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zahideceylan@turuncudergi.com

Sevgili Turuncu Okurları

Eylül ayı, yılın yeniden başlamasıdır, hayata atılan formatın 
ardından açılan ilk sayfadır. Yaz boyu yapılan tüm hazırlıkların 
yolu eylüle çıkar. Eylül biraz umut, biraz heyecan, biten yaz 

günlerinden kalan güneşle avunmaktır. Okulların açılmasıyla başlayan 
teneffüste çocuk sesi, defter kokusu, kalemtıraşlar, çantalar, çoraplar… 
Hepsi bir eylül temaşası içindedir.

Elinizde bulundurduğunuz sayıyı hazırlarken ‘Eğitim nedir?’ 
sorusunun ardına düştük. Gerçek eğitim nerede başlar, eğitim 
insanı hayata nasıl hazırlar, mükemmel ebeveynlerin velilik halleri 
nasıldır? Bilgi kirliliğinin olduğu bir dönemde çocuklara doğru ve 
gerçek bilgiyi anlatmak zor mudur? Bu ve buna benzer sorular 
düştü önümüze. Sayın Milli Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Ziya Selçuk, 
büyük nezaket göstererek kıymetli vakitlerini bize ayırdı. Biz sorularla 
makamına giderken Bakanımız kendi çocukluğundan başlayarak 
eğitimi ve gerçek amacını, Türkiye’nin eğitimde 2023 vizyonunu 
anlattı. Veli, toplum, öğrenci ve öğretmen arasında gerçek eğitimin 
nasıl şekillendiğini açıkladı. Öğretmenlere kutsal bir iş yaptıklarını 
hissettiren, öğrencilerin gerçek sorunlarına çözümler bulan ve eğitimi 
milli bir dava olarak benimsemiş Ziya Bey’e kendi deyimiyle ‘Öğretmen 
Ziya’ya bu kıymetli söyleşi için çok teşekkür ediyoruz.

İnsanın eğitimi ailede başlıyor, toplumda devam ediyor. Kızının 
gözleri önünde öldürülen Emine Bulut örneğinde gördük ki toplum 
olarak daha yapacak çok işimiz var. Toplumun fren mekanizmalarından 
biri eğitim. Eğitim; ahlak, merhamet, şahit olduğuna sahip çıkmak 
gibi güzel duygularla beslenirse ancak şiddetin üstesinden gelebiliriz. 
Sorunları kapalı kapılar ardında değil işin uzmanıyla çözüme 
kavuşturmalıyız. Maalesef bazı insanlarda şiddet artık bir hastalık halini 
almış. İnsanlığın onuru için şiddete dur demeliyiz.

Okula başlayan tüm öğrencilere ve velilerine yeni eğitim 
döneminde başarılar diliyorum. Parmakların umutla havaya kalktığı, 
çocuklarımızın ve gençlerimizin heyecanla ve merakla bilginin 
peşinden koştuğu bir yıl olsun inşallah.

Türkiye’nin geleceği, umudu, yarınları çocuklar… Çocuklarımız. 
Bahtınız açık olsun.

Biz yeniden besmele çekerek başladık. Yeniden görüşmek 
dileğiyle… 

Sevgiyle kalın. 

Zahide Ceylan
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MEDYA GRUBU

Şİddete   
‘Hayır!’

Şiddet aile içi değil toplumsal bir meseledir! 
Şiddete ‘Sıfır toleranS’ göstermediğimiz 

sürece evde, sokakta, okulda, oyunda, alışveriş 
merkezinde, hayatın herhangi bir yerinde 

karşımıza çıkabilir. adaletin ve merhametin 
toplumun her kesimini kuşatmasını diliyoruz. Siz 

de şiddete turuncu bir çizgi çekin. 
“Şİddete ‘Hayır!’ deyin.

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

Biz size inanıyoruz, sizi her zaman destekliyoruz.

Çünkü biz Halkın Bankası’yız.

TANIYORUZ
BiZ SiZi
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Yaratıcının bizlere öğütleri Hz. Muhammed (S.A.V), 
ehlibeyt ve sahabenin yaşam şekli, fiiliyatları ve geçmiş 
örnekler birçok manayı içinde barındırır.
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BEYZANUR YILMAZ: BİLGE KADIN

İslam toplumunun oluşumunda önemli bir sosyal olgu 
olan mahalleler külliyeler çevresinde mimari yapıda 
yoğunlaşarak meydana gelmiştir. 

