyoruz. Çünkü üzerinde 
uzun uzun düşünmeye vaktimiz yok; 
onu bir diğer gündem takip edecek. 
Bizi fast foodlarla hızlı yemeye davet 
eden kültür, hızlı düşünmeye, hızlı 
konuşmaya zorluyor. ‘Fast food’un 
ardından ‘Quickly talk’, ‘Quickly 
write’ yönergesiyle karşı karşıyayız. 
en popüler sosyal medya araçların-
dan Twitter, kullanıcılarına günde 
ortalama yirmi gündem maddesi 
belirliyor. Üstelik bu başlıklar, po-
pülerlik oranlarına göre gün içinde 
değişiyor, ilaveler oluyor. Konuşmak, 
kamusal gündeme dahil edilmek 
üzere yapılan davet, biçimsel olarak 
çok cazip… Peki ne söyleyeceksiniz? 
Donanımlı bir bilgiyle hepsine yetiş-
meniz imkân dahilinde değil.

HAYAT TARZI VAR
Yıllarca ekranlarda program 

yaptınız. Ekran arkasında hayat, 
sizin için nasıl devam ediyor? 

Medyada yer almak, bilhassa 
kamera önünde olmak, insana 
mesuliyet yüklediği için belki diğer 
alanların işleyişinden biraz farklı. 
“Medya dışındaki hayatım rutin 
şekilde devam ediyor” dersem, bu-
nun samimi bir cevap olmayaca-
ğından korkarım. Çünkü medyada 
çalışmak, bir mesleği icra etmenin 
ötesinde çerçeve içine alınmış belli 
bir hayat tarzı sunuyor hatta bazen 
dayatıyor. Basını fiili olarak bıraktığı-
nız dönemlerde bile alışkanlıkları-
nızı devam ettiriyorsunuz. Zamanı 

belli bir tempoda, ortalama hızdan 
fazla bir süratte yaşamak, gündem-
le bağınızı yayınları takip ederek 
dahi olsa devam ettirmek, insanla, 
genel olarak hayatla ilgili her baş-
lığa ilginiz ölçüsünde kulak kesil-
mek… Hani bir söz vardır, “Dünya-
ya yeniden gelsem” deriz; ben de 
dünyaya yeniden gelsem yine bir 
basın mensubu olmak isterdim. Bu 
dinamizmin, hayatıma olumlu kat-
kıları olduğunu söyleyebilirim. 

ÇARESİZLİK YATIYOR 

Okumayı sevmeyen ama 
her şeyi bilmek isteyen 
kalabalık bir gençlik var. 
Okumadan, bilgiye talip 
olmanın sonu nereye çıkar? 

Belki de sorun, gençlerin talip 
olmadığı kadar yüklü bir enformas-
yona maruz kalmaları ve bu durum 
karşısında yaşadığımız çaresizlikte 
yatıyor. Zaman baskısının olduğu 
bir dünyada, gençlerden bilgi biriki-
minin ayrımını titizlikle yapmalarını 
beklemek, herhalde gerçeğin sınır-
larını zorlayan bir yaklaşım olurdu. 
2000’lerden bu yana kümelenen 
bilginin, dünyada bu yüzyıla kadar 
üretilenden kat kat fazla olduğunu 
düşünürsek, işleri pek de kolay gö-
rünmüyor. Soyut kavramları dahi 
görüntüsüz algılayamayacak hale 
gelmiş bir dünyanın çocuklarından 
bahsediyoruz. erdemli bir toplum ve 
erdemli bireyin teşekkülünde, oku-
manın katkısını hatırlatacak güçlü 
motivasyonlara ihtiyaçları olduğu 
kanaatindeyim. Umarım gençler 
enformasyon yoğunluğu sebebiyle 
yaşadıkları çetin imtihanı, sosyal 
politikalar ve bireysel çabaların des-
teğiyle aşma imkânı bulabilirler. 

Bu keyifli söyleşi için 
teşekkür ederiz. Okurla-
rımız için son söz niyetine 
ne söylemek istersiniz?

Ben de çok teşekkür ediyor ve 
Turuncu Dergisi’nin okurlarını can-ı 
gönülden selamlıyorum. Şunu 
söyleyebilirim ki; küçük hedeflerle 
büyük işler yapmak mümkün 
değil… Yaptığımız işin kendisi ufak 
da olsa, hayali büyük olsun. Gayret 
bizden, tevfik Allah’tan...

       Erdemli bir 
toplum ve erdemli 

bireyin teşekkülünde, 
okumanın katkısını 
hatırlatacak güçlü 

motivasyonlara 
ihtiyaçları olduğu 

kanaatindeyim. Umarım 
gençler enformasyon 
yoğunluğu sebebiyle 

yaşadıkları çetin 
imtihanı, sosyal 
politikalar ve 

bireysel çabaların 
desteğiyle aşma imkânı 

bulabilirler. 



2030 yılında dünya 
nüfusunun yüzde 75’nin 
şehirlerde yaşaması 
bekleniyor. Bu durumda 
şehirlerde özellikle de 

şehir merkezlerinde kadınların 
sayısı daha da artacak. Uluslararası 
araştırmalara göre bazı bölgelerde 
kadın işgücünün yoğunlaşacağı 
bekleniyor. Bu durum şehirlerin 
kadına duyarlı tasarımlar ve 
hizmetler içermesini zorunlu kılıyor. 
Yönetimsel açıdan baktığımızda 
ise dünyada kadın belediye 
başkanlarının sayısı tüm belediye 
başkanlarına oranla yalnızca yüzde 
5’i oluşturuyor. Yani önümüzde kadın 
ve şehir konusunda konuşulmayı 
bekleyen çok ciddi başlıklar var.

HER ŞEY MAL EDİLDİ 
Peki biz ne yapıyoruz? 

1950 yılından bu yana kadın ve 
şehri konuşuyoruz. Aslında bu ko-
nuşmalar daha çok tartışma merkezli 
oluyor ve kökeni Tanzimat dönemi-
ne kadar dayanıyor. Osmanlı’nın son 
dönemleri ve Cumhuriyet’in ilk yılları 
bitmek bilmeyen kadın tartışmasıyla 
geçti. Kadınlardan çok kadınları tar-
tışan bir grup vardı. Ne giyecekleri, 
aile içindeki hakları, davranışları, top-
lumsal rolleri uzun tartışmalara konu 
oldu. Savaşlar, siyasi ve toplumsal 

geçişler sancılıydı ve fatura elbette 
kadınlara kesilecekti. Toplumu eğiten 
kadın, yücelten kadın, ileriye taşıya-
cak olan yine kadın. O zaman tüm 
sorumluluk kadının, hatalı davranış-
ların faturası kadının, gelecek nesille-
rin eksiklikleri yine kadının. Her şeyin 
kadına mal edildiği bir yerde kimse 
de ‘erkekler nerede?’ diye bağırmadı. 
1950 yılından itibaren hız kazanan 
şehirleşme yani köyden kente göç 
yani elitlerin şehir üst çatısında 
dengeleri bozan yer değişim halkası 
yine kadın üzerinden yürüdü. Şimdi 
köylü kadınlar başörtüsüyle Ankara 
ve İstanbul sokaklarında nasıl dolaşa-
cak, fabrikadaki işçi kızlar eteklerinin 
altına pantolon giyip nasıl çalışa-
caktı? Bu tartışmalar uzadı uzadı ve 
kamusal alan yasaklarına kadar ulaştı. 
Dikkat ederseniz 28 Şubat darbesin-
de bile en çok kadınları konuştuk. 
Siyaset, iş dünyası, bürokrasi ve aske-
riyenin etki alanı çarpışmasıyla olu-
şan 28 Şubat darbesinde gündem 
hep kadındı. O günden sonra kadın 
başlığı muhafazakâr kadın başlığıyla 
anılmaya başlandı. 

NORMALLEŞTİRİLMEDİ 
Kadınlar muhafazakâr kadın oldu. 

Muhafazakârlar köylü, aptal, geri  
kafalı, İran’a gönderilmesi uygun  
olacak kişiler... 

YAZAR YAZAR
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ŞEHİRLİ KADIN ÜZERİNE 

MONOLOG
KONUŞMALAR 

BETÜL TAT

Kadınlara çok 
sorumluluk veriyoruz. 

Şehir hayatının 
temposunda fazlasıyla 

yorduğumuz 
kadınlar üzerinden 

yanlış tartışmalar 
başlatıyoruz. Birbirini 

tamamlamak için 
yaratılmış eşlere hiç 

sorulmayacak mı 
zannediyorsunuz 

‘Hanımın bu kadar 
çalışırken sen 

seyretmek dışında ne 
yaptın?’ diye.



2002 yılında AK 
Parti iktidara gelince 
muhafazakâr 
kadın ve şehir 
eksenine yöneldi 
yeni tartışma. 
Vekil eşlerinin 
ayakkabısı 
kamusal alanda 
özgürlük manşeti 
kadar değerli 
değildi. Çünkü 
malum gruplar 
manşetleri öyle 
yönetiyordu. 

Dikkat ederseniz
28 Şubat 

darbesinde bile 
en çok kadınları 

konuştuk. Siyaset, 
iş dünyası, 

bürokrasi ve 
askeriyenin etki 

alanı çarpışmasıyla 
oluşan 28 Şubat 

darbesinde 
gündem hep 

kadındı. O günden 
sonra kadın başlığı 
muhafazakâr kadın 
başlığıyla anılmaya 

başlandı. 

Hafta sonu yıkanan bulaşıkları, 
çamaşırları, tozu alınan sehpaları 
saymıyorum bile. Kahvaltı hazırlama-
yan o kadınları ben de merak ettim 
doğrusu. etrafımda pek çok gelir 
grubundan, sosyal sınıftan insan 
var ve çocuklarını aç bırakanı hiç 
duymadım. Bırakın kendi çocukla-
rını, mülteci çocuklar, ihtiyaç sahibi 
çocuklar için çalışıyor artık anneler.  
Anne olmayan ya da olmayan ka-
dınların başka çocuklar için yaptığı 
hizmetler de ortada.

evde, okulda, iş yerinde, hayatın 
içinde her yere yetişmeye çalışan 
kadın profili var. Herkese yetmeye 
çalışıp kendini dinlemeye vakti bile 
olmayan. Kadınlar okusun, kadınlar 
çalışsın, ütüler hep çizgisiz, yemekler 
hep fırında olsun. Çocukların ödevi 
eksiksiz, misafirin çayının kek bulun-
sun? Peki bu hikâyede kadın nerede 
hangi hal ile dursun?

SORUNLAR ÇÖZÜM  
BEKLİYOR 

Kadınlara çok sorumluluk veri-
yoruz. Şehir hayatının temposunda 
fazlasıyla yorduğumuz kadınlar 
üzerinden yanlış tartışmalar başla-
tıyoruz. Birbirini tamamlamak için 
yaratılmış eşlere hiç sorulmayacak mı 
zannediyorsunuz ‘Hanımın bu kadar 
çalışırken sen seyretmek dışında ne 
yaptın?’ diye. Anneler, eşler, kızlar er-
keklerin desteklemediği bir dünyada 
birbirine tutunarak yol alıyor. Hayatı 
billur bir kâsede yaşayanlar kadınlar 

üzerinde rahat rahat konuşuyor.
Şehir hayatı ve kadın uzun bir 

denklem. Camilerde kadınların iba-
det yerlerinden, her sabah okula 
çocuklarını bırakmak zorunda kalan 
kadınlara kadar uzanan birçok konu 
bugün çözüme kavuşmayı bekliyor. 
Fakat çözüm gazete köşelerinden 
rahat rahat yazı yazmak veya basın 
açıklamalarında dikkatleri çekmek 
için böyle hassas konuları spekü-
lasyon malzemesi haline getirmek 
değil. 

Kur’an ve sünnet ışığında kadını 
ve aileyi yeniden ele almamız ge-
rekiyor. Şehirlerde konfor artarken 
o konforda yaşamak için verilen 
mücadele artıyor. Bu mücadelede 
tarafların tek başına yürümesi değil 
kadınların ve erkeklerin birbirine 
destek olması gerekiyor. Kız çocuk-
larının fazlasıyla önemsendiği bir 
dünya doğar doğmaz onlara birçok 
sorumluluğu da veriyor. Bugün bir-
çok kadın omuzlarındaki yükten ve 
sürekli kendisini açıklamak zorunda 
kalmaktan yorgun.

İyi günler görmek isteyenler il-
mek ilmek örmeli hayatı. Bir enkaza 
bakıp ‘Şurada hata yapmışsın’ demek 
en kolayı. Şehir ve şehirli olma haya-
tın içinde hepimizi sararken kahvaltı 
hazırlamayan kadınlara değil şehri 
omuzlarında taşıyan kadınlara odak-
lanmalıyız. 

Ailelerimizin ve toplumun bize 
hiç olmadığı kadar ihtiyacı var. 

YAZAR YAZAR

Karşılarına Televole kızları, klip-
lerde oynayan kadınlar, sporcularla 
rüya gibi düğünlerle evlenen 19 
yaşındaki kızlar konuldu. Kadın tüke-
timin merkezine getirildi. Defileler, 
tatiller, toplantılar derken bize ait 
olmayan hayatların hikayesi magazin 
programlarında anlatılmaya başla-
nıldı. Yavaş yavaş alıştık, sıcak suya 
konulan kurbağalar gibi. Sesimizi 
bile çıkartamadık su öyle yavaş ısını-
yordu ki.

2002 yılında AK Parti iktidara 
gelince muhafazakâr kadın ve şe-
hir eksenine yöneldi yeni tartışma. 
Vekil eşlerinin ayakkabısı kamusal 
alanda özgürlük manşeti kadar de-
ğerli değildi. Çünkü malum gruplar 
manşetleri öyle yönetiyordu. Kendi 
iktidarında tam 11 yıl başörtüsüne 
özgürlüğü bekleyen milyonlar vardı. 
Bu da kültürel iktidar kimde tartışma-
larını yönlendiriyordu aynı zamanda. 
Çünkü yayınevleri, yazarlar, muhabir-
ler başörtülüler uzaydan inmiş gibi 
haberler yapıyor, kitaplar çıkartıyor, 
gazeteler başörtüsü ve kadını nor-
malleştirmiyordu.

HER SORUMLULUK   
KADININ ÜSTÜNDE 

Başörtü yasakları kalktı, Türkiye’nin 
kadın birikimi nihayet kendisi 
gösterecek alanlar buldu denilirken 
bu kez şehir ve kadın tartışması 
başladı. İstanbul sözleşmesi, 
nafaka mağdurları, şal takan 
kızları eleştirenler sosyal medyayı, 

kafeleri, sokakları doldurmaya 
başladı. Türkiye kritik süreçlerden 
geçerken koca koca akademisyenler 
kadınların boşanmasını çalışmasına 
bağladı. Kimse arkadan gelen 
dağ gibi problemlere bakmadı. 
Kimse ailelerin yükü altında ezilen 
kadınları görmek istemedi. Çocuklar 
kadınların, hastalar kadınların, yaşlı 
anne, baba, kayınvalide, kayınpeder 
kim varsa kadınların, engelliler 
kadınların, elektrik faturası kuyrukları 
kadınların… Olur da evdeki erkek 
çalışmaza asgari ücretli yapılan 
bilumum temizlik, çay getirme, 
bahçe işi yine kadınların. Okullar ve 
dersler kadınların. Olaylar nereden 
nereye geldi farkında mısınız? 
Sorunları ve sorumlulukları kadınların 
üzerine yıkınca hiçbir şey düzelmedi. 
Tamamen elitist algılarla başlayan 
kadın tartışmaları yıllar içinde öyle bir 
hal aldı ki Anadolu’nun herhangi bir 
yerinde herhangi bir aile bahsettiğim 
sıkıntılardan en az birini yaşıyor. Biz 
ise sorunları çözmek yerine kısır 
döngü katsayısını arttıracak yeni 
tartışmalar başlatıyoruz.

KAHVALTI HAZIRLAMAK?
Kahvaltı hazırlamayan   

kadınlar… İşte bu söz bir sanatçının 
ağzından çıkıp gazete manşetlerine 
düştü. O sabah 4’te uyanmış,  
büyük kızımın beslenmesini, 
evin yemeğini hazırlamış, birkaç 
günlük ütü yapıp yola düşmüştüm 
Karaman’a gitmek için. 
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b 
u dünyada her şey çift 
yaratılmıştır. Her çift 
birbirine aşıktır.” Hz. 
Mevlâna
“Her şey zıddıyla 
yaratılmıştır ve her zıt 
birbirine düşmandır.” 
G.F.W. Hegel

SARSINTI
Söz bazen sarsar. Hiç 

beklemediğiniz anda kendinizi bir 
kelamın başlattığı bir sarsıntının 
içinde buluverirsiniz. İnsanlığa 
duyduğunuz güven ve umut 
bir zaman aralığı için kaybolur. 
Yapmamız gereken şey, bunca 
debdebede, kendimize düşman 
yaratmak mı? Öyle ya atamız Kabil 
ne de olsa! Bu kompleksle insanın 
kendisi olamayacağı bir toplumda, 
parlak ve insani bir gelecek hayal 
edebilir miyiz? 

DERİNDEKİLER
Oysa yürek dişil bir organdır. 

Asalak görülür. Karmaşanın giderek 
arttığı kesindir. Delaletteki yollar, 
yalan olmuş. Dış ırk “Çünkü onlar 
para getirir.” 

Gökyüzü bu yüzden onlarındır. 
Hüküm erkeğindir. Dünyayı 
anlama bu kıtlıkta dönmez! Sorun 
dünya değil, erkeklerin kadınlarla 
olan ilişkisidir. Dünya sorununa 
dönüşür. Bu çatışma, acı ve 
karmaşa, sefaletten hakaretten 
anlama dönüşmelidir. Kendinizi 
soyutlayarak yaşamazsınız. 
Başkasının deneyimi sizi hakikate 
götürmez. Daha fazla çatışmayı 
ve hüznü besler. Bu da ‘Derinliğe’ 
sığmaz. Biriktirilen ‘Ben’dir. Beraber 
yol aldığınız kişilere şefkat niteliğini 
yakalayamayan, savruk sevgiden 
yoksun konuşmalar, kâinatı dolaşır 
ve sizi bulur. Sonra söylemlerinizle 
sınanırsınız. Propagandaya 
dönüşen bu sözler ve fiiller bir 
zekânın ürünü elbette olamaz. Ne 

dine ne de hakikati görmüş tatmış 
birine de ait olamaz. Gündelik 
yaşamınızda işlemeye başlayan bu 
çark bir ‘Deli öfkeden’ ibarettir. 

BULAMAZSIN BENİM   
GİBİ SEVENİ

Huyumun en önemli tarafı, ince 
ruhlu olarak musikiye karşı son 
derece düşkünlüğüm. Fısıldıyorum 
“Aheste çek kürekleri mehtap 
uyanmasın…” 

“Hayat bir gün gelir harcarlar 
seni eskimiş şal gibi satarlar seni, 
vefasız kullardan vefa bekleme, 
kıymetsiz bir pula satarlar seni.” 

Saç baş yoldurur; bulamazsın 
diye diye… 

Modern yaşam sarmalında, 
kadınlık çöküntü halinde ya 
erkeklik? erkek ve kadını yaşam 
yolunda ayırmak olanak dışı. 
Manevi fesada bulandığımız 
hakikatken, dünya ahlak buhranıyla 
boğuşuyorken bu iki ‘İnsan’ türünü 
karşı karşıya getirmek? Noksanlık 
bizim asıl vasfımız. Yanlışımız 
sorumluluklarımızı birbirimizin 
üzerine yıkışımız. “İnsan Allah’a 
yaklaştıran, mahlûkatı ilahiyeye 
şefkattir.” Cemiyette eksikliklerin 
meydana gelişi kadın ya da erkeğin 
üzerinden tezahür edemez. 
Öyle değil mi? Bizim musikimiz; 
görgüsünü, varlığını, hünerini, 
neşesini, vefasını istiğnayla korur. 
Ahenkten uzak olan, inkarda 
inat eder. Yavan ve kurudur. İşin 
kahvaltısı, çöp dökmesi ev düzeni, 
para getirmesi vs. sınıflandırılamaz. 
Her fert memur olduğu işle 
namuskâr olursa hem kendine 
hem de cemiyete hayrı dokunur. 
“Kadın erkek diye ayrıldık diyen 
yandı.” Hz. Mevlâna. 

Öyle ya geçmişten bu yana 
kadın ya tarlada çalışmış ya hayvan 

bakmış ya el işi yapmış veyahut 
konken masalarında vakit 
öldürmüştür. Buna karşılık erkek 
de aynı oyalanmalarla hayatına 

devam eder. Bugünün kadını, 
kahvaltı hazırlayıp kendi yiyemese 
de meşgalenin hiç değişmediğini 
görebiliyoruz. 

TALİHİM YOK BAHTIM KARA
Ne yapıldığının ne yaptığımızın 

farkında olmak için birlikte 
inceliyoruz. İnsan ilişkisini çok ciddi 
olarak değerlendiriyoruz. Bu bir 
zorunluluktur. Yüzleşmek. Nihayet 
gönlünüze ‘Baharı’ getirenlerle 
yaşamak için yeniden yenilenmek 
gerekecek. Hazzın zincirleri 
koparması insan vasfını parçalara 
böler. Konuşurken dilimize gelen 
bazı şeyler güçsüzlüğümüzü ya 
da anlayışsızlığımızı açıklar. elbette 
birinin alçakgönüllülüğünden 
değil, birinin fakirlikten hiçbir 
şey anlamamasından daha 
rahat, bir başkasının kendi erkek 
hegemonyasını felsefe haline 
getirmesinden daha alçaltıcı bir 
şey olamaz. Yaşadığımız zamanın 
büyük filozofları moda ikonları 
şarkıcılar vs. sözün içinden taş 
katılığını çıkarıp alabilmek… 
Çünkü söz bu taş katılığının 
kıvamında acıtır. 

MAHKEME
Bu safsatalar asrı ne sevgiye 

inanıyor ne saygıya… 
Bu türden beylik sözler, 

dünyevileştirilmiş ergenlik 
meselesidir. İnsan deyince yüreğim 
şunu duyar. Saygı, saygı saygı… 
Bu patavatsız yaşam karşısındaki 
çaresizliğimiz bizi insani olan, 
vicdani olan ve fıtri olan idealden 
ve güzellikten alıkoymaya! Modern 
yaşamın, rahatlığı pençesinde 
kıvranırken, sizler konuşmaya elbet 
devam edeceksiniz. Ama bu kez 
“Yaşasın insanlık” diye bağıran biz 
olacağız.  
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SEN dE
KAFiLENiN
iÇiNDESiN

YAZAR YAZAR
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H emen her gün 
yeni dizi etiketiyle 
birbirinin 
benzeri yapımlar 
ekranlarımızda 

yer alıyor. Çabuk tüketiyoruz, 
ya çok seviyor ya da öteliyoruz. 
Sosyal medya aracılığıyla gerek 
oyuncular seyirciyle, gerek 
senaristler, izleyenlerle birebir iletişim 
halinde. Haliyle gelen yorumlar 
üzerinden iki taraf arasında farklı 
değerlendirmelere girebiliyor.

Peki, izlediğimiz dizilerin ilk 
mimarlarından senaristleri ne kadar 
tanıyoruz? Ne kadar merak ediyoruz 
derseniz, adıma ‘Çok’ diyebilirim.

İşte o bayılarak izlediğimiz, 
her hafta merakla bizi televizyon 
karşısına kilitleyen projelerin yapı 
taşlarından biriyle güzel bir sohbet 
gerçekleştirdik: Senarist; Berfu 
ergenekon…

Kendisini bugüne kadar 
birçok projede imzasını gördük. 
Unutulmazlar arasına giren; Gümüş, 
Yer Gök Aşk, Lale Devri, Karadayı, 
Anne, İstanbullu Gelin … Senaristin 
çok sevilen işlerinden birkaç tanesi. 
ergenekon’un son imzası ise TRT 
1’de yayınlanan ve çok beğenilen 
yapımlardan Benim Adım Melek  
dizisi oldu. 

RÖPORTAJ
DERİN BİR FARK 

Berfu Ergenekon kendini nasıl 
tanımlar?
Hayatı yazarak yaşayan, 

yaşadıklarını yazan bir insan…

Senaryo yazmaya nasıl 
başladınız?
Yıl 2006. eylem Canpolat ve 

Sema ergenekon, projelerine 
üçüncü göz olarak bakmamı ve 
araştırma yaparak onları asiste 
etmemi istediklerinde başladı bu 
macera… Yazmak derseniz o hep 
vardı hayatımda. Bir ay kadar süren 
bu asiste işi, sonrasında ekipte 
senaryo yazmaya dönüştü.

Yazabilmek elbette bir 
yetenek. Sizce sonradan 
edinilebilir mi?
Yazma yeteneği, insanın 

oluşunda varsa var yoksa yok… 
Ama yazmanın temel kuralları, 
matematiği elbette öğrenilebilinir. 
Ama bu matematiği öğrenerek 
yazanla, içsel bir oluşla yazanın 
arasında bence derin bir fark var.

“SEKTÖR BENCE BİR KISIR 
DÖNGÜNÜN İÇİNDE”

Berfu Ergenekon’ un ‘Asla 
yazmam’ dediği bir senaryo 
içeriği var mıdır?

Hayır yok…  Her hikâyeyi kendi 
bakış açımla anlatılabilecek bir yol 
bulurum. Sadece insani duruşumu 
ve bakış açımı anlatma çabamı yok 
sayarak bir senaryoyu kaleme almam 
diretilirse yazmam. Bence her senaryo 
yaşamın içindeki hikayelerden en 
az birini ve dolayısıyla insanı anlatır. 
İnsanı anlatan hikayeleri bir taraf 
olarak değil, insan safında durarak 
anlatmanın bir yolu vardır.

Bazı dizilerin ömrü neden bu 
kadar kısa olabiliyor? Dizi 
sektörünün gidişatı hakkında 
neler söylersiniz?
Bunun birçok sebebi var. Bu 

duruma önce mesleki bir yerden 
bakıp iğneyi kendimize batıracağım. 
Her aklına cümle düşen yazabilirim 
sanıp klavyenin tuşlarına basmaya 
başlıyor. Şahane fikir gibi görünen 
her cümleden maalesef bir hikâye 

çıkmıyor. Bir hevesle başlanan 
projeler ancak işte bir yere kadar 
yazabiliyor. Oysa hikâye bir dünyayı 
her şeyiyle inşa edebilmekle 
başlıyor. Özellikle dizi senaryolarının 
son karesi aklında olmadan hikâyeyi 
kurmanın çok mümkün olmadığını 
düşünüyorum. Diğer taraftan 
sektörün kendi handikapları da 
bunda çok etkili, dizilerin süreleri, 
reklam verenlerin etkisi, kanalın, 
yapımcıların beklentileri vs. gibi 
bir sürü etkenin bir araya gelmesi 
sonucunda bazı projeler bekleneni 
karşılamadan bitiyor. Sektör bence 
bir kısır döngünün içinde ve bu 
bir yönüyle iyi bir şey.  Döngüden 
çıkabilmek için düşmek gerek 
çünkü. İşte o zaman herkes üstüne 
düşen sorumlulukla yüzleşip 
yeniden kalkmanın ve bütünsel 
hareket etmenin bir yolunu 
bulabilir.

Birbirimizi yok sayarak bir yere 
varamadığımızı anlamamız gerek. 

HİKAYE DURAĞAN   
BİR ŞEY DEĞİLDİR 

En çok ne yazmaktan mutlu 
olursunuz? Dram mı komedi 
mi?

Sanırım komedinin içindeki dramı.
İstanbullu Gelin çok beğenildi. 
Projede iki sezon senaryo ve 
tretman yazarlığı yaptınız. 
Biz de çok büyük bir keyifle, 
severek, unutamayacağımız 
bir proje izledik. Peki siz 
İstanbullu Gelin için neler 
söylersiniz? Neden bu kadar 
sevildi?
Gerçek bir hikâyenin, hayatın 

gerçekleriyle, samimi bir bakış 
açısıyla anlatılması…

Bir hikâyeyi oluşturma 
aşamanız nasıl gelişiyor?
Hayal ederek başlıyor her şey. 

Bazen kendi hayalimi bazen bir 
başkasının hayalini içselleştirerek, 
bana dokunan noktaları kelimelere 
dökerek başlıyorum. Günler, geceler 
süren düşünme, yazma, silme 
ve yeniden en baştan kurma…. 
Aslında hikâye durağan bir şey 
değil, her dokunduğunda yeniden 
oluşmaya devam eden bir şey 
bence.

iNSANi duruşumu vE 

bAKış Açımı yOK SAyArAK
bir SENAryOyu KAlEmE AlmAm

dirETilirSE yAzmAm

Hayal ederek başlıyor 
her şey. Bazen kendi 

hayalimi bazen bir 
başkasının hayalini 

içselleştirerek, bana 
dokunan noktaları 

kelimelere dökerek 
başlıyorum. Günler, 

geceler süren düşünme, 
yazma, silme ve yeniden 

en baştan kurma…. 
Aslında hikâye durağan 

bir şey değil, her 
dokunduğunda yeniden 
oluşmaya devam eden 

bir şey bence.

SenariSt; Berfu ergenekon…
RÖPORTAJ
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DOĞRU 
TARAFSIZ

GÜVENİLİR
HIZLI HABERİN 

TEK ADRESİ...

“İYİ KARAKTERLERİ 
YAZARKEN 
ZORLANIYORUM”

Size göre Türk dizi izleyicisinin 
bam teli nedir?
Acı çektiği her şey… Hem 

beslendiği hem yaşamak 
istemiyorum dediği halde 
vazgeçmediği şey acı. Sanırım 
mutlu olmayı bilmiyoruz.

Kötü karakter mi? İyi karakter 
yazmak mı daha zor?
İyi karakteri yazarken daha çok 

zorlanıyorum. Mükemmelleştirilen 
karakter bana gerçekçi gelmiyor. 
Kötü karakterin altında bir hikâye 
varsa bunu yazmak daha oyuncaklı 
geliyor. Bir de karakterleri iyi kötü 
diye ayırmıyorum hepsinin bir 
hikayesi var. Neticede insanın 
hallerini yazıyorum.

BİR KADIN HİKAYESİ 
Melek’in öyküsünü nasıl 
yazmaya başladınız? 
Neden Antep’ten Berlin’e? 
Dizi başlamadan önce 
Mardin’de başlayacağı gibi 
duyumlarımız olmuştu.
Benim Adım Melek’in 

hikayesinin çıkışı, projeyi birlikte 
yazdığım dostum Nilüfer’in. Berlin- 
Gaziantep hattının özel bir anlamı 
yok. Temel olarak köklerine hasret 
bir kadının, yeşerdiği topraklara 
dönüp, babasıyla barışma 
hikayesinin görsel bir simgesi.  

Yöre ve töre dizilerini yazmak 
bazen zor olabiliyor… Yörenin 
hassas noktalarını dikkate 
almak vs. farklı detaylar 
var. Sizin bu konuda hiç 
tereddütleriniz oldu mu hiç?
Dizinin töre algısının 

yaratması sanırım Güneydoğu’da 
geçmesinden dolayı.  Oysa biz 
bir töre dizisi yapmıyoruz. Yöresel 
hassasiyetleri kadar toplumun 
hassasiyetlerini de göz önünde 
tutarken, çok insani bir hikâye 
anlatıyoruz. Her kızın bir babası 
var. Bu hikâyeyi herhangi bir 
coğrafyada anlatmak mümkün 
ama güneydoğunun sıcak ve 
samimi havası hikâyeyi daha zengin 
kılıyor…

SEYİRCİ GERÇEK DUYGUYU 
ISKALAMIYOR 

Senaryodaki karakterlerin 
cast çalışması nasıl oldu? 
Mesela biz; Melek karakterine 
Nehir Erdoğan’ı çok 
yakıştırdık. Keza, Seyit Ali 
karakterine Mehmet Çevik’i 
yakıştırıp, benimsediğimiz 
gibi.
Projenin bütün aşamalarında 

olduğu gibi cast çalışmasında da 
hep birlikte düşündük, hayal ve 
inşa ettik. Her karakter üstüne uzun 
uzun düşündük. Mekanlara karar 
vermeden aylarca gezdik gördük. 
Hep beraber hayal ettik, yapımcımız 
Süreyya Önal bütün olanakları 
önümüze serdi, yönetmenimiz Cem 
Akyoldaş kelimelerimizi canlandırdı 
ve oyuncu kadromuz hayalimizin 
ötesine taşıdı. 

Ekranda kaliteli yapımların 
sayısı her geçen gün 
azalıyor. Başta Melek’in 
öyküsündeki samimiyet, 
oyuncuların rollerini hakkıyla 
yerine getirmesi sanırım 
hepimizin özlediği o duygu 
yoğunluğunu veriyor. Böylesi 
güzel bir projeye imza atmak, 
izleyiciden gelen güzel geri 
dönüş sizde nasıl karşılık 
buluyor?
Doğru hikâye, doğru insanlarla, 

doğru zamanda, doğru yerde bir 
araya geldiğinde kıymetli oluyor. 
Seyirci de bu kadar gerçek bir 
duyguyu ıskalamıyor çok şükür.

SÖYLENEMEYENLER 

Dizide sizi en çok etkileyen 
yazmaktan keyif aldığınız 
karakter hangisi?
Bu bir anneye evlatlarından 

hangisini daha çok seviyorsun 
demek gibi oldu. Ama hikâye olarak 
derseniz baba kızın ilişkisindeki 
söylenemeyenler belki de söylemek 
istediklerim olabilir.

Hem projenin kalitesine hem 
de bu keyifli röportaj için 
teşekkürler…
Gören gözünüze ve nezaketli 

sorularınıza ben teşekkür 
ederim…

BİR AŞK 
HİKAYESİ

Aynı zamanda bir 
sinema filmi projeniz 
var. Biraz bahsedebilir 
misiniz? Bizi nasıl bir 
film bekliyor?
Bir aşk hikayesi… Aşkı 

aradığını ve bulduğunu 
sanan bir kadının kendisiyle 
tanışma yolculuğunu 
anlatıyorum. “Neyi arıyorsan 
sen O’sun” diyor ya Mevlâna.

RÖPORTAJ



şehİrlİ
Kadının 
şehİrle   
    MÜCadelesİ

YAZAR YAZAR

ŞEYDA BETÜL
KILIÇ
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Şehirde zaman hızlıdır. Güneş ve ay yer 
değiştirirken bunu fark etmediğimiz 
zamanlar olur. Zaman kullanımı becerisi 
şehirli kadının en önemli maharetidir. 
Planlama yapmakta şehirli kadının 
işlerindendir. İptaller, ‘Yetişemedim’ler 
hızlı akan hayatın ahengini bozar. 



K
öy’ deyince ne geli-
yor aklınıza? Kuzular, 
yayık, çimen kokusu, 
ekşi mayalı ekmek, 
tereyağı? Ya da şöyle 

de sorabilirim, köy deyince ne geliyor 
aklınıza; sağılacak inekler, yayılacak 
hayvanlar, çarpılacak yayık, mayalana-
cak ekmek, oluktan taşınacak su, top-
lanacak odun, dalda pekmez olmayı 
bekleyen üzüm, entariler, çeltikteki 
pirinç, çamurlu bekleyen kara lastikler, 
obada hayatı dar eden domuzlar ve 
daha nice doğa tehlikeleri… 

Hepsi gerçek ve hepsi köy değil 
mi? Köy mücadele demektir. Hayatta 
kalmak için zekadan çok kas gücüne 
ihtiyacınız vardır. Yaralarınızı önemser-
seniz aç kalırsınız. Yaralanmadan yaşa-
maksa neredeyse imkânsız bir o kadar 
da ayıptır. Kır hayatında kadın olmak 
doğal olmaktır. Zira insan yaşadığı 
doğanın etkisiyle kişiliğini oluşturur. 
Doğal yaşamda doğal kalmak kolay-
dır. Kırda, köyde kadın göründüğü 
gibidir, olduğu gibi görünür.

SAVAŞARAK YAŞAR 
Köy yaşamında anne de kadın 

da olduğu haliyle iyidir. Kendini 
şekillendirmek istemez. Mesela 
köy esnafı kafası atarsa müşterisini 
kolayca kovabilir. Ona göre olması 

gereken budur. Müşterinin indirim 
istemesine asabı bozulmuşsa açıktan 
belli eder. Peki şehir öyle mi? Şehirde 
insan olmak bir tarafa ama şehirde 
kadın olmak nasıldır sizce? Kucağınıza 
oturan çocuğunuzun yüzü gözü kirli, 
ayakları çamurluysa öylece sofraya 
oturmasına göz yumabilir misiniz? Şe-
hirli kadın, şehir şartları içinde insanla 
savaşarak yaşar. Oysa köydeki kadının 
mücadelesi genellikle doğayladır, kas 
gücü yettiğince bundan geri durmaz. 

ŞEHİR KURALLARI
Şehirde zekâ, kas gücünün 

önündedir. Zayıflığınız, çelimsizliğiniz 
pek konuşulmaz. Diplomasi beceriniz 
konuşulur. Yerine göre davranmak, 
konuşmak, kendine hâkim olmak, 
kibar olmak ama bazen hin olmanız 
beklenir. Olduğumuz gibi görünürsek 
bizi kaba olmakla suçlayacak bir şehir 
sistemi vardır. İçinizdekiyle dışınızdaki 
uyumlu, fakat farklıdır. Kadın evde, 
işte ve toplumda hangi kimlikle 
olursa olsun, yaşarken şehir kurallarını 
önemsemelidir. Hem şehirde hem kır 
insanı olmanız mümkün değildir. Peki 
şehirli insanın insanla olan mücade-
lesinde kadına neler düşer? Şehirde 
kadın kendini doğru ifade etmelidir. 
Ne olursa olsun beyin gücünü kul-
lanmayı öğrenmelidir. Zira saksıdaki 

çiçek, mayalarını koruduğunuz kefir 
bile takip isteyecektir. Şehir kalabalık 
demektir. Kendinizi kıyaslayabilece-
ğiniz onlarca kadın vardır. Şehirde 
kendinle barışık kadın olarak kalmak 
bu yönüyle kolay değildir. 

PLANLAMA YAPMAK
Şehirde zaman hızlıdır. Güneş ve 

ay yer değiştirirken bunu fark etmedi-
ğimiz zamanlar olur. Zaman kullanımı 
becerisi şehirli kadının en önemli 
maharetidir. Planlama yapmakta 
şehirli kadının işlerindendir. İptaller, 
‘Yetişemedim’ler hızlı akan hayatın 
ahengini bozar. Köyden şehire adapte 
olmak için iki nesildir şehir şartlarına 
aşina olarak yetişmiş olmalısınız. Şehir 
demek sadece pahalılık, kalabalık 
değildir ve bunun böyle olmadı-
ğını anlamak için annenizin şehre 
adaptasyonunu görmelisiniz. Şehir 
yapaylık değildir. Sadece daldan 
yiyememektir. 

YARIŞMAYA ZORLAR 
Şehirleşme biraz da yarışmaya zor-

lar. Kıyas varsa yarışta kaçınılmazdır. 
Anneliğinizi daha iyi annelerle, kadın 
çalışansanız daha verimli çalışan-
larla aranızda hep bir gerilim vardır. 
‘en’ler şehrin eseridir. Şehirde zevkler 
incelir. Şehirli insan için en can alıcı 

renk kırmızı değildir, alev kırmızısı, 
gün batımı kırmızısı, bayrak kırmızı-
sı diye incelir gider. Kadın böylece 
seçmeyi bilir. Metropollerde temizlik 
işi yapıyorsanız dahi gideceğiniz evi, 
yapacağınız işi rahatça seçebilirsiniz. 
Şehir sizi, siz de şehirde yaşayacakları-
nızı seçersiniz. 

BİLİNMEZLİKTİR 
Şehre gelip bir türlü şehirli olama-

mak… Kıyımsız bir mecburiyetle şeh-
rin ışıkları gözünüzü alır. Para dediği-
nin hükmü çok, ederi azdır. Makamlar, 
mevkiler vardır. Adınızın önüne konur. 
Adınız öyle kupkuru Ayşe değildir, 
‘Genel Müdür Ayşe’dir. Paranızdan 
çok namınız olur. Anneliğin önünde 
ardında da görünmez unvanlar vardır, 
bazıları görür. Sevecen anne, anlayışlı 
anne, keyifli anne, bağışlayan anne. 
Bunlar bütün annelerin unvanıdır 
ama şehirde bunlarla anılan anne 
olmak herkese nasip olmaz. Sevmek 
kolaydır da sevdiğini korkmadan 
anlatmak cesaret ister. Kimse kimse-
nin uzaktan bir şeyi, yakından hısımı 
değildir. Şehir bilinmezliktir. Yarını 
kimse bilmez. Hiç bilmediğin bir ya-
rına kucak dolusu hayaller kurduğun 
gün şehirlisin. Kapının önüne kadar 
uzanan özgürlüğünün sınırsızlığına 
inandığın gün şehirlisin.

YAZAR YAZAR

Şehirde zekâ, 
kas gücünün 
önündedir. 
Zayıflığınız, 
çelimsizliğiniz pek 
konuşulmaz. 
Diplomasi beceriniz 
konuşulur. Yerine 
göre davranmak, 
konuşmak, 
kendine hâkim 
olmak, kibar 
olmak ama bazen 
hin olmanız 
beklenir. 

Şehre gelip bir türlü 
şehirli olamamak… 

Kıyımsız bir 
mecburiyetle şehrin 

ışıkları gözünüzü 
alır. Para dediğinin 
hükmü çok, ederi 
azdır. Makamlar, 

mevkiler vardır. 
Adınızın önüne 

konur. Adınız öyle 
kupkuru Ayşe 

değildir, ‘Genel 
Müdür Ayşe’dir. 
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CUMHURİYET’İN İLK KADIN MUHTARI 
VE BİLİNMEYEN HİKAYESİ

TARİHTE KADIN

1933 yılında Türkiye’nin ilk kadın 
muhtarı seçilen Gül esin, Aydın’ın 
Çine İlçesi, Karpuzlu Bucağı’nın 
muhtarlığını iki yıl boyunca 
yapmıştır.

Muhtar olmasının ardından 
kahvehanelerde kumar oynamayı 
yasaklayan Gül esin, kız kaçırma 
olaylarını önlemiş ve nikah işlerini 
düzene sokarak da büyük başarı elde 
etmişti.

SEVİNÇLE KARŞILANDI
11 Aralık 1933’te Halkevi Gazetesi’nde 
çıkan haber ‘Büyük inkılabın ilk kadın 
muhtarı, vazifen kutlu ve mutlu olsun’ 
manşetiyle verilmiş. 32 yaşında muhtar 
seçilen Gül esin, yaklaşık 500 oy alarak 
bu görevi üstlenmiş.
Gül Hanım’ın seçimleri kazanması ve 
Türkiye’nin ilk kadın muhtarı oluşu 
kasaba halkı tarafından sevinçle 
karşılanmıştır. Bu önemli olayı 
kutlamak için üç gün üç gece davullar 
çalınarak şenlikler yapılır. Aydın ve 
Karpuzlu kadınları da özellikle kendi 
içlerinden birinin Türkiye’nin ilk kadın 
muhtarı seçilmesi nedeniyle büyük 
mutluluk duyduklarını dönemin tek 
yerel gazetesi olan Ant Gazetesi’ne 
telgraflarla bildirmişlerdir. Çine Karpuzlu 
Demircidere Köyü Muhtarlığına Gül 
Hanım’ın seçilmesi ve bu sonucun 
onu Türkiye’de ilk kadın muhtar 
yapması yeni birtakım tartışmaları 
da beraberinde getirdi. Örneğin 15 
Teşrin-i Sani 1933 tarihli Anadolu 
Gazetesi’nde Menemen Kaymakamı 
Ali Nihat Bey Türkiye’de ilk kadın 
muhtarın Çine Karpuzlu’dan Gül 
Hanım olmadığı Menemen’den Kudret 
Hanım’ın Türkiye’de seçilen ilk kadın 
muhtar olduğunu belirten bir yazı 
yazmıştır. Aydın’dan bu iddialara ise 
yanıt gecikmemiştir. Gül Hanım’ın 
ilk kadın muhtar olmadığıyla ilgili 
Menemen Kaymakamı’nın iddialarına 
Aydın’dan verilen yanıtta Gül Hanım 
namına ‘Birinin’ tabirinin kaymakam 
mertebesinde olan bir kişi tarafından 
kullanılmasının garipsendiği 
belirtilerek Menemenli Kudret 
Hanım’ın şecaatinden bahsedilmesinin 
anlaşılamadığı kaydedilmiştir. Aydın’dan 

Anadolu Gazetesi’ne gönderilen 
cevabi yazıda ayrıca “Millî Mücadele’de 
erkeklerle yan yana harbeden, 
erkeklerin bile zor başaracakları birçok 
cephe gerisi işlerini gören kadınlarımız 
pek çoktur. Hem ne hacet; ordulara 
kumanda eden, milletlere başbuğ 
olan Türk kadınlarından tarih bol bol 
bahsediyor” denilmiştir.