Köklü tarihi, sütlü çay kültürü ve sanat kokan 
sokaklarıyla İngiltere’nin başkenti Londra her şeyiyle 
görülmeye değer. İşte size Londra gezi rehberi...

Biraz derine inersek yapay zeka, teknoloji meselesi 
olmaktan daha çok felsefe, pedagoji, ilahiyat meselesi 
ve sosyal bilimdir

54
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64

GÜLAY KURT: KÜLTÜR
MİRASIMIZ KÜLLİYELER

FATMA KARAMAN SÜSLÜ: AvRUpALI 
DEğİL, AMERİKALI hİç DEğİL!: LONDRA

GÖKhAN YÜCEL: YApAY ZEKA

64
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MİLLİ EğİTİM BAKANI ZİYA SELçUK: 
“SORU çÖZEN, AMA SORUN 
çÖZEMEYEN KUşAKLARLA BU  
COğRAFYADA BARINMAMIZ ZOR”
O, herkesin Ziya Öğretmeniydi. Biz de Turuncu Dergisi 
olarak okulların açıldığı bu ayda, Ziya Öğretmen’in 
kapısını çaldık; yeni eğitim ve öğretim yılından kendi 
hikayesine pek çok konu hakkında konuştuk. 
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Türkiye pazarına da girdiği andan itibaren, kendisini 
‘İhtiyaç Piramidi’nde önemli bir noktadaymış gibi 
göstermekten hiç çekinmedi. 

22

NAZ MELİS ZENGİN:  ApOLİTİK
NESLİN BİR ÜRÜNÜ NETFLİX

Okul… Biraz büyüyüp zil sesini, sıra gıcırtısını bile 
özlediğimiz mecburiyetimiz. Fakat okula 
yeni başladığımız günün yeri çok özeldir. 

34

şEYDA BETÜL KILIç: OKULA 
BAşLAYAN çOCUKLAR

Necip Fazıl’ı, Cemil Meriç’i, Erol Güngör’ü, Mehmet 
Kaplan’ı, Ahmet Kabaklı’yı, Osman Yüksel Serdengeç-
ti’yi, Hakkı İbrahimhakkıoğlu’nu öğrencilerine anlatan 
ve öğretmen anne yarısıdır dedirten kadın.

40

BİR pORTRE: AYLA AğABEGÜM

 Derinliği değişken olan bakışlarımız işte o adeta içimizin 
dehlizlerine açılan bir penceredir.

44

GONCA BABÜR çAKIR: DOKUNMATİK 
CİhAZLARIN BİLE hAFIZASI SİLİNİR!

Kadın mühendis terimi artık hiçbirimize yabancı değil. 
Kamusal alanda birçok alanda sık sık görmeye alıştığımız 
kadınlar, mühendis olarak büyük başarılara imza atıyor. 

50

TÜRK MÜhENDİS KADINLAR

Kalp, tüm oyunun düzenin kurulduğu, tüm 
alışverişlerin yapıldığı, varlığın ve yokluğun ya da daha 
doğru ifadeyle ihyanın ve helak olmanın mekânı.

52

hANDAN ÖZDUYGU: KALpLERİNE 
KUR’AN’I KERIM YERLEşENLER!..

32

SALİhA SAğDIç: BİR KÜçÜK 
EğİTİM MESELESİ
Hani altın günlerinde, kahvehanelerde, arkadaş 
sohbetlerinde, sosyal medyada, orada, burada, her yerde, 
süreklİ söyledİğİmİz, şikâyet ettİğİmİz o ‘Eğitim sistemi’ 
var ya; İşte o biziz!
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Ü
lkemizin zenginliği birey 
olarak hepimizin kişisel 
zenginliğine bağlıdır.  
Okuduğumuz okullar 
maalesef bizi gerçek 

dünyaya hazırlamıyor. Para ve mali 
becerilere eğitim sisteminde yer 
verilmiyor. Bu da okullarında ve 
işlerinde çok başarılı bazı insanların 
hayatları boyunca maddi sıkıntılar-
la boğuşmasını açıklıyor. İşin ente-
resan kısmı bu insanlar az kazandığı 
için değil düşünceleri ve attıkları 
yanlış adımlar yüzünden maddi 
problemlere maruz kalıyor. 

Dünyada para sahibi 

olanlarla olmayanlar arasında 
uçurum giderek derinleşirken 
az gelirli insanların para için 
çalıştıklarını, paranın ise zenginler 
için çalıştığını görüyoruz. Peki para 
kazanmak, parayı biriktirmek ve 
paradan para kazanmak için finansal 
ilkeler nelerdir. Zengin insanların 
mal varlıkları bir tesadüf mü?