TEK BAŞINA KÖYÜ KALKINDIRDI
Gül Hanım muhtarlık yaptığı dönem 
içerisinde kendini yalnız simgesel bir 
görüntü olmayı kabul etmemiştir. 
O kasabanın sosyal ve ekonomik 
hayatına yönelik ciddi çalışmalarda 
bulunmuştur. Söz konusu çalışmalardan 
ilki; Çine- Karpuzlu arası ulaşımın daha 
rahat olması amacıyla taş döşemeli 
yol ve köprü yaptırmasıdır. Yolun 
açılışına büyük hayranlık duyduğu 
Atatürk’ü de davet eder. Atatürk, Gül 
Hanım’ın davetini kabul etmiş ancak 
işlerinin yoğunluğu nedeniyle açılışa 
katılamamıştır. Gül Hanım’ın muhtarlığı 
döneminde diğer bir icraatı ise; köyle 
ilgili işlerin konuşulup tartışılabileceği 
bir mekânın hayata geçirilmesidir. Gül 
Hanım’a göre köy işleri evlerde veya 
kahvehanelerde toplanılarak değil, 
köye ait belirli bir yerde toplanılarak 
yapılmalıydı. Bunun için köylünün 
de onayı alınarak bir köy odası 
yapılması kararı alınır. Düşüncelerini 
hayata geçirebilmek için köylünün 
ürünlerinden elde ettikleri gelirleri bir 
araya getirilip satılır. elde edilen gelirle 
bir taraftan köy odası projesi hayata 
geçirilirken, diğer taraftan da köylülerin 
kendi aralarındaki dayanışma düşüncesi 
güçlendirilmiştir. 1930’ların başlarında 
Çine Kaza merkezinde bile köy 
odasının olmadığı düşünüldüğünde 
Gül Hanım’ın yenilikçi ve aydınlanmacı 
önderliği daha iyi anlaşılmış olur. 

EVLENECEK GENÇLER  
ONA DANIŞIRDI
Gül Hanım köylü arasındaki 
dayanışmayı artıran ve köyün diğer 
merkezlerle ulaşımını sağlayan 
uygulamalarının yanında köydeki 
gençlere yönelik birtakım girişimlerde 
de bulunmaya çalışmıştır. 
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Gül Esin

TARİHTE KADIN



TARİHTE KADIN
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Düş gören ATın şiiri
KudÜS’ÜN şAiri mErhum Nuri PAKdil ANıSıNA…

Büyür yumak
gözlerim açıksa
uzayda ayaklarım
gülyağına bulandı
Az da olsa
duyarım
acısını
toprağın
Yapsanız daha
büyük bomba
sığar kalbime
gömersiniz ölülerinizi
Başımı sallarım
ya giderken
bir Kudüs’teyim
bir İstanbul’da
Avrupa
şey gibi
eskir de
gülerim
Soluğum bekler
gece pastanede
düşünen
gerillayı
Bir gün konuşacağıma
tanık
tutuyorum
ayı
Sırtıma
alarak
Asya’yı
Afrika’yı

(Eylül 1975)

IIII
Dağ yürür bir yerinde
çıkar üstüne dağın
bu çelik çağında
ata iyi binin
Kalbinde bir gül bu atın
Ceyhan sızar gibi gözlerinden
düş gören at
bellidir gözlerinden
Ses yüklediler
varacağı üs Kudüs
titretir güney yeli
bir dal buğdayı
Alın bu atı denize atın
geçer denizden de
bakıyor özenle
sayfalarına kitabın
İnsan saçı yelesi
yürüyen bir fabrika
tüylerinde oyun
roman şiir

(Temmuz 1975)

II
Boynunda kan torbası
geçer balkonlardan
koşuşuruz pencerelere
şimdi başka balkonlarda
Sözleri uzun
kolay mı anlaşılması
düşer burnundan
birkaç kurşun
Ayaklarında nal
kırmızı
şaraba batmış
silindir şapka
Yapışır kızlar
cidarlarına
duruyor bürolarda
her görevli atın üstünde
Lik lik gidiyor
ne yaman
serperek ardından
dizeleri

(Ağustos 1975)
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İlk olarak gençler için zararlı gördüğü 
kahvehanelere girişi yasaklar. Nahiye 
halkı zor bir karar olan bu yasaklamaya 
destek vermesi onların Gül Hanım’ın 
bilgisine olan saygılarının bir ifadesiydi. 
Gül Hanım’ın muhtarlığı döneminde 
gençliğini yaşamış olanlarla yaptığımız 
görüşmelerde Karpuzlu’da yaşayan 
gençlerin Gül Hanım’ın muhtarlığı 
döneminde kahvehaneye giremediklerini 
yalnızca kahvehanelerin camlarından 
içeriye bakmakla yetindiklerini 
anlatmışlardır. Dönemin kangren haline 
gelmiş olaylarından biri de kız kaçırma 
olaylarıydı. Gül Hanım bu meseleye de el 
atmış, kızların ve kız ailelerinin oldukça 
mağdur olduğu bu olayı önleyebilmek 
için de ciddi bir çabanın içine girmiştir. 
Gül Hanım meseleyi çözmek için gençler 
ve aileleriyle toplantılar yapmış, onları bu 
sorunun kız kaçırmayla çözülemeyeceğine 
ikna etmeye çalışmıştır. evlenmek isteyen 
gençlerin kaçmak ve kaçırmak yerine, önce 
kendisine başvurmalarını istemiş, muhtar 
olarak aileleri ikna etmeye ve gençlerin 
evlenmelerini sağlayacağını taahhüt 
etmiştir. Gül Hanım’ın muhtarlık yaptığı 
süre içinde onun sözünü yerine getiren 
birçok genç muhtarlığa başvurmuş, Gül 
Hanım da kendisine müracaat eden 
gençlere yardımcı olarak, evlenmeye hazır 
olan kızların ailelerin istenmesinde aracı 
olmuştur. Gül Hanım, eğitim faaliyetlerine 
de büyük destek vermiştir. eğitime yönelik 
en önemli uygulamasını, köy çocuklarının 
özellikle de kız çocuklarının okutulabilmesi 
için aileleri ikna etme çabaları olmuştur. 
Gül Hanım bu düşüncesini hayata 
geçirebilmek amacıyla bütün köydeki 
kız çocuğu olan aileleri tek tek dolaşıp 
çocukların okula yazılmaları için ikna 
etmeye çalışmıştır. 

İLGİSİZLİKTEN YAKINIRDI 
Gül Hanım’ın, Atatürk’ün yolladığı 
mektuplar ve kartlar Çine’deki evlerinin 
yanması sonucunda yok olmuş. Kendisi 
1955’ten 1990’a dek, esasen halası iken 
evlat alarak annesi olduğu Cumhuriyet 
Hanım ve eşiyle birlikte yaşamış. Türkiye’nin 
ilk kadın muhtarı olmasına karşın kendisini 
arayan soran olmamasından yakınmıştır. 
1990 yılında, 89 yaşında vefat eden Gül 
esin, eğriboyun Mezarlığı’na defnedilmiş.

diĞEr KAdıN 
muhTArlAr
26 Ekim 1933’te köy kanununda ya-
pılan değişiklikle kadınlara köylerde 
muhtarlık ve ihtiyar heyeti seçim-
lerinde seçme ve seçilme hakkı 
verilmesinden sonra bu tartışmaları 
ve konuyla ilgili haberler peş peşe 
basında görülmeye devam etmiştir. 
Haberlerin özellikle Batı Anadolu 
bölgesi çıkışlı olması ise bu bölgede 
kadınların seçme ve seçilme mü-
cadelesinde daha aktif olduklarını 
göstermektedir. Seferihisar Doğan-
bey Nahiyesinde Agoma Köyü’nde 
yapılan muhtar seçimlerinde ihtiyar 
heyeti azalıklarına Emine ve Fatma 
Hanımlar seçilmişlerdir. Tespitle-
rimize göre Türkiye’de köy ihtiyar 
heyetlerine seçilen ilk kadınlar İzmir 
Seferihisar Doğanbey Nahiyesinden 
olmuşlardır. 1930’lu yılların orta-
larında yayınlanan ulusal ve yerel 
gazetelerde çıkan haberlerde kadın-
lara muhtar ve ihtiyar heyetlerine 
seçme ve seçilme hakkının verilmesi 
konusuna vurgu yapılırken, kadın-
lara bu hakkın Cumhuriyet idaresi 
tarafından bahşedildiği ve seçilen 
kadınların ‘Erkekler kadar’ bu işi 
yapmaya muktedir olduğu belirtil-
miştir. İzmir’de yayınlanan Anadolu 
Gazetesi’nde çıkan bir haber de ise 
Ödemiş’in Bağemir Köyü muhtarlı-
ğına Ümmü Hanım’ın seçildiği bildi-
rilirken, kendisinin bir erkek kadar 
kuvvetli, düşünceli ve ileri görüşlü 
olduğu ifade edilmiştir.
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‘M
ülteci’ kelimesini 
Türk Dil Kurumu 
‘Bir ülkeye veya 
yere sığınmış 
olan kişi…’ olarak 
tanımlıyor. Bir yere 
sığınmak zorunda 
kalan biri nereye 

gider? Kimleri yanında götürür? 
Yanına ne alır? Nasıl gider? Mevcut 
durumundan daha iyi şartlara 
ulaşmak isteyeceği aşikâr. Peki 
kim ona kucak açar? Kim ekmeğini 
bölüşür? Ne olursan ol gel der? Kim 
bu zulüm bitene kadar kapısını açık 
tutar… 

Kim bu zulüm bitsin diye ‘Türkiye 
Türkiye’den büyüktür’ diyerek tüm 
dünyayı karşısına alır?

SAVAŞA DOĞANLAR

Sosyal ve ekonomik açıdan 
ülkemizin en az yüzyıl ilerisinde olan 
ülkeler sayıyla sığınmacı kabul etme-
leri yetmezmiş gibi pazardan elma 
seçer gibi sadece beyaz yakalı, yük-
sek eğitimli, sağlıklı ülkelerine fayda 

sağlayabilecek sığınmacıları kapıla-
rını açtı. Türkiye, Suriye konusunda 
dünyaya insanlık dersi verdi. Suriye-
liler bu ev sahipliğinden memnun. 
Ama ne olursa olsun asıl ‘Özgürlük’ 
insanın ana vatanında yaşadığıdır. 
Bugün bir milyondan fazlası çocuk 
olmak üzere dört milyon mülteciye 
ev sahipliği yapıyoruz. Henüz dili 
çözülmemiş bir Suriyeli çocuk, henüz 
savaşı algılayamayacak yaştayken 
başka bir dilde ‘Savaş mağduru’ 
oluyor. Mülteci oluyor, sığınmacı 
oluyor, göçmen oluyor. Şehit, ölüm, 
göç, evsizlik, yoksulluk, hastalık gibi 
kelimeler ilk öğrendiği kelimeler 
oluyor; anne, baba, top, ağaç, park 
kelimelerinin dağarcığını süslemesi 
gerekirken. Hem kendi ülkesinde ya-
şadıkları travmalar hem göç ettikleri 
ülkede yaşadığı travmalar çocuklara 
ağır geliyor. Dokuz yaşındaki bir ço-
cuğun intihar etmesini kabullenemi-
yoruz. İçimiz burkuluyor. Suriyeli bir 
çocuğun yaşamı değil sadece ölümü 
haber olabiliyor. 

BKNZ: 
MÜLTEcİ 

çOcUK OLMAK

YAZAR YAZAR

EN BÜYÜK YARAYI  
ONLAR ALIR 

Acı bir gerçek ki bugün 
sekiz yaşındaki Suriyeli bir çocuk 
ölümle doğmuştur. Hafızasındaki 
tüm anılar savaşa dairdir. Bomba 
sesleri, yıkılmış binalar, karmaşa… 
Anılar diridir ama hepsi ölümle 
kardeştir. Mülteci bir çocuk göç 
ettiği ülkede nereden bakarsanız 
bakın bir yabancıdır. Öz vatanın-
dan kaçarak büyür. Gittiği yerde 
imkansızlıklarla mücadele ederek 
hayatta kalır. Kirlenmemiş ruhu 
tüm kötülüklere yabancıdır. 
Dışlanmışlık, sevgisizlik, zorbalık, 
ihmal ve istismar bir çocuğun 
yabancı olması gereken kavram-
larken mülteci Suriyeli bir çocuk 
anadili olmayan bir dilde ilk bu 
kelimeleri öğrenir. Ne yazık ki 
hepsine ayrı ayrı maruz kalır. Sa-
vaşın gerçek mağduru çocuklardır 
dememiz bundandır. En büyük 
yarayı çocuklar alır çünkü. Bir ço-
cuğun yara alması bir toplumun 
yaralı büyümesi anlamına gelir. 
Bugün acımasızca bir çocuğu hır-
palayan her siyasi yaklaşım insani 
bir boyuta ulaşmak zorundadır. 
Tüm siyasi fikirleri üzerimizde 
elbise gibi taşımak yerine vicdan 
ve merhamet giyineceğiz. Yeni-
den güzel bir dünyanın inşası için 
bugünün tüm çocuklarına sınırsız 
sevgiyi, merhameti göstereceğiz 
ki onlar savaşları çıkaran o acıma-
sız insan güruhundan olmasınlar.

4746 Kasım 2019 / TuruNcu DerGİ TuruNcu DerGİ / Kasım 2019

emineyilmaz@turuncudergi.com

EMİNE 
KİBAR



YAZAR YAZAR

d
eğişim ve dönüşüm insanın 
temel ihtiyacıdır. İlerlemek 
yenilenmekle olur. Yeni 
bize enerji ve motivasyon 
sağlar, iyi hissettirir. 
İhtiyaç oldukça fizyolojik, 
psikolojik ve sosyolojik 
gereksinimlerimizi 

karşılamak doğaldır. Her nesnenin bir 
kullanım süresi vardır. Artık işlevini 
yerine getiremiyorsa yenisini edinmek 
yeridir. 

SOSYOLOJİK ETKİLER
Son yüz yılın seyrinde savaşlar, 

kıtlık, ekonomik ve siyasi krizler, 
dört nesil öncesine kadar toplumun 
genelini yoksulluk sınırında 
tutmuştur. Hem endüstrinin 
gelişmemiş olması hem de alım 
gücünün zayıflığı yeme, içme, giyim 
gibi temel ihtiyaçları bile karşılamaz 
haldedir. Abi, ablanın küçülen 
giysisi kardeşe saklanır, bayramdan 
bayrama alınan ayakkabı uykular 
kaçırırken, yırtılan pantolona yama 
yapılır, eşyalar tekrar tekrar tamir 
edilerek kullanılırdı. Gidilecek 

bir yer, alınacak bir gömlek, 
edinilecek bir kitap için hayaller ve 
hedefler kurulur, bunun için para 
biriktirilirdi. Endüstrileşmenin ivme 
kazanmasıyla gelir düzeyi artmış 
ihtiyaçların karşılanabilirliği insani 
boyuta gelmiş, toplum nefes almaya 
başlamıştır. Fakat kapital sistemin 
çarkını döndürebilmesi adına 
‘İhtiyaçlar sınırsızdır’ söylemiyle 
insanın doyumsuz tarafını ele 
geçirmiştir. Daha fazlası için çalışan 
birey zorluğunu ve yorgunluğunu 
yatıştırmak için duyduğu haz 
ihtiyacını daha çok harcayarak, 
harcadıkça da daha çok çalışarak bu 
acımasız çarka kapılmıştır. 

DAYATILIYOR 
İnsanı nesneleştiren, hatta 

makineleştiren bu sistem bir canavar 
gibi doymak bilmezken, ihtiyaçların 
ardı arkası da ödenen bedeller de 
kesilmemektedir.

Nevrotik hatta histerik bireylerin 
kol gezdiği zamanımızda tüketim 
çılgınlığı doyumsuzluğu ve böylece 
arsızlığı arttırıyor. 
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YAZAR YAZAR

Neredeyse her sabah uyanıldığın-
da daha iyi bir ürün, bir üst model 
telefon, yüksek sürümlü elektronik 
cihazlar, sevilen markanın yeni ta-
sarımıyla karşılaşmak eldekileri de-
ğersizleştirirken, yeni hedeflere hırs-
landırıyor. Öyleyse ihtiyacımız olanı 
belirleyen biz değiliz, bizim adımıza 
sistem reklamıyla, sosyal medyayla, 
sosyal çevreyle bilinç ve bilinçaltımızı 
etkileyerek bize bunu dayatıyor. 

GERÇEK İHTİYAÇLAR  
NASIL BELİRLENİR?
İhtiyaca dair sinyalleri izlemek: Bir 
şeye ihtiyaç duyduğunuz sinyali gel-
diğinde, örneğin bir vitrinin önünden 
geçerken sonbaharın geldiğini ve 
mevsime uygun bir ayakkabı almak 
gerektiğini düşündüğünüzde buna 
gerçekten ihtiyacınız olup olmadı-
ğını durup düşünmek gerekir. Sinyal 
gerçek bir sorunu çözmek için bizi 
harekete geçirmelidir. Kahve içmeye 
girdiğiniz kafede pasta yemelisin sin-
yali sahiden tatlı ihtiyacını mı işaret 
ediyor yoksa o anda haz amacıyla 
yedirip sonra pişmanlık mı verecek? 
Bunu takip edebilmeli ve ona göre 
karar verebilmeliyiz. eğer bize fark et-
meden dayatılan sinyalse bu gerçek 
ihtiyaç değildir. İçimizden gelen ve 
bir sorunu çözecek rahatlatacak olan 
gerçek ihtiyacımızdır. Bunun için de 
durup hatta biraz bekleyip karar ver-
mek ihtiyaçları ayırmaya yarayacaktır. 
İhtiyacın büyüklüğünü belirle-
mek: Kısa ve uzun vadeli ihtiyaçlar 
vardır. Yemek yemek kısa vadeli, tatile 
gitmek orta vadeli, ev almak ise uzun 
vadeli ihtiyaçlardır. Şu an kiradan kur-
tulmak için ev almak fikri, diğer temel 
ihtiyaçları gölgeleyebileceği için tüm 
süreci iyi değerlendirmek gerekir. 
İhtiyaçlar yaşam amacına ve 
hedeflerine paralel mi?: eğer iyi 
bir eğitim almak istiyorsak ihtiyacı-
mız olan zaman ve eforu alışveriş 
merkezinde ya da instagram keşfet 
sayfalarında geçiremeyiz. Şirketi 
büyütmek istiyorsak arabamızı bir 
üst modeliyle değiştiremeyiz. İhti-
yacımız önceliğimiz olmalı, değilse 
kaotik bir süreç oluşturur, mutsuz ve 
verimsiz hissederiz. elbette bunun 
için kendimizi, amaç ve hedeflerimizi, 
önceliklerimizi iyi tespit edip kendi 

merkezimize göre hareket etmeliyiz. 
Değilse dayatılan ihtiyaçları takip 
etmek yıpranmaktan başka bir sonuç 
vermez. İnsan doğası gereği arzuları 
doğrultusunda gerçeği çarptırabilen, 
kendini ve etrafını bin bir bahaneler-
le kandırabilen bir yapıdır. Burada ön-
celikle kendimize dürüst olmak, tüm 
koşulları göz önünde bulundurarak 
ihtiyaca cevap vermek kısa süreli haz 
yerine uzun vadeli huzur ve mutlulu-
ğu garantiler. 

PSİKOLOJİK ETKİLER
‘İhtiyaca ya da alım gücüne 

bakmadan para harcama alışkanlığı’ 
olarak tanımlanan kontrol edilemez 
ihtiyaç dışı alışveriş bağımlılığı yay-
gınlaşmaktadır. Dolapta ihtiyacı fazla-
sıyla karşılayacak giysi ya da ayakkabı 
olduğu halde yenisini almak için arzu 
duymak, bir ceketin üç farklı rengini 
satın almak, telefonu sürekli üst mo-
deliyle değiştirmek, bu süreçte irade 
gösterememek ve hemen sonrasın-
da pişman olmak literatüre alışveriş 
bağımlılığı olarak geçmiştir. Tıpkı bir 
kumar bağımlılığı, alkol bağımlılığı 
gibi dürtü kontrol bozukluğudur ve 
psikiyatrik/psikolojik bir sorundur. 
Acıktığımızda dürtü yoluyla bize sin-
yal gönderip doymamızı ve yatışmayı 
bekleyen bilinçdışı sistem derededir 
yine. Fakat doğal bir ihtiyacı değil, 
çocuklukta ya da geçmişte doyurula-
mamış bir boşluğu doldurma çaba-
sındadır. elbette bir ihtiyaç başka bir 
şeyle doyurulamaz. Uykumuz varsa 
su içerek bu ihtiyacı karşılayamaya-
cak olmamız gibi. 

KENDİNİ TAMAMLAYARAK 
DOYAR

Kendi temel yapı ve gereklilikleri-
ni keşfedememiş birey, geçmişten bu 
yana derinlerinde taşıdığı değersizlik, 
yetersizlik, sevgisizlik, travmadan 
kaynaklı boşluklarını sigara, kumar, iş 
ya da alışveriş bağımlılığı olarak yatış-
tırmaya çalışır. Fakat bu kara delik asıl 
ihtiyacı olanla dolmadıkça daha fazla 
geçici tatmin aramaktadır. ‘Aşerme’ 
ya da ‘Yoksunluk’ olarak ortaya çıkan 
bu dürtü, bir anlık haz ve ardından 
pişmanlık, suçluluk, öfke duygularını 
tetiklemektedir. Ruh içkindir, kendini 
tamamlayarak doyar!

YATKINLIK NEREDEN   
KAYNAKLANIR?

Çeşidi ne olursa olsun bağımlı bir 
yapının temelleri çocuklukta hatta 
bebeklikte oluşur. Dünyaya gelen 
insan yavrusunun temel ihtiyacı 
güvende olmaktır. 6-7 aya kadar 
anneyle bir bütün gibi yaşayan 
bebek bundan itibaren bireyselleş-
me sürecine girer. Anneyle sağlıklı 
bağlanma ve bireyleşme gerçekle-
şiyorsa güvenli bağlanma sağlanır, 
değilse anneye kaygılı bağlanan 
bebek yaşama ve tüm ilişkilerine 
kaygılı bağlanma eğilimindedir. Bu 
yaşama genellenen güvensizlik, 
kaygı ve bunun oluşturduğu boşluk 
bağımlılıklarla doldurulmaya çalışılır. 
Özgüvenli, yeterli, üstün görünmek 
için yapılan bu alışverişler ve bağımlı 
eylemler bilakis kişinin kendinden 
soğumasına, değersiz hissetmesine 
sebep olur. Kısırdöngü böylece sürer.

DESTEK ALMALISINIZ
Bağımlılığın temelindeki ruhsal 

boşluk, umutsuzluk, değersiz ve 
yetersizlik, kendi hayatının sorumlu-
luğunu üstüne almaktan kaçınmak, 
aşırı stres, duyguları hissetmekten 
korkmak, yaşamın belirsizliğiyle baş 

edememek, birey olamamak, duy-
gusal boyutta çocuk kalmak, sevgi 
açlığı, onay ve kabul görme ihtiyacı 
bireyi bir madde ya da eyleme ba-
ğımlı kılabilir.  Çocukluk döneminde 
aşırı kontrolcü, öfke kontrolünü sağ-
layamayan, öfkeli özgürlük (Umur-
samamak, görmezden gelmek), aşırı 
özgürlük (Sınır ve disiplin sağlama-
yan) tutumu gösteren ebeveynler 
bu yapıyı oluşturmaktadır. Sebep ne 
olursa olsun yetişkin bireyin sorum-
luluğu kendini tanıması, olgunlaştır-
ması, iyileştirmesidir. 

eğer sorun bağımlılık düzeyin-
deyse, kredi kartları limitini aşıyorsa, 
dolaplar dolu olduğu halde yeni 
kıyafetler alınıyorsanız, mutsuz his-
settiğiniz her an AVM’lere koşuyorsa-
nız, aldıklarınız kısa sürede değerini 
yitiriyorsa, kendinizi bir an iyi sonra 
huzursuz hissediyorsanız bağımlılığı 
düşünebilir profesyonel destek ala-
bilirsiniz. 

ASIL AÇLIĞI GÖLGELER
Bağımlılık boyutuna gelmemiş-

se de kendinizi para harcadıkça ve 
yeni şeylere sahip oldukça değerli 
ve saygın hissediyorsanız, elde ede-
medikleriniz için öfkeleniyorsanız, 
bir yandan eşinizin çok çalışıp ailevi 

ve romantik alana zaman ayırma-
dığı için dertlenirken bir yandan 
yeni harcama alanları açıyorsanız, 
arkadaşlarınızın sahip olduklarına 
ya da instagram’da takip ettiğiniz 
fenomenlere özeniyorsanız içinizde-
ki kara delikten kaçarken kendinize 
varamıyorsunuz demektir.

Kendilik irade sahibi olmak de-
mektir. Kendi gerçekliğini ve gerekli-
liğini hesap edebilir olmak demektir. 
İstek ve ihtiyaçlarını kavrayabilmek 
ve gereğince yerine getirebilmektir. 
Yani büyümektir. Büyümek, yaşa-
mının sorumluluğunu tüm eksik, 
gediklere, yara berelere rağmen 
alabilmek, kaçmadan, saklanmadan, 
bağımlılıklara tutunmadan, geçici 
hazlarla harap olmadan yaşayabilme 
becerisidir. Kendine hükmedebil-
mek, bazen şımartabilecek kadar 
samimi, hazzı erteleyebilecek kadar 
sabırlı, kendi gerçek ihtiyaçlarını he-
sap edebilecek kadar bilge ve hayır 
diyebilecek kadar cesur olabilmektir. 

Aldığımız yeni ciciler ambalajınızı 
parlatırken ruhunuzun asıl açlığını 
gölgeler. Yaptıklarımızı ihtiyaç zan-
nederek yanılırız. Her yanılgının sonu 
ise hüsrandır. Vazgeçtiğiniz kendiniz 
değil sizi esir eden bağımlılıklarınız 
olsun.  Sevgilerimle...

Eğer iyi bir eğitim 
almak istiyorsak 
ihtiyacımız olan 
zaman ve eforu 
alışveriş merkezinde 
ya da instagram 
keşfet sayfalarında 
geçiremeyiz. 
Şirketi büyütmek 
istiyorsak arabamızı 
bir üst modeliyle 
değiştiremeyiz. 
İhtiyacımız 
önceliğimiz olmalı, 
değilse kaotik bir 
süreç oluşturur, 
mutsuz ve verimsiz 
hissederiz.



SALİHA SAĞDIÇ
ÖZGÜ GÜLER

Ö
ğretmen sınıfındaki 
‘Mükemmeliyetçi 
mizaç tipindeki’ iki 
öğrenciyi göstererek 
sınıfa hitaben 

konuşmaya başladı. “Bakın Ayşe 
ve Ali’ye. Tam anlamıyla örnek 
öğrenciler! Bir kere bile ödevlerini 
yapmadan gelmezler, dersi can 

kulağıyla dinleyip her soruya parmak 
kaldırmaya çalışırlar. Size bakıyorum; 
biri bir yanda, diğerinin aklı havada, 
biri uyuyor, biri yerinde duramayıp 
kımıldanıp duruyor. Vallahi yoruldum! 
Ben ders anlatırken aklınız nerede 
ha? Neden siz de onlar gibi olmaya 
çalışmıyorsunuz? Bu gidişle hiçbiriniz 
adam olamayacaksınız. 

Bu okulda birkaç tane düzgün 
öğrenci var, gerisi fasa fiso! Yazık!” 
Öğretmen bilmiyordu ki, ‘Düzgün 
öğrenci’ diye tanımladığı çocuklar 
aslında ‘Tip 1’ olanlardı. Sahi herkes 
onlar gibi analitik zekaya sahip, 
sistematik düşünen, sorumluluk 
sahibi, planlı olmak zorunda mıydı? 
Olabilir miydi?  

Bir başka örneğe bakalım... 
Anne ve babası ‘Maceracı, keşfetme-
nin hazzını arayan mizaç tipindeki’ ço-
cuklarından sürekli şikâyet ediyordu. 
Hiç yerinde durmadığından, enerjisi-
nin hiç bitmediğinden, her şeyden ça-
buk sıkıldığından, konsantre olmakta 
zorlandığından dert yanıyorlardı. Oysa 
çocuk yalnızca ‘Tip 7’ydi! 

Bir örnek daha vermek gerekirse…
Çocuğun fazlaca enerjik olması, 

hayatın keyfini çıkarmayı arzulama-
sından, odaklanmakta zorlanması, 
keşfedilecek milyonlarca şeyin ilgisini 
çekmesinden kaynaklanıyordu. 

Sahip olduğu potansiyelin doğru 
yönlendirilmesine ihtiyacı vardı yal-
nızca. Etrafındakiler onun enerjisine, 

o ise etrafındakilerin ona şaşırmasına 
şaşırıyordu. Hayır! Bir derdi yoktu, 
asosyal de değildi, doğası böyleydi. 
‘Huzuru, dinginliği arayan mizaç ti-
pindeydi’ yani ‘Tip 9’du yalnızca. 

Çünkü dünyadaki herkes, 
hareketli, enerjik, konuşkan ve 
girişken olmuyordu ve olmak 
zorunda da değildi. 

DOSYA DOSYA
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Bana 
‘enneaGraM’ını

sÖyle sana KİM 
OldUĞUnU

sÖyleyeyİM!
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Çocuğun fazlaca enerjik 
olması, hayatın keyfini çıkarmayı 
arzulamasından, odaklanmakta 
zorlanması, keşfedilecek 
milyonlarca şeyin ilgisini 
çekmesinden kaynaklanıyordu. 
Sahip olduğu potansiyelin doğru 
yönlendirilmesine ihtiyacı vardı 
yalnızca. Etrafındakiler onun 
enerjisine, o ise etrafındakilerin 
ona şaşırmasına şaşırıyordu. Hayır! 
Bir derdi yoktu, asosyal de değildi, 
doğası böyleydi. ‘Huzuru, dinginliği 
arayan mizaç tipindeydi’ yani ‘Tip 
9’du yalnızca. Çünkü dünyadaki 
herkes, hareketli, enerjik, konuşkan 
ve girişken olmuyordu ve olmak 
zorunda da değildi. 

Diyor Enneagram! Yani mizaç 
tipleri sistemi…

KİŞİYE ÖZEL
Bazı şeyler kişilere özeldir… İlaç 

reçeteleri, diyet listeleri, gözlükler 
vs...

Zayıflamak için diyetisyene 
giden bir yakınınızın yiyecek 
listesini alıp uygulayamazsınız. 
Evet muhtemelen aynı şeyleri 
yiyeceksiniz ama zamanı, miktarı, 
çeşitleri o kişinin vücuduna, 
hastalıklarına, değerlerine, 
vücudundaki yağ ve kas oranlarına 
hatta alerji durumlarına göre 
belirlenmiştir. Başkasının 
diyet listesiyle forma girmeye 
çalışmak, başkasına yazılan 
ilaçlarla iyileşmeye çalışmak 
nasıl doğru değilse bize özel 
olmayan yöntemlerle hayatımızı, 
psikolojimizi beşerî ilişkilerimizi 
düzenlemeye çalışmak da normal 
değildir.

Çünkü her insan farklıdır. Aynı 
anne babadan doğmuş, aynı evde 
büyümüş, aynı eğitimleri almış, 
aynı muameleye maruz kalmış olsa 
bile!

Mizacımız tıpkı diyet listemiz 
gibi, başka insanlarla benzerlik 
gösterse bile bize özeldir.

Fakat yıllardır, sanki tüm 
insanlar aynıymış gibi hayatımızı 
düzene sokmaya çalışan, bizi iyi 
insan, iyi ebeveyn, doğru şu, doğru 
bu yapmaya çalışan bir sistem var 
adeta.

“Her insan şahsına münhasırdır” 
diyor Enneagram aslında. 
Zannedilenin aksine insanı 
sınırlamaz, var olanı gösterir. 
Tıbbın iki böbreğin var demesi 
gibidir, mizaç tipini keşfetmek ve 
insanın yaşamına kattığı değer 
hiçbir şeyle ölçülemez. Çünkü 
prototip bir ‘Örnek insan’ yoktur. 
Harika ebeveyn ya da mükemmel 
çocuk da yoktur. Doğuştan 
getirdiğimiz mizaç özelliklerimiz 
doğrultusunda sahip olduğumuz 
potansiyelin en iyisine ulaşmak 
yahut doğamız gereği olumsuz 
sonuçlar doğurabilecek yanlarımızı 
törpülemek durumundayız. Bu 
da demek oluyor ki, birimizin için 
geçerli olan yöntemler diğerimiz 
için geçerli değil.

AYNI ÖZELLİKLERİ 
TAŞIMIYORUZ

Bize anne babalığı öğreten 
yöntemleri ele alalım. Dünyaya 
bir çocuk getirmiş ve onu en 
iyi şekilde yetiştirmek isteyen 
insanlar için verilmiş bir düzine 
öneri var. Fakat bu öneriler ideal 
bir çocuk ve ideal bir anne baba 
üzerinden verilir hep. Oysa ne 
dünyaya gelen çocuk ne de anne 
ve baba aynı mizaç özelliklerini 
taşıyor! Ebeveynlerden birinin 
‘Mutlak güç arayan mizaç 
tipinde’ yani ‘Tip 8’ bir ebeveyn 
olduğunu düşünelim. Bu kişi 
zaten doğuştan getirdiği lider 
ve korumacı özellikleri sebebiyle 
çocuğu üzerinde otorite kurmakta 
zorlanmayacaktır. Çocuğunun 
da ‘Sadık, sorgulayıcı mizaç 
tipinde’ olduğunu varsayalım. 
Bu durumda çocuk zaten doğası 
ve mizacı gereği otoritenin, yani 
anne babanın sözünü dinleme 
eğiliminde olacaktır. Öyleyse bu 
ebeveynin ihtiyacı olan şeyle 
‘Keşfetmenin hazzını arayan mizaç 
tipindeki’ ebeveynin ihtiyacı olan 
şey aynı değildir. Dahası değer 
görmenin peşinde olan ‘Yardımcı 
mizaç tipindeki’ yani ‘Tip 2’ olan 
çocuklarla, keşfetmenin hazzını 
arayan, ‘Maceracı mizaç tipindeki’ 
yani ‘Tip 7’ olan çocukların 

ihtiyaçları da birbirinden oldukça 
farklıdır. Bu iki farklı mizaç 
tipindeki çocuğun ebeveynleri 
için de süreç birbirinden farklı 
işleyecektir. ‘Tip 2’ olan çocuk 
sevgiyi iliklerine kadar hissetmek 
isterken, diğeri tüm evi keşfetmek 
ister. ‘Başaran mizaç tipindeki’ yani 
‘Tip 3’ çocuğunuz, başarısızlıkla, 
ilgisizlikle mutsuz olurken, 
‘Özgün mizaç tipindeki’ yani ‘Tip 
4’ çocuğunuz anlaşılmadığını 
hissettiğinde mutsuz olur. 

KİTAPLARDA YAZAN 
İNSANLAR DEĞİLİZ

‘Tip 7’ çocuğumuzu ödev 
başına oturtmak için keyifli hale 
getirmeye çalışmak zorunda 
olabiliriz ama ‘Tip 5’ çocuğumuz 
için buna çok da ihtiyacımız 
yoktur. Çünkü o bilgiyi öğrenmek 
için ille de keyif almayı beklemez. 
Elbette yalnızca çocuk büyütmekle 
yahut öğrenci yetiştirmekle değil 
hayatın her alanındaki ilişkilerde 
geçerli bu saydıklarımız. 

İşte insan hakkında, adeta bir 

mizaç röntgeni çeken bu kadim 
sistem diyor ki; biz kitaplarda 
yazan insanlar değiliz. Hiçbirimiz 
için, hiçbir alanda genel geçer 
kurallar ve yöntemler olamaz. 
Doğuştan getirdiğimiz mizaç 
kodlarını doğru okursak, 
kendimizi ve çevremizdekileri 
soyut bir aynada olanca 
şeffaflığıyla görebiliriz. Bu sistemi 
öğrendiğimizde beynimizde bir 
‘Mizaç tipleri klasörü’ açılacak. 
Tanıdığımız ve tanışacağımız 
insanları, kendimiz de dahil olmak 
üzere o klasöre koyacak ve ona 
göre değerlendireceğiz. Mizaç tipi 
olan 8 arkadaşınızın, söyleyeceği 
şeyleri neden eğip bükmeden, 
direkt söylediğini bileceğiz ve 
şaşırmayacağız mesela! Yahut ‘Tip 
1’ olan eşimizin bizi eleştirmekten 
zevk almadığını, aslında mizacı 
gereği hataları düzeltme, bir daha 
olmasını engelleme çabasında 
olduğunu anlayacağız. 

Bir çeşit “Bana Enneagram’ını 
söyle, sana kim olduğunu 
söyleyeyim” meselesi…

‘Tip 7’ çocuğumuzu 
ödev başına 

oturtmak için keyifli 
hale getirmeye 

çalışmak zorunda 
olabiliriz ama ‘Tip 

5’ çocuğumuz 
için buna çok da 
ihtiyacımız yoktur. 

Çünkü o bilgiyi 
öğrenmek için ille 

de keyif almayı 
beklemez. 

Bize anne babalığı 
öğreten yöntemleri 
ele alalım. Dünyaya 
bir çocuk getirmiş 
ve onu en iyi şekilde 
yetiştirmek isteyen 
insanlar için verilmiş 
bir düzine öneri var. 
Fakat bu öneriler 
ideal bir çocuk ve 
ideal bir anne baba 
üzerinden verilir hep. 
Oysa ne dünyaya 
gelen çocuk ne de 
anne ve baba aynı 
mizaç özelliklerini 
taşıyor! 

DOSYA DOSYA
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GlOBalleşMe savaşını 
CÜMlelerİn en çOK 

GlOBalleşTİĞİ MeCradan 
veren lİder:

dOnald TrUMp

NAZ MELİS
ZENGİN

nazmeliszengin@gmail.com s
osyal medyayı 
aktifleşmediği, anlık 
bildirimlerin henüz 
değer kazanmadığı 
evrelerde Facebook 
bir güncellemesiyle 
artık anlık 
durumunuzu 
paylaşma imkânı 
sunan bir hizmetini 

yayınladı. Çoğunuz hatırlar, “Ayşe is 
kahvaltı keyfi, Mehmet is halı saha” 
dönemlerini… İşte o dönemlerin 
değerini daha çok kavrayan 
bambaşka bir ekip de Twitter’ı 
hayatımıza katarak bizleri mikro-
blog kültürüyle tanıştırdı.

ONUNLA TANIŞTIK 
Anlık olarak paylaşımlarımızın 

önem taşıdığı bir çağda güncel me-
seleleri de giderek sıcaktan daha da 
sıcak ulaşması gayretine düştük ve 
iletişim uzmanlarının ‘Vatandaş ga-
zeteciliği’ olarak tanımladığı yepyeni 
bir meslekle özellikle sosyal medya 
etkileşimleri üzerinden tanışmış 
olduk. 

Ancak gelin görün ki vatandaş 
gazeteciliği kendiyle birlikte güzel-
liklerle beraber birçok kötülüğü de 
getirdi. ‘Bilgi çağı’ kavramını birden 
‘Post-truth çağı’na kolaylıkla eviren 
bu kötülükler en çok verinin yanlış 
ve provoke edici yönüyle dünyayı 
zehirleme gayretine düştü. Haliyle 
toplumu dişi dokunan her kesim 
çareyi daha etkin sosyal medya kul-
lanımında buldu. Böylece bilgi doğ-
rulama (Factchecking) neredeyse 
normal veri akışının önüne geçmeye 
başladı. Diplomasi de elbette bun-
dan nasibini aldı. Dijital diplomasi 
bugünün güncel meselelerinin en 
önemli malzemelerini sunmaya baş-
ladı. Ancak bunun tek sebebi elbette 
‘Ani hareket etmeye’ duyulan ihtiyaç 
değildi. Popülist olmanın, tıklanabilir 
olmanın da karizmayı etkin kıldığı 
yeni dönemde lider de bunu kul-
lanma derdine girdiler. Bizler de bu 
sırada Donald Trump ile tanıştık.

HER ŞEYİ BİLEN
Kendisi uzun yıllardır Twitter’ı 

etkin kullanan bir showman’di. 
Bunun gerisinde ise emlak 

dünyasında hızla büyümeye 
devam eden bir iş insanı kimliği 
de vardı tabii… Neredeyse her 
konuyla alakalı bir fikri bulunduğu 
için bunları dile getirmekten hiç 
çekinmezdi. Bu nedenle TV’ler bile 
bir süre sonra niyetini karşılayamaz 
oldu ve sosyal medyayı kullanmaya 
başladı. Bazen onu diyet kolanın 
gereksizliği üzerine tweet atarken 
gördük, bazen de düşmanlarının 
babalar gününü kutlarken bizim 
kültürün alışkın olduğu ağırbaşlı 
iş insanı imajından çok başka bir 
noktada ilerleyen ve yaptıklarından 
hiçbir zaman çekinmeyen bir isim 
olarak elbette başkanlığı sırasında 
da bunları gizleyecek değildi. 
Nitekim tüm dünyaya da sahiciliğini 
göstermiş oldu.  

HALKA DOKUNDU 
Başka liderlerin atanmış 

danışmanlarının aksine tweet’lerini 
kendisi atmak için sahiden de 
emek ve zaman harcadığını 
röportajlarında sürekli dile getiren 
Trump, özellikle dış politikayla 
alakalı tüm önemli gelişmeleri, 
açıklamalardan evvel bu mecrada 
yapmayı tercih ediyor. Uzmanlar 
bu durumu bir nabız yoklama 
olarak da yokluyor. Çünkü ABD 
devlet başkanlığı, tüm bileşenleriyle 
ortak hareket eden ve politik 
doğrucu çizgisinin bir adım ötesine 
geçmeyen isimleri bu zamana 
kadar ağırladı. Fakat Donald 
Trump, tüm putları yıkma gayesiyle 
çıktığı yolda hem Pentagon hem 
Senato hem de kabinesine bile 
denk düşmeyen birçok kararı 
aldığını bu zamana kadar duyurdu. 
Bunların yol açacağı ikilemden 
de kurtulmanın tek yolu, halka 
yalnızlığını gösterebilmekti ve bunu 
da tweet’leriyle kanıtlamayı başardı. 
Bugünün Trump’ı koltuğunda her ne 
kadar yalnız otursa da vatanperver 
seçmenlerinin sosyal medya 
desteğiyle anketlerde dahi 2020 için 
favori gösterilen adaylar arasında yer 
almayı başardı. 

“Amerika, Amerikalılar tarafından 
yönetilir. Küreselleşme ideolojisini 
reddediyoruz ve yurtseverlik 
öğretisini benimsiyoruz”

YAZAR YAZAR
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BESLENME

C ennet gibi bir ülkede yaşıyoruz. Bu artık 
su götürmez bir gerçek. Sebze meyve 
konusunda her an en sağlıklı ürünlere 
ulaşabilecek kadar şanslıyız. Malum 
sonbaharda tezgahlar rengarenk. 

Havaların iyice soğumaya başlamasıyla bağışıklık sistemini 
desteklemek için gün içinde sebze ve meyve tüketimi daha 
da önem kazanıyor. Peki Kasım ayında tüketmemiz gereken 
sebze ve meyveler hangileri? Buyurun sayfamıza… 

Kasım ayı 
sebzeleri: 

Havuç
Şalgam
Ispanak
Yer elması
Pırasa
Lahana (kara ve beyaz)
Turp (beyaz- kırmızı- siyah)
Kırmızı pancar
Brüksel lahanası
Balkabağı
Kereviz
Karnabahar
Pazı

Kasım ayı 
meyveleri: 

Elma 
Kızılcık
Kuşburnu
Trabzon hurması
Alıç
Yaban mersini
Kivi
Portakal
Armut
Muz (yerli)
Greyfurt
Mandalina
Nar
Ayva

SAVAŞ YÜRÜTÜYOR 
Donald Trump’ın tweet’lerinde 

karşısına aldığı losers ve hater’larına 
gelirsek… Donald Trump uzun süre-
dir, globalistlere yönelik sürdürdüğü 
önemli bir savaşın içinde şövalye 
olarak lanse ediliyor. Kendisi çoğu 
kez, globalistlere karşı yürüttüğü sa-
vaşta gerçek bir milliyetçi olarak bir 
gün mutlaka kazanacağını ifade edi-
yor. Trump ayrıca dünyanın da yeni 
Fransız Devrimi’ne ihtiyaç duyma-
dan her ülkenin sadece kendi gün-
demine odaklandığı, kısacası, devlet 
mahremiyetinin sınırlarla korunmaya 
devam edeceği ulusçuluk akımının 
21’nci yüzyılda globalleşmeye tepki 
olarak yeniden doğacağına inanıyor. 
Tıpkı özel yaşamı gasp edilen birey-
ler gibi devletlerin de güdüsel olarak 
refleks göstermelerini düşünürsek 
Donald Trump’ın çok da haksız oldu-
ğunu düşünemeyiz değil mi? 