 Hiçbir miras umudu olmayan 
bir ailenin bir üyesiysek üstün bir 
zekâmız ve üstün bir yeteneğimiz 
yoksa ne yapmamız gerekiyor? İşte 
böyle soruların cevabı George S. 
Clason’ın Babil’in Kervan Tüccarı adlı 
kitabında saklı. Para kazanmanın 

ve refaha ulaşmanın sırlarını 
anlatan bu kitaptan bazı ilkeleri  
mesleğimin getirdiği tecrübelerle 
harmanlayarak sizlerle bu yazımda 
paylaşacağım.

Zenginliğe giden yol nasıl 
başlıyor? Bu işin sırrı nedir? Gerçek 
her zaman basittir.  Herkes emeğiyle 
para kazanmak için bir yol bulabilir. 

KAZANÇLARINIZIN BİR  
KISMINI AYIRIN

“Kazançlarının bir kısmını 
kendine saklamalısın ne kadar az 
kazanırsan kazan onda birinden az 
olmamalı kendine ayırdığın miktar.  
Daha fazlası da olur eğer 
karşılayabilirsen. 

“Zenginlik ağaç gibidir, küçük 
bir tohumdan büyür. Biriktirdiğin 
ilk para senin zenginlik ağacının 
büyüyeceği tohumdur. 

O tohumu ne kadar çabuk 
ekersen ağaç o kadar çabuk büyür. 
O ağaca ne kadar iyi bakar, suyunu 
gübresini düzenli verirsen, o kadar 
çabuk oturursun gölgesinde mutlu 
mutlu.”

 Peki kazancı zaten gerekli 
harcamalarına yetmeyen bir insan 
nasıl olur da para biriktirebilir? 
Şimdi size evrensel bir gerçekten 
söz edeceğim. O da şu: Şayet 
önlem almazsak ‘Gerekli harcamalar’ 
dediğimiz şey her zaman gelirimizle 
doğru orantılı olarak artar. 
Gerekli harcamaları isteklerimizle 
karıştırmamalıyız. Her insanın 
karşılayabileceğinden çok daha 
fazla arzusu vardır.  İnsanın arzuları 
sonsuzdur ama bu arzuların çok azı 
tatmin edilebilir.

 En çok istediğiniz şey ne? 
Günlük gereksinimlerinizi karşılamak, 
bir telefon, evinize mobilya, bunlara 
benzer, geldiği gibi gidecek, 
unutulacak şeyler almak mı? Yoksa 
altın, gayrimenkul ve gelir getiren 
yatırımlar gibi büyük şeyler mi? 
Cebinizden çıkardığınız paralarla 
birincisine sahip olabilirsiniz. Oysa 
cebinizde tuttuğunuz her para size 
ikincisini getirecektir. 

HARCAMALARINIZI   
DENETLEYİN

Yaşama alışkanlıklarınızı 
dikkatle gözden geçirin. Akıllıca 
azaltabileceğimiz ya da tümüyle 
yok edebileceğiniz şeyler olabilir. 
İlk olarak mali bir ajanda edinin. 
Harcamak istediğiniz her şeyi yazın.

Gerekli olanlarla paranızın onda 
dokuzunun yettiği kadarını seçin. 
Gerisinin üstünü çizin, onları yerine 
getirilemeyecek sonsuz sayıdaki 
isteklerinizden biri olarak kabul edin 
ve pişman olmayın. Hayattaki önemli 
isteklerinizi yerine getirebilmeniz 
için kazancınızın onda birini 
biriktirin. Tüm kazancınızın onda 
birini biriktirerek kendinizi disipline 
sokun. İstediklerimizi elde etmenin 
yolu zamandan ve çalışmaktan 
geçiyor.

SERVETİNİZİ İNŞA EDİN
Her mal varlığının bir başlangıcı 

vardır. 
Bu başlangıç, birkaç altın ya da 

bankada vadeli bir hesap olabilir. İlk 
marifet insanın hedefleridir. Güçlü 
ve kesin hedefleriniz olmalıdır. Genel 
istekler zayıf özlemlerden başka bir 
şey değildir. Bir insan için zengin 
olmayı istemek zayıf bir amaçtır. 
Ama 5 ata altınına kavuşmak isteyen 
birinin tutkusu ulaşılabilir bir tutku 
olduğu için sahip olmak için elinden 
geleni yapar. Amacına ulaşmak için 
çaba harcayarak beş tane altını elde 
edip arzusunu karşıladıktan sonra 
benzer yollarla on, sonra yirmi, sonra 
100 altını hedefler, böylece hedefine 
ulaşır. İlk küçük arzusunu tatmin 
etmeyi öğrenerek daha büyüklerine 
kavuşmak için kendini eğitmiştir. İşte 
servet böyle sağlanır; önce küçük 
miktarlarla başlanır, sonra, daha 
becerikli olmayı öğrendikçe büyük 
miktarlara ulaşılır.