SAĞ POPÜLİZM 
Küreselleşme süreci bir yandan 

neoliberal ekonomik, toplumsal, 
siyasal ve kültürel etkiler tarafından 
karakterize olurken diğer yandan da 
dünya meselelerine devlet sınırlarını 

aşan bir duyarlılıkla yaklaşan siyasal 
pozisyonların yeşermesine de olanak 
sağladı. Karşı-küreselleşme veya al-
ter-küreselleşme olarak anılan diğer 
görüşlerin de ortaya çıkması bek-
leniyordu ancak Trump’ın kendiyle 
birlikte ortaya çıkardığı şey tepkinin 
de ötesinde yeni ve eşi görülmemiş 
bir şeydi, o kendisiyle birlikte İkinci 
Dünya Savaşı ile beraber çöpe git-
miş olan sağ popülizmini karşı-küre-
selleşme hareketiyle yoğurdu. Çoğu 
analistler bu durumu –izm müpte-
lalığına mağlup düşerek Trumpism 
olarak yorumlasa da düşünce ken-
disini şöyle bir yakın dünya tarihine 
bakıldığında zaten göstermeye 
başlamıştı. Rusya’da Putin’in yenil-
mezliği, Avrupa’da sol partilerin teker 
teker düşüşü ve İngiltere’nin AB’den 
ayrılma kararı Trump’ın mix’lediği bu 
karışımın ana malzemelerini oluştu-
ruyordu. 

HAFİFE ALMAYALIM 
elbette Trump’ın tek gündemi 

globalleşme karşıtlığı değil, aksine 
globalleşmenin neden olduğu 
bazı avantajları da dezavantaja 
çevirmekte onun uzmanlığı. ABD’nin 

hali hazırdaki göçmen sorunu, gelir 
eşitsizliğinin her geçen gün artışı 
derken ekonomi konusunda da 
tüm dünyayla beraber önemli bir 
sınavdan geçen ülkenin lideri olarak 
Trump için her saniyenin maddi 
olarak da değeri var. Bu değeri 
Türkiye’yi her fırsatta ekonomik 
yaptırımlarla tehdit etmesinden 
de Çin’i ve İran’ı ambargolarla 
saldırmasından da anlayabiliyoruz. 
Trump burada küreselleşmenin 
dünya piyasalarını hassaslaştırması 
hamlesini resmen bir kart olarak 
kullanıyor. Yani karşı durduğu 
sistemin bug’larını kullanmada 
da deha olan bir sistem dehasını 
izliyoruz birlikte. 

Her ne kadar anlık kararları, tuhaf 
tepkileriyle karşımızda daha çok 
show yaptığına inandığımız bir lider 
varmış gibi hissetsek de uzun sene-
lerdir yaptıklarını konuşacağımız bir 
liderle karşı karşıyayız. Lütfen onu 
hafife almayalım! Kendi çıkarlarından 
bu kadar emin ve kendisini sorgu-
lamayan, olduğu yerden öteye bir 
adım bile atmak istemeyen bir lideri 
komik ve basit bulmakta hata ediyor 
bile olabiliriz.
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Tek kullanımlık 
plastikler her geçen gün 

artan kullanımlarına 
rağmen birçok 

projeyle bu artışa karşı 
alternatifler sunuluyor

DOSYADOSYA

N eredeyse 
tüm dünyada 
plastiğe 
savaş açılmış 
durumda. 
Artık bu kadar 

tüketim odaklı bir hayatla gelecek 
inşa edemeyeceğinin farkına varan 
insanoğlu, pek çok çalışmalar 
yapıyor. Bu çalışmalardan bir tanesi 
de oldukça yenilikçi projesiyle 
dikkat çekiyor. İngiltere merkezli 
PriestmanGoode tasarım stüdyosu, 
ticari uçuşlarda kullanılan tepsiler ve 

SAVAş

Tek kullanımlık

tasarımla açılan
pLASTİĞe

yiyecek kapları için çevre dostu bir 
alternatif geliştirdi.

KAHVE TELVESİNDEN TEPSİ
Tek kullanımlık plastik malzeme-

den ikram tepsilerine, kulaklıklardan 
cam şişelere kadar, her yıl havayolla-
rıyla yapılan seyahatler sonucunda 
milyonlarca ton çöp ortaya çıkıyor. 
Haliyle geleceğimiz için çok ciddi bir 
tehlike arz eden bu miktar yavaş-
lamaksızın gittikçe artıyor. Örneğin 
2016 yılında 5,2 milyon ton olan 
çöp miktarının, bu yıl 6 milyon tona 
yaklaşacağı hesaplanıyor! Bu işin 
havayolu şirketlerine yıllık maliyeti 
ise 500 milyon euro’yu buluyor. 
Yapılan araştırmalara göre, uçak 
yolcularının kulaklık ve göz maske-
lerinden, tuvalet malzemelerine ve 
yemek atıklarına kadar her yıl küresel 
yolcu uçuşlarında tahmini 5 milyon 
700 ton kabin atıklarının oluştuğu 
anlamına geliyor. 

İşte bu korkunç rakamlardan yola 
çıkan PriestmanGoode, bir ikram 
tepsisi tasarlayarak oldukça ilginç ve 
faydalı bir ürün geliştirdi. Bu projeye 
göre toz kahve artıklarından bardak 
üretilirken, diğer ikram ekipmanları 
için yosun, bambu ve pirinç kabuğu 
gibi malzemelerden yararlanıldı. 

Yıkanıp yeniden kullanılan ikram 
tepsisi yine plastikten üretilirken, 
çöpe giden diğer tüm malzemelerin 
dönüştürülebilir olmasına dikkat 
edildi. 

TEKRAR TEKRAR  
KULLANILABİLEN MATARA

PriestmanGoode’nin tasarımları 
bununla da kalmadı! Birçok hava-
limanında, içme suyunu yolculara 
ücretsiz sunarak, plastik şişe kul-
lanımını en aza indirme projeleri 
gerçekleştiriliyor.

PriestmanGoode buna paralel 
olarak, tekrar tekrar kullanılabilecek 
bir matara geliştirdi. Matara, doğada 
çözünebilir biyoplastikten üretilir-
ken, kapak olarak da mantar tercih 
edildi.

Önümüzdeki yıllarda, özellikle 
uçak motorlarının yaydığı atık gazlar 
sebebiyle çevrecilerin hedefinde 
olan sivil havacılık sektörü, uçaklarda 
kullanılan malzemeleri bu ve benzeri 
çevreci bir yaklaşımla değiştirmesi 
gerekiyor. Bu noktada, PriestmanGo-
ode gibi önde gelen birçok havayo-
luyla tasarım çalışmalarına imza atan 
bir şirketin böyle bir sergi hazırlamış 
olması umut verici. Umarız en kısa 
zamanda, uçaklarda kullanılan mal-

zemeler, doğaya en az zarar verecek 
şekilde yenilenir.

“TEŞVİK ETMENİN YOLLARINI  
ARIYORUZ”

PriestmanGoode’un Strateji 
Direktörü Jo Rowan yola çıkarken 
tasarım ürünlerle dünyanın gidişatını 
nasıl daha iyi hale getirebiliriz diye 
düşündüklerini anlatıyor: “Bu, kay-
nakları ve israfı en aza indirmenin ve 
tüketici davranışlarındaki değişimi 
teşvik etmenin yollarını geliştirebilir.”

Bu arada yenebilen yosundan 
oluşan kapsüller, bu yıl Londra Mara-
tonu’ndaki koşuculara dağıtılmıştı. 



YAKINDAN TANIYORUZ
Tarihimiz ise deprem afetleriyle do-
ludur. en akılda kalanlar tabi olarak 
en çok zayiat veren depremler ol-
muştur. Bu depremler arasında 1939 
yılında meydan gelen 7,9 şiddetin-
deki erzincan depremi büyük yıkıma 
sebep olmuş, hafızalarda derin izler 
bırakmıştır. O zamanın depreme 
dayanıksız evler yüzünden çok fazla 
yaşam kaybı yaşanmıştır. Son yüz-
yılda Türkiye çapında sayısız büyük 
depremler olmuş ama bununla dep-
reme dayanıklı şehirler oluşturabildik 
mi orası tartışılır işte… 
1999’ta yaşadığımız 7,2 şiddetin-
deki Gölcük merkezli depremi, 
İstanbul’da da fazlasıyla hissedilmiş, 
Kocaeli, Sakarya, Yalova’da ise büyük 
kayıplar vermiştik. Bu depremi bizzat 
yaşayanlardan biri olarak ilk defa 
‘Deprem gerçeği’ ile karşılaşmış neye 
uğradığımızı şaşırmıştık. Daha önce 
tarihsel olarak hikâye gibi dinledi-
ğimiz bir olayı bizzat çoluk çocukla 
birlikte yaşamak ömür boyu 
unutulmaması gereken bir 
ders olmuştu

 

hepimiz için. Milyonlarca insan 
kendini bir anda sokağa atıp o hiç 
bitmek bilmeyen korkunç saniyele-
rin etkisinin geçmesini beklemişti. 
Henüz ölenlerden haberini almadı-
ğımız için yıkıcılığı konusunda bir 
bilgimi yoktu ama duyunca kıyamet 
de böyle bir şey olacak herhalde 
dedirtmişti. 

SORUMSUZLUK,   
TEDBİRSİZLİK 
Depremin yakın tarihte yaşanması 
depreme bakış açısı da değişmişti. 
Depreme artık sadece uzakta yaşa-
nılan doğal bir afet değil, çok fazla 
önlem alınması gereken bir olgu ol-
duğu gerçeğiyle bakılmaya başlandı. 
Çalışmalara hız verildi. Bu minvalde 
nelerin depreme sebep olduğu ilk 
önce tespit edilip daha sonra  
gerek kullanıcı gerekse yapım ha-
talarından kaynaklanan ve halkı 
korunmasız bırakan yapılar hakkında 

incelemeler başlatıldı.

Binlerce konut, resmi yapı, okul, 
hastane, kamu ve kamusal olmayan 
her yapının risk analiz raporları oluş-
turulmaya başlandı. İncelemeler so-
nucunda görüldü ki aslında çok riskli 
binalarda ikamet ediyormuşuz. As-
lında Allah bizi korumuş! Çok daha 
fazla kayıplara sebep olacak yapılar-
da oturduğumuzu o zaman anladık. 
Özellikle Sakarya’da yumuşak zemi-
ne yapılan çok katlı evlerde büyük 
yıkımlar olmuş, dere yatağına hiçbir 
jeolojik önlem almadan, zemin etüt-
leri yapılmadan ve en fazla iki katlı 
olması gereken yerlere altı hatta 
sekiz katlı yapılan evler insanlara 
mezar olmuştu. Üstelik bu yapıların 
çoğu bırakın depreme dayanıklı ya-
pılmayı normal bir bina standartları-
na dahi uymayacak şekilde yapılmış 
olduğu görüldü. Kamu binaları bile 
sağlam yapılmamış, deniz kumu 
kullanılan demiri eksik, taşıyıcısı 
eksik şekilde yapılmış ve hiçbir de-
netim veya kontrolden geçmemiş 
olduğu fark edildi. Bu sorumsuzluk 
ve tedbirsizlik ise malzeme çalayım 

derken daha pahalıya mal 
olan ve de geri dönüşü 

olmayan insan ka-
yıplarına sebep 

olmuştu. 
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YÜKSEK MİMAR - ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

gulaykurt@turuncudergi.com

GÜLAY 
KURT

g
eçtiğimiz ay yaşadığımız 
Silivri merkezli 5,9 
şiddetindeki deprem, 
‘Beklenen büyük 
İstanbul Depremi’ni 
yeniden gündeme taşıdı. 
İstanbul, Türkiye’nin 
kalbi durumunda olunca 

burada olan her şey tüm ülkeyi 
‘Deprem gerçeği’ ile tedirgin etmeye 
devam ediyor. Tam unuttuğumuz, 
artık olmaz dediğimiz anda kendini 
o korkunç sesi ve sarsıntısıyla 
hatırlatan deprem olgusu yeniden 
TV ekranlarında uzmanlarca 
tartışılmaya ama aynı zamanda 
istismara da açık olarak halka 
sunuluyor. 

İÇ İÇEYİZ
Kimimizi korku ve dehşet içine so-
kan kimimizi ise nasıl önlem alabi-
lirim diyerek daha reel düşünmeye 
sevk eden bu münazaralar bazen 
halkın anlamadığı çok bilimsel şe-
kilde olsa da artık halkın çoğu fay 
hattı nedir, nereden geçiyor, nerede 
faal nerede, uyku halinde, nereden 
nereye yer değiştirdi, nerede çatla-
maya veya yarılmaya müsait vs. gibi 
jeolojik terimlere aşina oldu.  Hatta 
deprem titreşim hattını rasathaneyle 
aynı anda takip eder duruma geldik 
desem abartmış olmam…

Türkiye tektonik, sismik, topografik 
ve iklimsel yapısı nedeniyle, dünya 
ölçeğinde afetlerden en fazla etki-
lenen ülkeler arasında yer almakta 
maalesef. Üstelik Türkiye toprakları-
nın yüzde 92’si deprem bölgesi içeri-
sinde yer almakla birlikte nüfusunun 
yaklaşık yüzde 95’i deprem tehlikesi 
altında yaşamaktadır. Bu da bizim 
aslında depremle ne kadar iç içe 
olduğumuzu gösteren demografik 
durumumuz. 
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Yapılması gereken 
ilk önce herkes 
içinde ikamet 
ettiği binanın risk 
raporlarını talep 
ve takip etmek 
olmalıdır. 
Gözden kaçan 
bir durum da söz 
konusu olabilir. 
Erken müdahale 
bu konuda hem 
can hem de mal 
kurtaracaktır.

UNUTTUK 
O güne kadar hiçbir kurum, yu-
muşak zeminde bina yapımına ne-
den izin verildiğini, müteahhittin 
neden malzemeyi doğru oranda 
kullanmadığını, galerici kişinin 
arabaları sığdırmak veya mağaza-
sına yer açmak için neden kolonu 
kestiğini, bütün bunlar meydana 
gelirken devletin kontrol gücünün 
nerede olduğunu merak etme-
mişti. Ta ki deprem olana kadar bu 
devam etti… 
Deprem olduktan sonra bütün 
bu sorular sorulmaya başlandı. 
Cevaplar teker teker bulunup 
yerlerine oturunca vahim tablo da 
ortaya çıkmış oldu. Bu tabloda en 
çok payı olanlar ise müteahhitler 
olarak görüldü ve içlerinden birini 
seçip hapse gönderilince gönülle-
re su serpilmişti sanki!
Olay bu kadar basit değildi tabii. 
Tüm yapıların risk raporları doğ-
rultusunda bazı binalar acilen 
boşaltılıp güvenli binalara yerleş-
tirildi. Ama yerlerinden çıkmak 
istemeyenler de oldu. Hep ‘Bize bir 
şey olmaz’cı yaklaşımı peşimizi bı-
rakmadı, hesap sormayı da ihmal 
edince depremi ve korunmayı da 
unutuverdik. Geçen ay yaşadığı-
mız deprem ise gene bizi uyardı 
ve ‘Geliyorum!’ dedi. 

PEŞİNE DÜŞÜN 
1999 depreminden sonra riskli 

olduğu ortaya çıkan yapıların ve 
çöküntü alanların dönüşümünü 
sağlamak amacıyla başlatılan 
kentsel dönüşüm projeleri ise 
günümüzde halen devam ediyor. 
Ama çok yavaş ilerleyen bir süreç 
olduğu ve 100 yıldır  biriken imar 
sorunlarına bir anda çözüm olması 
beklenmediği için uzun vadede 
depreme faydası olacak bir konu. 
Halkın deprem konusunda bilinçli 
olmasıyla dönüşüme destek olma-
sı doğru orantılıdır. 

Yapılması gereken ilk önce 
herkes içinde ikamet ettiği binanın 
risk raporlarını talep etmek ve ta-
kip etmek olmalıdır. Gözden kaçan 
bir durum da söz konusu olabilir. 
erken müdahale bu konuda hem 

can hem de mal kurtaracaktır. Risk 
raporlarını bağlı bulunan ilçenin 
belediyeleri tarafından takip edil-
mektedir. Bu konuda herhangi bir 
başvuru yapıldığında ‘Yapı Dene-
tim Büroları’ hizmet veriyor. 

ÖNLEM ALIN 
Hiç ihmale gelmeyecek bir 

konu bu. Geçmişte yaşanılan dep-
remlerin ne kadar yıkıcı olduğunu 
görseydik koşa koşa giderdik 
bu risk raporlarını almaya. Zira 
İstanbul geçmişte çok büyük dep-
remler yaşamış. 550 tane deprem 
yaşadığı söylenen İstanbul’un 
her yüzyılda bir büyük depremin 
olduğu göz önüne alındığında 
beklenen büyük depremin ya-
kın olduğuna dair endişeler de 
yoğunluk kazanıyor. Ayrıca İstan-
bul’un yaşadığı son iki büyük dep-
remden biri olan 1894 depremi 
büyük yıkımlara sebep olmuştur. 
Yaşı yetenler hep anlatırdı. Geçmişi 
gözümüzle görmedik ama yaşa-
dığımız son deprem bize hayatın 
aslında pamuk ipliğine bağlı ol-
duğunu gözler önüne serdi. 1999 
depreminde yaklaşık bir ay evine 
korkudan giremeyen vatandaşlar 
bugün o korkuyu tekrar hatırlayıp 
evlerinin nasıl yapıldığını araştır-
maları gerekmektedir. Deprem 
gerçeği açısından bizim en büyük 
gerçeğimiz önce sorgulama yap-
maktan geçmektedir. Depremle 
yaşamayı öğrenmek depreme da-
yanıklı yapılarda yaşamaktan geçer 
ilk önce… Depremin gerçeği ise 
önce önlem almaktan geçmek-
tedir.
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B aharat; ta-
rih boyunca 
toplumların 
kültürel yaşam-
ları, ekonomileri, 

politikaları, dini davranışları ve 
gelişmeleri üzerine etkili olmuştur. 
Gıdalara lezzet vermek amacıyla 
kullanılan baharatlar antimikrobi-
yal ve antioksidant etkileriyle de 
gıdaları koruyucu özelliğe sahiptir. 
Osmanlı mutfağında baharat kul-
lanımı genel olarak incelendiğinde 
en çok karabiber ve tarçın baharat-
larının kullanıldığı görülmektedir. 

Karabiber tuzlu yemeklerde kulla-
nılırken, tarçın hem tuzlu hem de 
tatlı yemeklere katılmıştır. Zerdeçal 
baharının, kebap, pilav ve tatlılar-
da, zencefil baharının ise yalnızca 
tatlılarda kullanılmıştır.

ÖNCÜLERİ MÜSLÜMAN VE 
ROMALILAR 

Baharatlarla yemek pişirme 
Romalılar ve Müslümanlardan 
dünyaya miras kalmıştır. Dahası 
Romalı askerler Yunan-Roma dün-
yasının en kuzey ve batıya ulaşan 
bölgelerine baharat taşıyarak, 

kıtaya baharat kullanımlarını yay-
gınlaştırmıştır. Orta çağ ve sonrası 
Avrupa’dan farklı olarak, Osmanlı 
mutfağında baharatlar aşırı tüke-
tilmemiş dahası ılımlı kullanmıştır. 
Osmanlı aşçıları yiyeceklerin doğal 
lezzetini arttırmak için ürünlerini 
hafifçe baharatlamışlardır. Baha-
ratın bu ılımlı kullanımı Osmanlı 
mutfağının sofistikeliğin sembolik 
bir ifadesi haline gelmiştir. Osmanlı 
mutfağında her ne kadar pahalı 
baharatlar kullanmışsa da ölçü ve 
özellikle karışım konusunda aşırıya 
kaçmamıştır. Yemekler antik Roma 

ve Avrupa’da Arap mutfağının 
tersine ne karışık baharatlı ne de 
çok salçalı olmuştur. Hatta 18’nci 
yüzyıldan sonra yemekler, baharat 
karışımları açısından da iyice sade-
leşmiştir. Selçuklu mutfağında saf-
ran, kimyon, susam baharatları kul-
lanılıyorken, Fatih Sultan Mehmet 
dönemindeki baharatlar; misk, saf-
ran, zeytin, maydanoz, hardal, sa-
rımsak, kişniş, nane, kimyon, Eflak 
tuzu (Eflak bölgesinden elde edilen 
tuz), sakız, sirke, fülfül (Karabiber), 
tarçın, karanfil, amber olmuştur. 
Bu çeşitliliğin artma sebebi; ana 
üretim merkezlerinin ve baharat 
yollarının denetimlerinin fetihlerle 
birlikte Osmanlı Devleti’ne geç-
mesiyle, Osmanlı mutfağına giren 
ürün çeşidi artmış bu da damak 
zevkinin daha da fazla gelişmesini 
sağlamıştır. 

EN ÇOK KULLANILAN 
KARABİBER VE TARÇIN 

Baharat ve bitkiler Osmanlı 
mutfağında genel olarak macunlar 
başta olmak üzere, yemeklerde ve 
helvahane mamullerinde kullanıl-
mıştır. Fırınlara da susam, anason, 
çörekotu, sakız ve kimyon baharat-
ları tahsis edilmiştir. Osmanlı mut-
fağının en vazgeçilmez baharatı 
neredeyse tüm et yemeklerinde 
kullanılan karabiber olmuştur. Ka-
rabiberi ise safran baharatı takip 
etmiştir. Pilavlarda, yahnilerde 
hatta tatlılarda hem lezzetlendirici 
hem de renklendirici olarak kulla-

nılmıştır. Karabiber, tarçın, karanfil, 
kakule, sakız, kimyon, safran, kır-
mızıbiber, yenibahar, sumak, kekik, 
cevz-i hindi (Hindistan cevizi) saray 
mutfaklarında Osmanlı mutfağında 
baharat olarak kullanılırken, özel-
likle 19’ncu yüzyılda en çok tercih 
edilen baharat tarçın ve karabiber 
olmuştur. 14 ve 15’nci yüzyılda tat-
landırıcı olarak misk, safran, kişniş, 
nane, kimyon, tarçın, karanfil ve 
amber kullanılmıştır. 15 ve 16’ncı 
yüzyılda ise hemen hemen tüm 
et yemeklerinde kişniş, kimyon ve 
tarçın kullanılmıştır. Bu üçlünün dı-
şında yemeğin malzemesine göre, 
zencefil ile karanfil baharatları da 
Osmanlı mutfağında yer almıştır.

TUZLULARA KİŞNİŞ VE KİMYON
Osmanlı yemeklerinde kulla-

nılan baharatlara bakıldığında en 
çok karabiber ve tarçın görüldü-
ğünü söylemiştik. Karabiber tuzlu 
yemeklerde kullanılırken, tarçın 
hem tuzlu hem de tatlı yemeklerde 
kullanılmıştır. Özellikle et yemek-
leri, pilavlar ve dolmalarda en çok 
karabiber ve tarçın baharatları 
görülmüştür. Başta karabiber (Kara 
altın) ve tarçın egemen sınıfın statü 
simgesi ve güç göstergesi olmuş-
tur. Hükümdarların birbirine ‘Kara-
biber’ armağan ettiği, kimi zaman 
ödemelerin altın yerine karabiber 
baharatıyla yapıldığı belirtilmiştir. 
Karabiber ve tarçın baharatının bu 
kadar önemli olması yemeklerdeki 
kullanım sıklığıyla ilişkilendirilebilir. 

Safran baharatının yerine ikame 
olarak zerdeçal baharatı da kul-
lanılmıştır. Bu durum zerdeçal ve 
safran baharatlarının lezzet olarak 
birbirine benzer olduğundan değil, 
yemeklere aynı renkleri verdiği için 
kullanılmıştır. Kişniş, safran, kim-
yon ve zerdeçal gibi antioksidan 
baharatları kebaplarda yer aldığı 
belirlenmiştir. Osmanlı mutfağında 
pilavlarda kullanılan baharatlar, 
karabiber, tarçın ve safran olarak 
belirlenmiştir. Bunların dışında, 
Acem ve Özbek pilavında karanfil, 
kestaneli bulgur pilavında da kim-
yon baharatının kullanıldığı söy-
lenmektedir. 

TATLILARDA KARANFİL VE 
ZENCEFİL

Tatlılarda en çok kullanılan an-
tioksidan baharatların tarçın ve ka-
ranfil olduğu bilinmektedir. Diğer 
antioksidan baharatlardan kişniş, 
zerdeçal, zencefil ve safranın da 
tatlılarda kullanıldığı saptanmıştır. 
Tarçın, karanfil, zencefil ve zerdeçal 
gibi sıcak baharatların aromatik 
yoğunluğunun tatlılara daha çok 
yakıştığı düşünülmüş olabilir. Aynı 
zamanda bu sıcak baharatların ilaç 
olma vasıfları ön planda olduğun-
dan tedavi amaçlı tatlılara katıldığı 
da düşünülebilir. Baharatlar tarih-
ten günümüze daha çok lezzetlen-
dirme, var olan lezzeti güçlendir-
me, renklendirme ve tedavi amaçlı 
ilaç olarak kullanılmıştır.



BEBEK 
BESLENMESi
VE EK GIDA
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Sevgili anneler, bebeğiniz dünya-
ya geldi ve siz ağırlıklı olarak ilk 
altı ay anne sütüyle beslediniz. 
Altıncı ay itibariyle yavaş yavaş ek 
besinlere bebeğinizi alıştırabilirsi-

niz. eğer bebeğiniz kaşığı kabul etmiyor-
sa, yutma eğilimi yoksa size önerim lütfen 
ısrarcı olmayın. Bir hafta sonra tekrar 
denemeye başlayın. 

6 AYLIK BEBEK BESLENMESİ
_ ek gıda, bu dönemde bebeğinizin 
besin ihtiyacını karşılamayabilir. Bu yüzden 
bebeğiniz mutlaka anne sütünü gün 
içerisinde en az dört kez almalıdır. 
_ ek gıda döneminde üç gün kuralı 
mutlaka uygulanmadır. Bebeğin 
hangi besine karşı alerji durumunun 
gelişeceği önemlidir. ek besine başlayan 
bebeklerde, en çok süt ve yumurta alerjisi 
görülmektedir. Bunu vücudunda oluşan 
döküntülerden, gaita renginden ve 
kokusundan anlayabilirsiniz. 
_ Yumurta beyazının alerjen etkisi nede-
niyle kullanımı uygun değildir. Kaynamış 

suda 12 dakika boyunca pişmiş yumur-
tanın sarısı ¼ oranında herhangi tuz ve 
baharat kullanılmadan bebeğe verilmelidir. 
_ İnek sütü proteini (Kazein) bebeklerde 
sindirilemediği için bağırsak içi kanamalar 
görülebilir. Çinko ve iyot oldukça düşük 
olması sebebiyle bebeğin zihinsel gelişimi 
olumsuz etkilenir. Aynı zamanda D vitami-
ni oldukça azdır ve bebeğin kemik gelişimi 
aylarını yakalayamaz. Bu nedenle en az bir 
yıl inek sütünden uzak durunuz. 
_ İnek sütünden yapılmış yoğurdu bebe-
ğinize verebilirsiniz. Mayalanma esnasında 
inek sütünün alerjen etkisi büyük ölçüde 
azalıyor. Bu nedenle gönül rahatlığıyla 
verebilirsiniz. Ancak inek sütüne alerji-
si ihtimali olan bebeklerde, dudağının 
üstüne bir miktar sürdükten sonra deride 
kızarıklık veya kabarıklık olup olmadığını 
gözlemleyin. 
_ Bir günde en fazla iki ek besin verin.
_ Bebeğinize meyve olarak: Şeftali, armut, 
muz, taze incir, mandalina, avokado, 
portakalı püre halinde verebilirsiniz. 
Özellikle çileğin ve narın alerjen 
etkisinden kaynaklı bir yaşına kadar 
önerilmemektedir. 
_ Bebeğinize sebze olarak: Kabak, ıspanak, 
patates, brokoli, balkabağı, havuç, taze 
fasulye verebilirsiniz. Özellikle patlıcanın 
alerjen etkisi sebebiyle en az iki yaşına 
kadar kullanılmamalıdır. 
_ Bal ve şeker en az bir yaşına kadar  
verilememelidir. 

FERİDE 
ŞİMŞEK BENLİ

DOSYADOSYA
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DOSYA DOSYA

_  Bu ayda daha 
zengin bir beslemeye 
geçiş yapabilirsiniz.
_  Yedinci aydaki 
bebeğinize iki öğün 
şeklinde ek besin 
verebilirsiniz.
_  Bu ayda yayla, 
tarhana, şehriye çorbası 
verebilirsiniz. 
_  Hazırladığınız 
yiyeceklerde baharat ve 
tuz kullanmamaya özen 
gösterin 
_  Sebze ve 
çorbalarınızın içine 
iki kez çekilmiş kuzu 
kıyması kullanabilirsiniz. 

_ Bebeğiniz bu dönemde ek besinlere daha çok alıştı. 
Artık çiğneme refleksi yavaş yavaş gelişmiş durumda. 
Daha pütürlü gıdalar verebilirsiniz. 
_  Kuru baklagillere bu ay itibariyle başlayabilirsiniz. 
Öncelikle mercimek çorbasından başlamanızda fayda 
var.
_  Gaz oluşumunu engellemek için kimyon 
kullanabilirsiniz. 
_  Bebeğiniz bu dönemde iştahsız olabilir. Bunun 
nedeni büyük ihtimalle diş çıkarmasından kaynaklanır. 
Daha çok açken beslemeye çalışın. 
_  Yulaf ezmeli mamalar yapabilirsiniz.

_  Bu dönemde ek besin miktarını artırabilirsiniz.
_  İki öğün ek besin kuralını üç öğüne çıkarabilirsiniz.
_  Bebeğiniz besinleri reddedebilir. Aşırı ısrarcı 
davranmayın. 
_  Pirinç, bulgur, mercimek, kabak, brokoli, havuç, taze 
fasulye gibi besinleri bir veya birden fazla karıştırıp 
pişirerek bebeğinize verebilirsiniz. 
_  Bu dönemde balık tüketimine başlayabilirsiniz

_  Bebeğinizin dişleri tek tek çıkması eminim sizi çok heyacanlandırıyor. Artık sizinle sofraya oturabilir kıvama geldi. 
_   Bebeğiniz hala anne sütü alıyor. en az iki yıl emzirmeye devam edin. 
_   Bebeğinizin tek başına çatal ve kaşık tutmasına izin verin.  _   Bal ve yumurta beyazına başlayabilirsiniz.

BAL KABAğI çorBASI: 

ELMALI- MuzLu MAMA:

HAvuç-AvoKAdo
KEçİ Loru TArİFİ:

ISPANAK çorBASI:

MALZeMeLeR: 
1 dilim balkabağı

½ havuç, 1 tatlı kaşığı tam buğday unu 
1 tatlı kaşığı zeytinyağ 

1 çay bardağı su 
YAPILIŞI: 

Haşladığınız balkabağını ezin. Ardından irmik, 
zeytinyağı ve suyla birleştirerek pişirin.

MALZeMeLeR: 
1 Anamur muz 

1 dilim elma 
1 tatlı kaşığı pirinç unu 

1 su bardağı su 
YAPILIŞI: 

Pirinç unu suyla pişirilir. Ardından 
rendelenmiş elma ve ezilmiş muzla birleştirilir. 

Çok az pişirilir.

MALZeMeLeR: 
½ havuç 

¼ avokado 
1 tatlı kaşığı irmik 
1 çay bardağı süt 

YAPILIŞI: 
Haşladığınız balkabağını avokadoyla beraber ezin. 

Daha sonra diğer malzemelerle karıştırın. AvoKAdoLu KAHvALTI:
MALZeMeLeR: 

¼ avokado, ½ haşlanmış yumurta sarısı 
1 tatlı kaşığı keçi loru 

YAPILIŞI:  Tüm malzemeleri birleştirin.

MALZeMeLeR:  1/2 litre keçi sütü 
1 çay bardağı yoğurt 

YAPILIŞI:  Sütü kaynatın. Kaynadıktan sonra yoğurt 
ilave edilerek karıştırılır. Kesilmeye başlayınca ocaktan 
alabilirsiniz. Hemen süzmeyin en az 10 dakika bekle-

tin. Daha sonra süzerek tüketebilirsiniz. 

MALZeMeLeR:  
1 çay bardağı tam buğday unu , ½ çay bardağı yulaf 
unu, 1 çay kaşığı tarçın , 5 adet hurma püresi , ½ çay 

bardağı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı tereyağı 
1 yemek kaşığı yoğurt 

YAPILIŞI:  Tereyağı eritildikten sonra tüm malzemeler 
karıştırılarak hamur elde edilir. 180 derecede ceviz 

büyüklüğünde yaptığınız hamuru pişirin. 

MALZeMeLeR: 
1 avuç ıspanak 

1 tatlı kaşığı tam buğday unu 
1 yemek kaşığı kuzu kıyma 

1 çay bardağı su 
YAPILIŞI: 

Öncelikle kıyma kavrulur ve unla birleştirilir. 
Ardından ıspanakları elinizle parçalandıktan 

sonra suyla tencerede pişmeye bırakılır. 

7 AYLIK BEBEK BESLENMESİ

8 AYLIK BEBEK 
BESLENMESİ

9 vE 10 AYLIK BEBEK BESLENMESİ  

11 vE 12 AYLIK BEBEK BESLENMESİ  

BEBEK oMLETİ:
MALZeMeLeR: 

1 yumurta 
1 yemek kaşığı lor peyniri 

1 tatlı kaşığı tereyağ 
YAPILIŞI:  Tüm malzemeler karıştırılarak pişirilir.

dErE oTLu PATATESLİ MuFFİN:

MALZeMeLeR: 
1 yumurta,  yemek kaşığı yoğurt, 1 adet haşlanmış 
patates, 1 su bardağı tam buğday unu ,Az miktarda 

dereotu, ½ çay bardağı zeytinyağı 
YAPILIŞI:  Patates haşlandıktan sonra ezilir. Dereotu 

küçük küçük doğranır. Diğer malzemelerle birleştirilir 
ve hamur elde edilir. 150 derecede pişirilir. 



kış için kahve
kupanız hazır!

Eviniz bir kediye emanet!

TEKNOLOJİ

Sadece iki yıl 
önce şanslı 
insanlar, 
dünyanın 
en gelişmiş 
kahve kupası 
olan ember’in 
açılışını gördü. 
ember’in 
yaptığı sıcak 
kahvenizi veya 

çayınızı seçtiğiniz sıcaklığa hızlı bir şekilde 
soğutması ve saatlerce tam o sıcaklıkta 
tutması. Kupanın açma / kapama düğmesi 
yok! Kupa içerde sıvı olduğunda tespit 
eder ve daha sonra kullanıcıdan uygulama 
boyunca istenen sıcaklıklarını seçmesini 
ister. Kahvenizin soğumasını ve unutulma-
sını beklediyseniz, sadece 20 dakika sonra 
ılık bulabilmek için onu uygulamasından 
yönetmeniz yeterli olacaktır. 

‘Things’ otİstİk çocuklar
İçİn gelİştİrİldİ!

Aydınlatma sistemi Things 
otistik çocukların duyusal 
gelişimini desteklemeye 
yardımcı oluyor.  İlk bakışta, 
bir anda ilginizi çekebilecek 
bir şey olan oldukça şaşırtıcı 

bir iş. İçimizde “Bize daha 
fazla bilgi” hissi uyandırıyor. 
Her yaştan çocuklar için 
kullanışlı bir başucu lambası 
veya okuma lambası olarak 
kullanılabilmesine ve dokuları 
ve renkleri tanımalarına 
yardımcı olmasına rağmen, 
tasarımcılar Things’ in 
üzerlerinde teropatik bir etkiye 
sahip olmalarına izin vererek 
Otistik çocukların ihtiyaçlarını 
dikkate alıyor. Sadece bu 
değil! Bu aydınlatma sistemi 
onlar tarafından ‘Duyusal 
gelişim’ içinde kullanılabilir. 
Kişilerarası becerilerini ve sosyal 
etkileşimlerini sağlamlaştırırken, 
dokunsal ve görsel duyularını 
güçlendirmeye yardımcı oluyor.

Sanal gerçeklİkle alışverİş 
deneyİmİnİz değİşecek!
Bildiğiniz gibi alışveriş alışkanlıkları 
eskisi gibi değil. Oldukça değişen bu 
deneyim, önce alışverişin internete 
taşınmasıyla başladı. Çevrim içi alış-
veriş tecrübesi artıkça, mobil çevrim 
içi alışveriş kendisini gösterdi ve şu 
an gelinen durumda, artık alışveriş 
yapmak için ne mağazaya gitmeniz 
gerekiyor ne de uzaktan beğendiği-
niz kıyafetin size yakışıp yakışmaya-
cağını tahmin etmeniz. Artık almak 
isteğiniz kıyafetleri çevrim içi ortam-

da, deneyerek alabiliyorsunuz. Bu 
durumda beğendiğiniz bir kıyafetin 
üzerinizde nasıl durduğunu da gör-
müş oluyorsunuz. London College of 
Fashion geliştirilen bir akıllı telefon 
uygulaması sayesinde, kullanıcının 
üzerinde seçilen kıyafetin nasıl görü-
neceğini görmelerine imkân veriyor. 
Kullanıcının detaylı bir sanal avatarını 
oluşturan bu uygulama, denenecek 
kıyafeti oluşturulan karaktere yani 
sizin sanal bir modelinize giydiriyor. 
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Sizler de evcil hayvan fikrine uzaksanız ve evde gözünüz 
kulağınız olan bir yardımcı bulunsun istiyorsanız tam size 
göre geliştirilmiş bir akıllı asistandan bahsedeceğiz. Piya-
sada bulunan akıllı asistanların bir bolluğu var ancak Kara 
Kedi, yani orijinal ismi ile Black Cat’in bunlardan öne çıkan 
fütüristtik bir evcil hayvan unsurlarını Apple’ın minimalist 
duyarlılığıyla birleştirdiği bir ürün öne çıkıyor. Black Cat‘i 
diğer akıllı cihazlara bağlayarak, kullanıcı telefonuna cevap 
verebilir, programlarını kontrol edebilir, ışıkları çalıştırabilir-
siniz yani o evinizin gözü kulağı olabilir! 

Bant ve iplerle 
yapaBileceğiniz taSarımlara 
inanamayacakSınız!

KENDİN YAP

B u ay ki ‘Kendin yap’ sayfamızda 
size aşırı kolay tasarım 
fikirleri sunmak istiyoruz. 
Kolayca temin edebileceğiniz 
bantlar ve iplerle evinize 
uygulayabileceğiniz bu 

birbirinden güzel yaratıcı fikirlere eminim 
bayılacaksınız!

Dilerseniz şeritler halinde ya da değişik 
şekillerde keseceğiniz, farklı kalınlık ve 
renklerdeki bantlara basit ama etkili sonuçlar 
elde edebilirsiniz. Daha pratik ve kısa sonuç 
elde etmek isterseniz; yapmak istediğiniz 
şekli bir kurşun kalemle hafifçe çizdikten 
sonra bantlarla dilediğiniz yer üzerinden 
geçin. 

Yine aynı şekilde duvarınıza rastgele 
birkaç çivi çaktıktan sonra etrafına yine 
istediğiniz yönde ve şekilde ipleri sarın. 
Üzerine; fotoğraflar, kartlar, çizimler hatta 
seyahatlerinizden hatıra olarak sakladığınız 
şeyleri ufak mandallarla tutturarak oldukça 
şık bir köşe yaratabilirsiniz.



HABERHABER

Yalnızca altı kişinin yaşa-
dığı ve hiçbir arabanın bu-
lunmadığı İzlanda’daki Fla-
tey dünyanın en güzel adası 
seçildi. Ülkenin kuzeybatı 
açıklarında yer alan ve uzun-
luğu yalnızca iki kilometre 
civarında olan ada, Big 7 Tra-
vel’s listesinde 2020’nin en 
iyi 50 adası arasında zirveye 
oturdu.

Puanlamalar okuyu-
cu oyları, medyada daha 
önce çıkan haberler ve 
çalışanların kendi seyahat 
tecrübelerinin toplamına 
göre belirlendi. Flatey kış 
aylarında sessiz olsa da, yaz 
aylarındaki ziyaretçi sayısı 
9 bine çıkıyor. Buraya ge-

lenler adada yaşayan martı 
popülasyonun yanı sıra 
kuluçkaya yatan 35’ten fazla 
kuş türünü de gözlemlemek 
üzere buradaki yazlıklara 
akın ediyor. Sadece Stykkis-
holmur kasabasından kalkan 
feribot seferleriyle ulaşı-
labilen adada yazın üç ay 
(Haziran-Ağustos) açık olan 
Hotel Flatey isimli tek otel 
bulunuyor. Ada güzelliğinin 
yanı sıra 1864’te inşa edilen 
İzlanda’nın en eski kütüpha-
nesiyle de biliniyor.

Ayrıca adada 1926’dan 
kalma, Kristjana ve Baltasar 
Samper tarafından boyan-
mış fresklerin yer aldığı kilise 
de bulunuyor.

Bilim insanları dünya’nın iç 
katmanlarına batmaya devam eden 
ancak topraklarının bir kısmı hala 
görünür durumda olan yeni bir kıta 
keşfetti. Utrecht Üniversitesi’nden 
araştırmacıların ortaya çıkardığı ve 200 
milyon yıl önce Kuzey Afrika’dan kopmuş 
kıtasal kabuk parçasına, Adriyatik 
bölgesinde bulunması sebebiyle 
Büyük Adria (Greater Adria) ismi verildi. 
Kıtanın büyük kısmı dünyanın manto 

tabakasına batmış durumda olsa da 
kara parçasının bir kısmı yeryüzündeki 
görünürlüğünü sürdürüyor. Görünebilir 
kısım İtalya’nın kuzeyindeki Turin 
şehrinden güneyindeki Puglia bölgesine 
bir şerit boyunca uzanıyor. Araştırmanın 
başındaki isim Douwe van Hinsbergen 
şunları söyledi: “Atlantis’i unutun! Çok 
sayıda turist, farkında bile olmadan 
tatillerini her yıl kayıp kıta Büyük Adria 
üzerinde geçiriyor.”

M
ısır, Kral Sneferu’nun 4 bin 600 
yaşındaki ‘Bükülmüş’ piramidini 
halka açtı. Kahire’nin hemen 
güneyindeki Dahshur kraliyet 

mezarlığında bulunan 101 metre 
yüksekliğindeki piramit, Dördüncü 
Hanedanlık dönemini kuran firavun 
Sneferu için inşa edilmiş iki yapıdan 
biri. Arkeologların mumya, maske 

ve aletler içeren ‘Gizli mezarlar’ 
bulmasının ardından turistlerin antik 
yapıya girmelerine izin verilecek. 
Piramit ise olağan dışı bir görünüşe 
sahip. Yapı üst kısımdaki sivrilmeden 
önce ilk 49 metresinde 54 derecelik 
dik bir açıyla inşa edilmiş ve pürüzsüz 
kireç taşı çerçevesini büyük ölçüde 
korumuş. Turistler artık piramidin 

kuzey yüzündeki yükseltilmiş girişten 
79 metrelik dar bir tünele inebiliyor 
ve antik yapının derinliklerindeki iki 
odaya ulaşabiliyor. Ziyaretçiler ayrıca 
1956’daki keşfinden bu yana ilk defa 
açılan ve Sneferu’nun karısı Hetepheres 
için inşa edildiği düşünülen 18 metre 
yüksekliğindeki bitişik ‘Kenar piramit’e 
de girebilecekler.

4 bin 600 yıl öncesine 
ait piramit HALKA AçILIyOR

Dünyanın en güzel 
adasında yalnızca
altı kişi yaşıyor!

Avrupa’nın altında 
Grönland büyüklüğünde 

“kayıp kıta” keşfedildi İ
nka medeniyetinin Güney 
Amerika’nın And Dağları’ndaki 
yaklaşık 2 bin 500 metre 
yüksekliğindeki ince bir sırtın 
tepesine kurduğu Machu 
Picchu kenti hem uzaklığı 

hem de depreme dayanıklı özel 
kesim taş bloklardan yapılmış 
binalarıyla insanlığın en büyük 
mimari başarılarından biri olarak 
kabul ediliyor. Şehir yüz yıl 
önce keşfedildi ama İnkaların 
başyapıtlarını neden erişilmesi 
böylesi zor bir yere inşa ettikleri 
bilinmezliğini hala koruyor. 
Arkeologlar şimdiye kadar 
buranın kutsal bir şehir veya askeri 
bir kale olmasından astronomik 
olayları gözlemek için kurulmasına 
kadar pek çok fikir öne sürdü 
ancak gerçek cevap sahanın 
altında yatan jeolojik fay hatlarıyla 
ilişkili olabilir.

Amerika Jeoloji Derneği’nin 
(GSA) haberine göre Brezilya’da-
ki Rio Grande do Sul Federal 
Üniversitesi’nden jeolog Rualdo 
Menegat, gerçekleştirdiği detaylı 
jeoarkeolojik analizlere dayanarak 
İnkaların Machu Picchu’yu ve aynı 
zamanda başka şehirlerini özellik-
le tektonik fay hatlarının kesiştiği 
noktalara kurduğunu ileri sürdü.
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MAcHU pIccHU özellikle fay 
hatlarının üzerine kurulmuş
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RÖPORTAJ: GÜLŞEN ÖZER

göRgünüZ ZenginleşTikçe 
dünyanıZ genişleR

Mustafa Tuncer 
Amerika’da yaşayan 
Türkiye’de de pek 
çok yatırımı olan 
bir iş adamı. Aynı 

zamanda eski MÜSİAD ABD başkanı. 
Söyleşinin odağında Amerika’da bir 
Türk iş adamı olmak vardı fakat Mus-
tafa Tuncer benim için bu kimliklerin 
ötesinde, 28 Şubat sürecinde başörtü-
sü eylemlerinde öğrenci hareketinin 
öncü isimlerinden olan bir aktivist. 
Yazılan sloganlarda, okunan bildiriler-
de kısaca bu kavgada yarası beresi, 
emeği olan bir kişi. Aradan yıllar geçti 

hem ülkemizde hem dünyada pek 
çok şey değişti. Tüm bunların ardın-
dan Türkiye’ye geldiği bir zamanını 
yakaladık, geçmişe ve bugüne dair 
söyleştik. Söyleşinin benim için unu-
tulmaz anı 5,8 şiddetindeki depremin 
röportaj esnasında gerçekleşmişiydi. 
Başkan, metanetini koruyarak söyleşiyi 
tamamladı ‘Rabbim beterinden koru-
sun’ duasıyla.

DEMOKRASİ HAKKI   
REVA GÖRÜLMEDİ 

Kişisel serüveninize baktığımız-
da bir başarı hikâyesi görebiliriz. 
Yani sıfır noktasından belli bir 
noktaya gelebilme özellikle 
kişisel gelişimciler açısından 

örnek alınabilecek bir hikâyeye 
sahip. Kitaba dönüşebilecek 
bir mücadele var yaşamınızda 
bildiğim kadarıyla. Bu görünüm 
hakkında neler söylersiniz?

Hayat her an yeni bir süreç ve in-
sanda hep ‘Olma-erme’ yolunda. Ben 
de kendimi hamdım, piştim ve oldum 
üçlemesinin orta yerinde hissederim. 
Sorunuzun nesnel cevabını vermek 
için start noktası kabul ettiğim ilk 
gençlik yıllarıma dönüp bir pencere 
açmam gerekir. Bu ideolojik, fikir 
özgürlüğü, insan haklarıyla anlatabi-
leceğim bir zemin. O yıllarda Türki-
ye’deki serüvenimize baktığımızda 28 
Şubat sürecinden bahsetmek zaruri. 

O zamanlar dini alanla kamusal alanın 
ayrıştırılması, kişilerin dini tercihlerinin 
kamusal alanda görmezden gelinmesi 
bir problem olarak karşımızdaydı. Hâ-
kim anlayış kendisi gibi düşünmeyen 
zihin dünyasını, hayata farklı bakan 
insanları, kamusal alanda görmek 
istemiyordu. Bu tahakkümcü bakış, 
kolluk kuvvetlerinin vermiş olduğu 
güçle dindar insanlara baskı yaptı. 
Bunun temel mantığı demokrasi 
standartlarıyla taban tabana zıttır. Batı 
kendi içinde ciddi bedeller ödemiş, 
iç savaşlar geçirmiş nihayetinde de 
yaşadıkları coğrafyada farklı renk, 
ırk ayrımından vazgeçip eşit haklar 
vermeleri gerektiği kanaatiyle de-
mokrasiyi geliştirmişlerdir. Fakat diğer 
taraftan gelişmekte olan ülkeler olarak 
tanımladıkları coğrafyalara -Bizi de o 
yıllarda konumlandırdıkları nokta- bu 
hakları reva görmemişlerdir.

ARKASINDA KAN VE   
ŞİDDET VAR 

Batı’nın demokrasi sicili temiz 
değil ama…
evet, kesinlikle hatta ‘Dehşet’ 

ifadesini kullanabiliriz. İspanyollar 
16’ncı yüzyıl başlarında Güney Ame-
rika’da Azteklere katliam yapmış ya 
da İngilizler Avustralya’ya emperyal 
bir şekilde gittikleri zaman Aborjin-
leri katletmişler. Buralarda yapılan 
katliama dair rakamları kesin olarak 
hatırlayamıyorum ama o rakamları 
okuduğumda çok hayret etmiştim. 
Yüz binlerce insanı katletmişler. Bu 
katliamı hem bedensel olarak hem de 
zihinsel olarak yapmışlar. Kültürel bir 
soykırım var. Bugün Amerikan yerlileri 
olan ‘American Indian’ diye anılan in-
sanlar hayatta artık görünür olmaktan 
iyice uzaklaşmışlar, kendilerine ait bir 
lokasyonda, bir çeşit kamp yaşamı 
gibi alanları var ve bu alanlarda kültü-
rel, folklorik bir öğe olarak varlıkların 
sürdürüyorlar. Kısacası bugün Batı’nın 
sunduğu demokrasi standardı gerisin-
de kan ve şiddet var. Tüm bu süreçler 
sonunda da eriştikleri noktayı ‘İdeal ve 
model’ olarak kabul ederler.

KORKUNÇ ÖTÜKİLEŞTİRME  
Biz de Batı’nın o ideal   
yollarına yakalandık sanıyorum 
28 Şubat’ta? 

Bu yakalanışların ilki değildi tabi 
diye not düşerek böyle olduğunu 

belirteyim. Türkiye’de bizde 28 Şubat 
sürecinde de hâkim anlayışın zihninde 
Batı’ya refere edilen ideal bir insan tipi 
var ve bu modele uymayan kimselerin 
yasama, yürütme ve yargıda söz sahibi 
olamayacağını ve muhakkak düzeltil-
mesi gerektiğini düşünüyorlardı. Bu 
zihniyetin kendince ideal vatandaş 
tarifi vardı ve bu dinlediği müzik-
ten, yemek-içme tercihlerine kadar 
tüm yaşam biçimini dizayn eden bir 
bütündü. Bu bütün dışında kalanların 
tespiti erkekler kısmen mümkün iken 
başörtülü kadınlar direkt bu bütün 
dışında kabul ediliyorlardı. O yıllarda 
korkunç bir ötekileştirme ve haksızlık-
lara şahit olduk.

GELECEK TASAVVURUMUZ 
ELİMİZDEN ALINDI

Burada araya girip bir ekleme 
yapmak isterim. Bu süreçte ba-
şörtüsünden vazgeçirme çabaları 
hem yasaklarla hem de farklı 
propagandalarla da yapıldı…
evet. İkna odaları bu dediğiniz 

kısımda zikredilebilir. Kendi ölçülerine 
uymayanları kendilerince bir ıslah 
programına daha doğrusu psikolojik 
işkenceye tabi tuttular. İnsanları 
gelecekleriyle tehdit ederek ölümü 
gösterip sıtmaya razı edelim 
mantığıyla hareket ettiler. Müslüman 
bir erkek olarak, tüm bunların fiili 
muhatabı olmasam da hissiyat olarak 
o haksızlık ortamından mustariptim. 
Bu baskı ortamı aynı zamanda 
ekonomik-sosyal tüm alanlarda 
yaşamlarımızı etkiledi. Hepimizin 
gelecek tasavvurunu elinden aldı. 
İnsanlar geleceklerini görmek ister. 
Mesela biriyle evleneceği zaman 
bile kriterleri vardır, ne iş yapacağını 
nerede oturacağını kurgular. Bir işe 
başvuran da bir işveren çalışan alacağı 
zaman da geleceğe dönük olumlu 
planlamalar yapar. İşte biz tam 28 
Şubat’ta tüm bu insani duygulardan 
yoksunduk. Geleceğimize dair 
hiçbir öngörü yapamayacak bir hale 
getirilmiştik. Yurtdışına ilk çıkarken 
amacım donanımlarımı geliştirmek, 
dil öğrenmekti ve bu ülkedeki 
atmosferin getirdiği bir yılgınlık halini 
aşmak istiyordum. O vakit henüz evli 
değildim ama nişanlımda başörtüsü 
yüzünden okulundan uzaklaştırılmıştı. 
Dolayısıyla ikimizin geleceği açısından 
böyle bir karar verdik. 

Türkiye’de 
bizde 

28 Şubat sürecinde de 
hâkim anlayışın 
zihninde Batı’ya 

refere edilen 
ideal bir insan tipi 
var ve bu modele 

uymayan kimselerin 
yasama, yürütme ve 
yargıda söz sahibi 
olamayacağını ve 

muhakkak
 düzeltilmesi 

          gerektiğini 
düşünüyorlardı. 

İşadaMı, aKTİvİsT MUsTafa TUnCer:
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Gittiğimde ben yeni mezun 
hayata başlarken, eşim de 
Türkiye’de alamadığı eğitim hayatını 
tamamlamak arzusundaydı.

EMEĞİMİN ZEKATI 
O günlerden geldiğiniz nokta 
arasında ciddi bir emek ve alın 
teri var. Çalışma motivasyonu-
nuz nedir diye sorsam? 

Bir cerrah mesleği adına bilimsel 
gelişmeleri takip ediyorsa biz ona 
şunu diyebilir miyiz ‘ey cerrah sen 
yıllardır beyin ameliyatları yapıyorsun 
artık bu ameliyatları yapma ya da bu 
takip ettiğin yeni çalışmalara ne gerek 
duyuyorsun?’ Bu cerrah ameliyatları 
yaptığı için parasını kazanıyordur ama 
aynı zamanda birilerinin hastalıklarına 
derman oluyor. Şimdi bu cerrahı mut-
lu edebilecek şey bindiği arabanın 
markası, oturduğu ev değil ise işini en 
iyi şekilde yapmaya devam edecek ve 
kendini geliştirecektir. Derdi maddi 
şeyler ise koşturmasına gerek yoktur. 
Ticari hayattaki birisi de eğer mesele-
ye sadece konforlu bir yaşam olarak 
bakarsa belli bir noktada çalışmayı 
bırakıp kazandıklarıyla yaşamını 
idame ettirebilir. Fakat diğer insanlara 
istihdam alanı açtığınızı düşünüyor ve 
onlara da katkı sağladığınıza inanı-
yorsanız yeni alanlar açmak için çaba 
sarf edeceksinizdir. Temel mesele 
başarıyı nasıl okuduğumuzdur. Maddi 
olanakların çokluğu genel geçer 
başarı ölçütü gibi görünse de benim 
nezdimde itibar görmeyen bir şeydir. 
Ticaret hayatında başarı daha fazla 
istihdam oluşturabilmek çalışanlarına 
iş hayatında daha yaşanılabilir ve ça-
lışılabilir bir iş ortamı oluşturabilmek. 
Bu bakış açısını ve Müslümanca ticari 
ahlaki yaygınlaştırma kaygımı temel 
aldığımın altını çizmek isterim. Hem 
kendimi hem çalışma arkadaşlarımı 
her seferinde birkaç basamak yukarıya 
taşıyabiliyor ve bunları yaparken 
ticaret kurgusu içerisinde ilerleye-
biliyorsanız, çalışanlarınıza makine 
olarak bakmayıp ahlaki değerleri 
öne çıkarabiliyorsanız başarıdan söz 
edebiliriz. Meseleye bu kurgu içerisine 
bakıyorum. Üniversiteyi bitirmiş bir 
Mustafa’dan bugüne ekonomik olarak 
daha iyi şartlar altında olabilirim 

ama iyi insan olarak kalmak ve iyiliği 
yaygınlaştırmak benim için asli unsur. 
Çocukluğumda sucuk yemek lüks bir 
şeydi, şimdi sucuk orta gelirli bir aile 
için normal. 350 yıl evvel dünyada 
açlık yüzünden toplu ölümler vardı 
bugün ise gıda yetersizliği değil gıda-
ya ulaşamamak mesele. Adil olmayan 
dağılım sorun. eskiden İstanbul’u 
fetheden kumandan Fatih Sultan 
Mehmet, dünya lideri olarak Çinli bir 
sanatçıyı dinlemeyi dilediğinde bu sa-
natçıyı oradan getirtmesi gerekiyordu. 
Bugün Fatih Sultan Mehmet olmanıza 
gerek yok herhangi bir kişi dünyanın 
diğer ucunda ki bir müzisyenin eserini 
dinleyebilir çünkü artık hayat insanla-
ra sunduklarıyla insanları eşitledi. 500 
yıl evvel sıradan bir insan için imkânsız 
olan pek çok şey bugünün insanı için 
mümkün. Fakat farklı problemler var. 
Bizim imtihanımızda bunlara odak-
lanmak. Çalıştığım alanları büyütmek, 
geliştirmek bana bir insan olarak ya-
ratanın verdiği bir misyon olarak dü-
şünüyorum. İmkanlarımı da çağımızın 
ahlaki meselelerin çözümüne katkıda 
kullanmayı önemsiyorum. Ya durdu-
ğum yerde duracağım ya da kendimi 
kendimle beraber iş ortamımı çalışma 
arkadaşlarımı inkişaf ettirecek ülkeme 
katkı sağlayacağım. Benim emeğimin 
zekâtı da bu.

GÜVENİLİR BİLGİ KAYNAĞI 
İletişim mezunusunuz ama 
ticaret yapıyorsunuz bu an-
lamda ertelenmiş hayallerden 
ya da halen gerçekleştirmek 
istediğiniz alanınızla alakalı işler 
var mı?

İletişim mezunuyum evet ama ha-
yatın tamamı zaten bir iletişim değil 
midir? Anne bebeğiyle, baba oğluyla, 
işçi işverenle kısacası insan her an 
iletişim halinde bir canlı. Her alan 
iletişim becerilerini gerekli kılar. Bu 
anlamda eğitim alanımdan her zaman 
faydalandım. Fakat formel anlamda 
ele alırsak da bu alandan da kopma-
dım esasen. Amerika’daki tek Türkçe 
gazete olan Forum USA’in imtiyaz 
sahibiyim. Forum USA on iki-on üç 
yıldır diasporada çıkardığımız müte-
vazi bir gazete. Burada Türkçe yayın 
yapmak zor bir şeydir bunu başardığı-

mıza inanıyorum. Gazetemizin belli bir 
kısmı Türkçe bilmeyenler için İngilizce 
ama hem gençlerimiz hem kendimiz 
için Türkçe yayın yapmayı önemsi-
yoruz. Hem Amerika’da olup bitenle 
ilgili hem de Türkiye’den haberler 
noktasında güvenilir bilgi kaynağı 
olma gayretindeyiz. Amerika’daki Türk 
toplumunun tarihini kayda geçirmesi, 
bir ajanda işlevi görmesi hem bugün 
hem de yarınlarda kaynak olması açı-
sından bu yayınımızı önemsiyorum. 
Mesela Amerika Birleşik Devletleri’nde 
bir Türk ailesine karşı bir kundaklama 
hadisesi cereyan etti ve bunu med-
yada bir nefret suçu olarak ilk bizim 
muhabir arkadaşlarımız haberleştire-
rek servis etti.

GURUR DUYUYORUM 
Bir meselenin içinde olduğu-
nuzda bakış açınız dışarıda 
olduğundakiyle farklı olabilir 
fakat içerisinde iken bunu fark 
edemez ve dışına çıkmadan da 
böyle olabileceğinizi bilemezsi-
niz. Bu anlamda sizin yurtdışına 
çıktığınızda bakış açınızda fark-
lılaşmalar oldu mu? Daha da 
genelleştirirsek bulunduğunuz 
yerden Türkiye nasıl görünüyor?

Allah farklı renklerde, ırklarda, coğ-
rafyalarda insanlar yaratmış ve farklı 
özellikler vermiş. Dünyanın bir kısmı 
uzun süre kar altında kalırken diğer 
coğrafyalar da yaşamları boyunca kar 
nedir bilmeyen insanlar var. Siz çev-
renizde kuş olarak kargadan gayrısını 
görmez iseniz, size kuş resmi çizin de-
seler ancak karga resmi çizebilirsiniz. 
Görgünüz zenginleştikçe dünyanız da 
genişler. O vakit flamingolar, rengâ-
renk papağanları da çizersiniz. Geniş 
coğrafyaları, farklı kültürleri, insanları 
görmek farklı kitapları okmak size 
hayata bakarken başka pencereler 
açar. Şöyle bir örnek vereyim; yeğe-
nim bir gün “Dayı şurada bir tatlıcı 
var dünyanın en iyi tatlısı orada” dedi. 
Onun gözünde dünyanın en iyi tatlısı 
oradaydı. Oysa hiç yaşadığı şehirden 
çıkmamıştı. Dünyaya, geleceğe dair 
bir kurgu yaparken eğer perspektifi-
miz geniş değilse yaptığımız kurgu 
sadece bu coğrafyaya has kalır. Şimdi 
cep telefonuyla, bilgisayarla dünyanın 

diğer ucunda yaşananlardan haberdar 
oluyoruz dolayısıyla artık sorunlarımı-
za çözüm üretirken de bunları adlan-
dırırken de sorun tespit ederken de 
hepsinden faydalanıyoruz. Felsefemizi 
bu ufukta kurgulamak önemli ve ben 
yaşam tecrübemin bana pek çok şey 
kattığını görüyorum. Ülkeme baktı-
ğımda ise dünya ölçeğinde her geçen 
gün yerini belirginleştirmesinden 
gurur duyuyorum. 28 Şubat günlerini 
aşarak gelinen nokta hem ekonomik 
hem siyasal anlamda sevindirici.

ACI BİÇİMDE GÖRDÜK 
FETÖ elebaşının ve ana 
aktörlerinin Amerika’da 
yuvalanması söz konusu. 
Sizin de onlarla mücadelede 
öncülük ettiğinizi biliyoruz. 
Son cümlelerinizi bu konuyla 
alakalı kurmanızı istesek neler 
söylersiniz? 

FeTÖ yanlış kurgulanan bir hareketin, 
yanlış kurgulanan bir dini anlayışın 
nerelere kadar varabileceğini gös-
teren bariz bir örnek. Haddizatında 
Cumhurbaşkanımızın çok güzel bir 
tespiti var: “Tabanı ibadet, ortası 
ticaret tavanı ihanet olan çete.” Bu 
tanım çok önemli. İnsanı zihnini işgal 
edip, sorgulanamayan bir inanışa 
mahkûm eden her hareket sıkıntılıdır. 
Finans kaynağı belli ve şeffaf olmayan 
her oluşum istediği kadar iyi niyetle 
çıkmış olsun varacağı yer kötü bir 
noktadır. Biz FeTÖ ile o kötü noktayı 
acı biçimde gördük. Şu anda da ne 
yazık ki Amerika’da bu terör örgütü 
mensupları şer faaliyetlerine devam 
ediyor. Burada da köklerinin kuruduğu 
günleri görmeyi ümit ediyoruz. Fakat 
burada atlamamız gereken soru şu; 
hesaplaşmamız nasıl olacak, bataklığı 
kurutacak mıyız yoksa sivrisinekle mi 
uğraşacağız? Onlar gibi başka örgütler 
gene olacaktır belki farklı coğrafyalar 
da benzer yapılar da vardır bunu 
bilemiyoruz ama ana vatanımızda da 
tekrar ortaya çıkabilecekleri zeminleri 
ortadan kaldırmalıyız.

Bize vakit ayırdığınız için Turuncu 
okurları adına teşekkür ederiz.

Ben teşekkür ederim geçmişi  
anımsama ve dile getirme fırsatı  
verdiğiniz için.

İmkanlarımı 
çağımızın ahlaki 

meselelerin çözümüne 
katkıda kullanmayı 

önemsiyorum. 
Ya durduğum 

yerde duracağım 
ya da kendimi 

kendimle beraber 
iş ortamımı 

çalışma 
arkadaşlarımı 

inkişaf ettirecek 
ülkeme katkı 

sağlayacağım. 
Benim emeğimin 

zekâtı da bu.

FETÖ yanlış 
kurgulanan bir 

hareketin, yanlış 
kurgulanan bir dini 
anlayışın nerelere 

kadar varabileceğini 
gösteren bariz bir 

örnek. Haddizatında 
Cumhurbaşkanımızın 
çok güzel bir tespiti 
var: “Tabanı ibadet, 

ortası ticaret tavanı 
ihanet olan çete.” 

Bu tanım çok önemli. 
İnsanı zihnini işgal edip, 

sorgulanamayan bir 
inanışa mahkûm eden her 
hareket sıkıntılıdır. 
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Konum olarak Paris’e 
oldukça uzak, Fransa’nın 
ikinci büyük şehri olan 
Lyon, İsviçre’nin Cenevre 
ve İtalya’nın da Torino 

şehrine çok yakın olan Annecy için, 
Fransa’nın ya da Alpler’in ‘Venedik’i 
deniliyor. Dar sokaklarındaki su 
kanalları tıpkı Venedik’teki gibi 
şehre egzotik bir hava katıyor. 
Fakat Venedik’teki gibi kötü koku 
yaymadığını da eklemeliyim. Zaten 
şehri birkaç kelimeyle tanımlayacak 
olsak bunlardan biri ‘Temiz’ olurdu. 
Üstelik 2006 yılında ‘Avrupa’nın en 
temiz gölü’ seçilen Lac d’Annecy yani 
Annecy Gölü de bunun en büyük 
kanıtlarından biri sanırım. Gerçekten 
de hayatımda gördüğüm en berrak 
suyu bu gölde gördüm. 

GÜNE KRUVASAN VE 
ESPRESSO İLE BAŞLAYIN 

Göl, deniz ve nehirler bir şehir için 
bulunmaz güzelliklerdir değil mi? Peki 
ya hemen arkasında muhteşem dağlar 
varsa? Bir de o dağlar dünyaca meşhur 
Alpler ise? Yemyeşil bir şehir, masmavi 
berrak bir göl ve devasa dağlara, bir 
de yüzlerce yıllık mimari eklendiğini 
düşünün, sizce de harika bir şehir 
olmaz mı? Yerinde gidip görmek 
yaklaşık üç saatlik bir uçuşla mümkün 
ama imkânı olmayanlar için küçük bir 
Annecy gezisine başlayalım. 

Şehre Cenevre Havalimanı’ndan 
yahut Lyon Havalimanı’ndan ulaşmak 
mümkün. Gezinize sabah saatlerinde 
başladıysanız, nehir kenarındaki 
kafelerden birinde, Fransızların meşhur 
kruvasanı ve espressosu ile bir kahvaltı 
yapabilirsiniz. 

Şehrin eski bölümü olarak 
da bilinen, Annecy le vieux’da 
su kanallarıyla çevrili, insanların 
neredeyse sırayla yürüdüğü 
darlıktaki sokaklarda gezebilir ve 
buralarda Orta Çağ’dan kalma 
yapılarla karşılaşabilirsiniz. Burada 
meşhur dondurmadan yiyebilir, eski 
pasajlardan alışveriş yapabilirsiniz. 
Dondurma için biraz sıra beklemeniz 
gerekebilir ama sonuca değeceğinden 
şüpheniz olmasın. 

 Birçoğumuzun Fransa deyince aklına Paris hatta belki de yalnızca Eyfel Kulesi 
geliyordur. Öyleyse sizi Fransa’nın güneydoğusuna, İsviçre ve İtalya sınırına, 
Alp Dağları’nın eteklerinde harika bir Fransız şehrine götürmeme izin verin. İddia 
ediyorum, eğer Paris’i görmediyseniz Annecy’yi sıralamada Paris’ten öne alacaksınız. 
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ROMAN KAHRAMANI  
GİBİ HİSSEDİN 

eski şehrin en güzel yerlerinden, 
Annecy deyince akla ilk gelen 
Palais d’lle de yine görmeden 
geçmemeniz gereken yerlerden. 
Thiou Kanalı’nın ortasında bulunan 
ve üçgen formuyla dikkat çeken 
yapı aslında bir eski bir hapishane. 
Günümüzde müze olarak ziyaret 
edilen Palais d’Ile’yi arkanıza alarak 
bir fotoğraf çektirdikten sonra, 
doğanın görüntüsüyle uyumlu 
taş oteller ve çiçeklerle kaplı 
yollardan yürüyerek şehri tepeden 
seyredebilirsiniz. Paris’e gelip eyfel 
Kulesi önünde fotoğraf çektirmek 
neyse, Annecy’ye gelip Palais d’Ile 
önünde fotoğraf çektirmek de o! 
Şehrin simgelerinden biri yani. 
Şehir şehir dediğime bakmayın, 
gezmesi günler sürecek büyük 
bir şehir değil burası, tamamını 
üstelik de acele etmeden bir 
günde gezip bitirebileceğiniz, 
minik bir şehir. Bizim ilçelerimiz gibi 
düşünebilirsiniz.

Sokaklarını gezerken kendinizi 
Orta Çağ’da bir roman kahramanı 
gibi hissedebilirsiniz. Hele de tarihe 

meraklıysanız tam yerindesiniz. 
Sırasıyla İsviçre, İtalya, Savoie 
Hanedanlığı’nın yönetiminde 
olan şehir, son olarak Fransa’ya 
bağlanmış. Bu sebeple şehirde 
çok sayıda şato, katedral, kilise ve 
şapel bulunuyor. Dolayısıyla elinizi 
sallasanız şatoya çarpar, çok iyi 
korunmuş tarihi dokusu sebebiyle 
sanki her köşeden bir kont, at 
üstünde bir şövalye, kabarık elbiseli 
bir Fransız asilzadesi çıkacak gibi 
hissediyorsunuz. 

Bu yapılardan en bilineni, 
Annecy Kalesi yani Musee Chateau 
d’Annecy, eşsiz manzarasıyla 
şehirde görebileceğiniz en büyülü 
şeylerden biri…

İSTERSENİZ DOĞA 
YÜRÜYÜŞÜ 

Yeter bu kadar mimari, biraz 
da doğada gezelim diyorsanız ki, 
yukarıda saydıklarımı yaptıysanız 
muhtemelen günün yarısını geride 
bıraktınız. Artık göl kenarına ve 
hemen yanındaki Champ de Mars 
parkına gidebilirsiniz. Burası da 
kontların, düklerin değil de daha 
çok Heidi ve Clara’nın karşınıza 
çıkacağı hissini veren bir yer. 

Karşınızda Alp Dağları, bir tarafınız 
alabildiğine mavi, diğer tarafınız 
alabildiğine yeşil… 

Mevsim kış ise, dağların 
üzerindeki karlara bakarak 
kestanenizi yiyebilir, yazsa 
dilerseniz gölde yüzebilirsiniz. 
Deniz bisikleti ya da küçük bir 
tekne kiralayıp göl gezintisine 
çıkabilirsiniz. Şanslıysanız şehirde 
sık sık yapılan festivallerden 
birine denk gelmiş olabiliriniz. 
Fakat festival yoksa bile her daim 
festival kadar canlı ve hareketli 
olan Canal du Vasse kenarında 
gezebilir, ‘Aşıklar Köprüsü’nden 
(Pont des Amours) geçebilirsiniz. 
Burada mutlaka bir sokak şarkıcısı 
duyar, kulaklarınızın pasını 
silersiniz.

DÜNYA MUTFAĞI BURADA 
Bu kadar zaman gezdiniz, ‘Ne 

yiyeceğiz burada?’ diyorsanız, hiç 
merak etmeyin; bu şehirde asla aç 
kalmazsınız. Fransız mutfağından 
bir tercih yapabileceğiniz gibi, 
pizza ve makarnanın da en 
az İtalya’daki kadar lezzetlisini 
bulabilirsiniz. Fransa; Fas, Tunus, 
Cezayir başta olmak üzere çok 

sayıda milletin yaşadığı bir 
ülke. Dolayısıyla çok geniş bir 
yelpazede seçim yapabilirsiniz. 
Hatta Hint ve Pakistan mutfağını 
yahut Uzak Doğu mutfağını 
bile tercih edebilirsiniz. Yok, 
ben nereye gidersem gideyim 
ille de Türk mutfağı isterim 
diyorsanız, o da var! Oldukça 
küçük bir şehir olmasına rağmen 
iki büyük Türk restoranından 
birini de seçebilirsiniz. Buraya 
kadar geldiniz, bir Fransız tatlısı 
yemeden gitmezsiniz umarım. en 
iyi tatlı ve pastaları yiyeceğinizi 
iddia edersem abartmış olmam. 

KONAKLAMAK MÜMKÜN
Hemen geri dönmeyelim 

konaklayalım derseniz, o da 
mümkün. Şehir içindeki küçük taş 
otellerden birinde konaklayabilir 
şehrin gecesini de yaşayabilirsiniz.

Alpler’in incisi, Fransa’nın 
Venedik’i Annecy; yüzlerce yıllık 
tarihiyle zaman tüneline girmiş 
gibi hissettirecek, hiç bozulmamış 
doğasıyla sanki ilk kez siz 
keşfetmişsiniz duygusu yaşatacak 
ve unutamayacağınız şehirler 
arasına girecek.

Sokaklarını gezerken 
kendinizi Orta Çağ’da 
bir roman kahramanı 
gibi hissedebilirsiniz. 
Hele de tarihe 
meraklıysanız 
tam yerindesiniz. 
Sırasıyla İsviçre, 
İtalya, Savoie 
Hanedanlığı’nın 
yönetiminde olan 
şehir, son olarak 
Fransa’ya bağlanmış. 



MALZEMELER: 
2 demet semizotu

Yarım demet dereotu
1 kâse yoğurt

1 diş rendelenmiş sarımsak

SOSU İÇİN:
2 yemek kaşığı tereyağı

1 çay bardağı ufalanmış ceviz
Pul biber

CEVİZLİ 
SEMİZOTU 
SALATASI

Öncelikle fırın 220 
dereceye ayarlanır. 
50 gram tereyağı 

ve 80 gram bitter çikolata 
tavada kısık ateşte eritilir. 
Malzemeler tamamen 
eriyince karışım ocaktan 
alınır ve yarım su bardağı  
un yedirilir. 

Ayrı bir kapta üç yumurta 

ve yarım su bardağı toz şeker 
mikserle karıştırılır. 

Çikolatalı karışım 
yumurtalı karışıma ilave 
edilir, hepsi mikserle 
çırpılır. Son olarak önceden 
yağlanmış yanmaz kaplara 
bölüştürülür. 

Önceden ısıtılan fırında 
sekiz dakika pişirilir.

MALZEMELER: 
50 gram tereyağı, 80 gram bitter çikolata, Yarım su bardağı un,

3 yumurta, Yarım su bardağı toz şeker

SUFLE

MUTFAK KÜLTÜRÜ

n ataseven69@gmail com

NURİYE
ATASEVEN

Semizotunu ve 
dereotunu ince ince 
doğrayın. Yoğurdu 

bir kâseye alın, sarımsak 
ve tuzu ekleyin, güzel-
ce çırpın. Semizotu ve 
dereotunu da ekleyip 
karıştırın. Servis tabağına 
alın. Sos tavasında yağı 
eritin, pul biberi ekleyin. 
Son olarak cevizi ekleyip 
ocaktan alın. Salatanın 
üzerinde gezdirin.
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B
ir tabak yemek aslında 
bir tabak kompozis-
yondur. İçinde kültür, 
tarih, medeniyet, 
görgü, nezaket ve ilgi 

vardır. Sevdiklerimiz için hazırla-
nan sofralar, kış günlerinde evde 
hastalananlar için hazırladığımız 
sofralar, aniden gelen kar gibi 
aniden gelen misafirlere hazırla-
dığımız sofralar, kış güneşi gibi 
içimizi ısıtan haberlerden sonra 
hazırladığımız sofralar… İşte 
hepsinin kompozisyonu farklıdır. 
Yemeğin tadı, sofraların ruhu, 
oturanların besmelesi bir tabağı 
lezzetli yapar. Mutlu, huzurlu, 
bereketli nice güzel sofralarınız 
olsun. Afiyet olsun.

Sufle fırınDan 
yeni Çıktı!

CEVİZLİ 
SEMİZOTU 
SALATASI

CEVİZLİ 
SEMİZOTU 
SALATASI



Kadın-Erkek Üzerine İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 
düzenlenen 16. İstanbul Bienali, 14 eylül – 10 
Kasım 2019 tarihleri arasında MSGSÜ İstanbul 

Resim ve Heykel Müzesi, Pera Müzesi ve Büyükada’da 
26 ülkeden 57 sanatçı ve sanatçı kolektifinin 
eserlerini bir araya getiriyor.

TARİH: 04 ekim- 10 Kasım 2019
YeR: MSGSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi, 
Pera Müzesi ve Büyükada – İSTANBUL 

TRT Çocuk kanalının fenomen dizisi Köstebekgiller 
yeni sezonda yepyeni çocuk müzikali ile çocuklarla 
buluşuyor. Köstebekgillerin en sevimli karakterleri 

Boya, Süslü, Kösteban ve Amcaları Köstan, Aile isimli 
yepyeni bir müzikalle sahnede çocuklarla buluşuyor. Son 
derece hareketli müzik dolu bu yeni serüvende Tırtıl Soren, 
Kurt, Kırmızı Başlıklı Kız, gerçeği çizen ressam karakterleri 
de sevimli dostlarımıza eşlik edecek. Müzikalde, Boyo’nun 
çocukları gösteride eğlenmek ve birlikte oynamak üzere 
söz verip davet ettiği, ancak son ana kadar üstlendiği 
sorumluluğu yerine getirmediği için, tüm arkadaşlarını zor 
durumda bıraktığı anlatılıyor. Köstebekgiller aile olarak bu 
sorunun da üstesinden geliyor ve davetli çocukları çok 
mutlu ve eğlenmiş bir şekilde uğurluyorlar. 
TARİH: 3 Kasım 2019 Pazar, 13.00  YeR: Yenimahalle 
Belediyesi 4 Mevsim Tiyatro Salonu, Yenimahalle / ANKARA 

Barış Can Çelik’in yönettiği Sevimli Panda tiyatro 
oyunu, izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.
Buz gibi bir masal hayal edin. Masalımızın içinde; 

penguenler, eskimolar, kutup ayısı ve sevimli bir pandanın 
olduğunu düşününün. Bu kahramanları kutuplarda bir 
köye yerleştirsek çok eğlenceli olmaz mıydı?
TARİH: 22 Kasım 2019 Cuma, 11.00
YeR: Torium Sahne, esenyurt / İSTANBUL 

BİENALE 
DAvEtLİsİNİZ

KöstEBEKGİLLER

KLAsİK İZLEMEyE
NE DERsİNİZ?

MİRKELAM 
ANKARA’DA!

HAyDİ çOcUKLAR 
tİyAtROyA! 

“İyi kötüdür,kötü de iyi...” W.Shakespeare herkes 
tarafından iyi bir savaşçı ve iyi bir insan olarak bilinen 
Macbeth, savaş sonrası yurduna dönerken karşılaştığı 
cadılardan gelecekte kral olacağını öğrenir. Bu 
kehanet Macbeth’in içindeki kötü tutkuları harekete 
geçirir ve sonunu hazırlar. Kukla ve dramatik 
oyunculuğun iç içe geçtiği bu uyarlamada Macbeth 
sürrealist bir yorumla seyirci karşısına çıkıyor.
TARİH: 2 Kasım 2019 Cumartesi, 20.30
YeR: İstanbul Şehir Tiyatroları Kağıthane Sadabad 
Sahnesi, Kağıthane / İSTANBUL 

Pop müziğin sevilen sesi Mirkelam, 1 Kasım akşamı 
6:45 KK Ankara Sahnesi’nde sevilen şarkılarını 
seslendirecek.

TARİH: 1 Kasım Cuma, 22.30
YeR. 6:45 KK Çankaya / ANKARA

KÜLTÜR SANAT

Açık Aile tiyatro oyunu, 3 
Kasım’da Ankara Panora 
Sanat Merkezi’nde siz-
lerle.

Oyun, birçok orta sınıf evliliklerinde, 
belli bir süre sonra baş gösteren al-
datma-aldatılma sorunuyla başlıyor. 
Koca kendisine sürekli yeni sevgili-
ler bularak karısını aldatır, kadın da 
bu duruma tepki olarak trajikomik 
intihar girişimlerinde bulunur. Koca, 
ilişkilerde devrim yapmak(!), siste-
min dayattığı ilişki kalıbını kırmak 
için kadını “açık” bir ilişkiye ikna 
eder. Yani iki taraf da istediği zaman 
istediği ilişkiye rahatça girebilecek-
tir. Öngörülmeyen bir “erk”in ortaya 
çıkmasıyla ikiyüzlü ahlakçılık tüm 
çıplaklığıyla ve komikliğiyle ortaya 
çıkar. 

Nobel edebiyat ödüllü İtalyan 
oyuncu, yönetmen- yazar Dario 
Fo ve birlikte birçok oyunu yazıp 
oynadıkları Franca Rame’nin “Açık 
Aile” adlı oyunu eprimiş evlilik 
kurumuyla birlikte yeni bir biçim 
alan kadın-erkek ilişkilerini masaya 
yatırıyor. 
TARİH: 3 Kasım Pazar, 20.30
YeR: Panora Sanat Merkezi, 
Oran / ANKARA
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C ep Herkülü: Naim Süleymanoğlu, 
ülkemiz ve dünya spor tarihine adı-
nı altın harflerle yazdıran efsanevi 
halterci Naim Süleymanoğlu’nun 

hayat hikayesini konu ediyor. 
İlk Dünya Rekoru’na imza attığında 15 ya-

şında olan, spor kariyerine 7 Dünya Rekoru,üç 
farklı olimpiyatta kazandığı 3 Olimpiyat Altın 
Madalya, 6 Avrupa Şampiyonluğu ile 7 tane 
Dünya Şampiyonluğu ve daha nice başarılar 
sığdıran Naim Süleymanoğlu’nun hayatının 
anlatıldığı filmde, Süleymanoğlu’na Hayat  
Van eck hayat veriyor.

Çocukluğunda yaşadıklarının 
karanlık gölgesi altında yaşayan 
Danny, travmalarıyla boğuşmaktan 
yorgun düşmüş ve alkole bağımlı   

 hale gelmiştir.
Babasının umutsuzluk, alkolizm ve şiddetli 

mirasından kurtulmak için çabalayıp duran 
Danny, New Hampshire kasabasında, onu 
ayakta tutan bir destek grubuyla yerleşir ve 
“parlama” gücü sayesinde ölenlerin son anların-
da onlara huzur verebildiği bir bakım evi işine 
girer. Bu arada Amerika’nın dört bir yanındaki 
otoyollarda, True Knot adı verilen bir toplulu-
ğun üyeleri refah arayışında dolaşıp durmak-
tadır. Çoğunlukla zararsız ve yaşlı görünen bu 
grupla ilgili gerçek ise oldukça korkunçtur. 

Vizyon Tarihi: 22 Kasım 2019 / 
Biyografik, Belgesel
yöneTmen: Özer Feyzioğlu
oyuncular: Hayat Van eck, Yetkin 
Dikinciler, Selen Öztürk

Vizyon Tarihi: 22 Kasım 2019 / 2s 
31dk / Gerilim, Fantastik
yöneTmen: Mike Flanagan
oyuncular: ewan McGregor, 
Rebecca Ferguson, Kyliegh Curran

Cep Herkülü: 
Naİm SüleymaNoğlu

Doktor uyku

Vizyon Tarihi: 29 Kasım / Aksiyon, Komedi
yöneTmen: elizabeth Banks
oyuncular: Kristen Stewart, N.Scott, e.Balinska

Vizyon Tarihi: 15 Kasım /  Aksiyon
yöneTmen: Roland emmerich

oyuncular: Luke evans, Patrick 
Wilson, Nick Jonas

Karakterlerden Sabina Wilson, yetenekleri ve çalışkanlı-
ğıyla ekibin en vahşi kartı konumundadır. Jane Kano ise 
MI6 ajanıdır ve meleklerin en kedisi olarak görülmektedir. 
elena Houghlin, grubun düşünen beynidir. 

 Midway, ABD’nin 2. Dünya Savaşı sırasında Japonya 
ile olan savaşında bir dönüm noktası olan Midway 
Muharebesi’nin gerçek hikayesini anlatıyor.

CHarlie’NİN meleklerİ

Vizyon Tarihi: 20 Kasım / Animasyon
yöneTmen: Jennifer Lee, Chris Buck

oyuncular: Idina Menzel, K. Bell, Josh Gad

Karlar Ülkesi 2, Arendelle’in kapılarının çok ötesinde 
tehlikeli bir yolculuğa çıkan elsa, Anna, Kristoff, Olaf 
ve Sven’in maceralarını konu ediyor.

karlar ülkeSİ 2

Vizyon Tarihi: 5 Kasım / Fantastik
yöneTmen: Chloé Zhao
oyuncular: Angelina Jolie, Richard 
Madden, Salma Hayek

The eternals, kozmik varlıklar olan Celestiallar’ın milyon-
larca yıl önce insanlar üzerinde deneyler yaparak eter-
nallar ve Deviantlar’ı yaratma hikayesini anlatıyor. Süper 
güçlere sahip iki grup, hangi ırkın daha yüce olduğunu 
kanıtlamak için tarih boyunca birbiriyle mücadele ediyor.

eterNalS miDway

SİNEMA
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KİTAP
AnAdolu’nun

EvlAtlArı
YüzYılın 

tAnıklArı

Eski İstanbul 
vE SoSYAl 

HAYAt

90 turuncudergi com

Bu kitapta, Anadolu’da yaşayan farklı din, dil, millet ve 
kültürden insanların başlarına gelenleri ibretle okuya-
cak, “Bu kadar olur mu? Bir ana, evladına bunu da yapar 
mı? Bir devlet kendi vatandaşlarına böyle davranır mı?” 
diye soracak, anlatılanlara inanamayacaksınız. Bu kitapta 
yazılanlar gerçek hayattan bir sayfa, okyanustan sadece 
birkaç damladır. Anadolu’nun evlatları-Yüzyılın Tanıkla-
rı; son yüzyılda, mecburiyetten, gözleri arkada kalarak 
Türkiye’den ayrılmış, dünyanın dört bir yanına savrulmuş 
insanlardan otuz altısının gerçek hayat hikâyelerinden 
oluşmaktadır. Onlar, Anadolu’nun öz evlatları, 
son yüzyılının canlı tanıklarıdır.

Arap baharının etkisiyle birçok ülkede olduğu gibi Suriye’de 
de önce protestolar başladı. Sonra silahlar kullanıldı. Süreç 
uzadıkça kriz kanlı bir iç savaşa evirildi. Küresel, bölgesel ve 
devlet dışı aktörlerin katılımıyla Suriye sahası büyük dev-
letlerin hesaplaşmasına sahne oldu. Suriye halkının çoğun-
luğunu oluşturan Müslüman bir kitlenin iktidara geleceği 
endişesiyle tüm zulümlere göz yumuldu. Kimyasal silahlar 
var şüphesiyle Irak’ı işgal edenler, işkencelerle, konvansiyo-
nel ve kimyasal silahlarla yüz binlerce insanın katledilmesine 
rağmen Suriye rejimine karşı harekete geçmedi. 

Sâtıa Hanım Sultan’ın Hatıralarında eski İstanbul ve Sosyal 
Hayat ile kadim İstanbul’u hasretle yâd ederken, tarihe mâl 
olmuş birçok olayı ve şahsiyeti de daha yakından tanımış 
olacağız. Bu münasebetle Türklerin büyük kemankeşi 
Tozkoparan’dan, Osmanlı devrinin büyük güreşçileri Yörük 
Ali ve Aliço’ya; bugün dahi bütün ihtişamıyla ayakta duran 
boğazın incisi Çırağan Sarayı’ndan Vahdettin Köşkü’ne; 
Çanakkale muharebelerinin unutulmuş kahramanlarından 
Torpido Zabiti Ali Haydar (Öztalay) Bey’den Şaire Leylâ 
Hanım’a; bundan mâadâ Osmanlı devri İstanbul’unun 
tarihî güzellikleri, Türk-İslâm medeniyetinin sade ve akıcı bir 
üslûpla tasvir edilmiştir.

Senin için de insanların fiziksel özellikleri değil kalpleri 
mi daha önemli? Senin için de birileri ile arkadaş olmak 
onlara kötü davranmaktan daha mı kolay?
eğer öyleyse yeni arkadaşın Dodo’nun 
maceralarını okumaya hemen başla.
Hadi… Pozitif ve duygusal kahramanımız Dodo ile tanış.
Sen de sevginin, arkadaşlığın, hayal gücünün 
sonsuz dünyasındaki yaşama karış.

YAZAR
KEMAL YALÇIN
YAYINEVİ
BİRZAMANLAR 
YAYINCILIK 
SAYFA SAYISI
576

YAZAR
GÜNGÖR
YAVUZARSLAN
YAYINEVİ
EFTALYA KİTAP
SAYFA SAYISI
200

YAZAR
GÜLİZ SÜTÇÜ
ÇEVİRMEN
YADE YAYINLARI
SAYFA SAYISI
64

YAZAR
SATIA HANIM 
SULTAN
ÇEVİRMEN
YUNUS EMRE KALELİ
YAYINEVİ
DBY YAYINLARI 
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DoDo, bay 
PoşEt

bir aDim 
ÖtESı 

SurıYE