İstekler basit ve kesin olmalıdır; 
çok sayıda, kafa karıştırıcı ya da 
o insanın elde etme becerisinin 
uzağında olurlarsa kendi amaçlarını 
baltalarlar.

UFAK SERVETİNİZİ   
YATIRIMA DÖNÜŞTÜRÜN

Herhangi bir alanda yatırım 
yapmadan önce paranızın başına 
gelebilecek tehlikelerin farkında 
olun. Yıllarca gelir getirmeyi sürdü-
recek uzun vadeli güvenli yatırımlar 
yapın. Yatırım nasıl ve nerelere 
yapılmalı nelere dikkat edilmeli 
bu konuyu önümüzdeki ay sizlerle 
paylaşacağım. Yatırım yaparken ilk 
dikkat edilecek ilke ana paranın gü-
venliğidir. Daha büyük kazançlar için 
ana paranın kaybolma riskini göze 
almak akıllıca mıdır? Bence değildir. 
Riskin cezası olası bir kayıptır. Yatı-
rım yapmadan önce paranızın geri 
döneceğinden emin olmak için her 
güvenceyi dikkatle inceleyin. Hızla 
servete kavuşmak için kendi roman-
tik düşlerinizin peşine takılmayın.

Talihsizlik parlak şeyleri sever. 
Biriktirdiğimiz yatırımlarımız dikkatle 
korunmazsa kaybolur gider. Onun 
için ilk önce küçük miktarları güven 
altına almalıyız. Parası olan herkes 
göz kamaştırıcı projelerle karşısına 
çıkan, büyük paralar getirecek gibi 
görünen fırsatlara karşı eğilimlidir. 
Genellikle arkadaşlar, akrabalar böyle 
yatırımlara girerler ve sizi de onları iz-
lemeniz için zorlarlar. Tuzaklarla dolu 
olabilecek gayrimenkul piyasalarında 
bir yatırım yaparken kendi aklınıza 
çok güvenmeyin. Kazanç sağlamak 
için deneyimli ve referansları sağ-
lam insanların fikrine ve tavsiyesine 
başvurun. Böyle tavsiyeler ücretsizdir. 
Sizin yatırım yapacağınız miktarda 
sermaye kadar değerlidir. Çünkü sizi, 
servetinizi kaybetmekten korur. O 
yüzden olağandışı paralar kazanmak 
için harika yollar bildiklerini düşü-
nen deneyimsiz insanların fantastik 
planlarına kanıp savrulmayın. Böyle 
planlar güvenli ve karlı ticaret yap-
makta beceriksiz kişilerin düş ürün-
leridir. Akıllı yatırım yaparsanız küçük 
yatırımınız büyük yatırıma dönüşür. 
Unutmayın ne demiş atalarımız 
“Damlaya damlaya göl olur”

Harakette bereket vardır. İnsan 
kendini geliştirdikçe kazanma ye-
teneği de artar. Ne kadar çok şey 
öğrenirsek o kadar çok kazanırız. 
Hayatta edindiğimiz tecrübeler bize 
kazanç getirebilir. Hızla gelen zen-
ginlik aynı şekilde elden kayıp gider. 
Yavaş yavaş gelen zenginlik sahibine 
zevk ve tatmin verir. Gelirinin bir kıs-
mını düzenli olarak kenara koyan ve 
akıllı yatırımlar yapan kişi ileride ona 
gelir sağlayabilecek bir mal varlığına 
sahip olabilir. Para istekli bir işçidir. 
Fırsat kendini gösterdiğinde çoğal-
maya heveslidir. Kenara para koyan 
ve biriktiren insana en karlı kullanım 
olanağı kendiliğinden gelir. Para dik-
katsiz sahibinden kaçtığı gibi ihtiyatlı 
sahibine yapışır. Ticaretin güvenilir ve 
tehlikeli kurallarını yeterince tanı-
yalım. Yatırımlarımızda çok dikkatli 
olalım. Unutmayalım az dikkat büyük 
pişmanlıklara yol açar.

NASIL ZENGİN
OLUNUR?



Geçtiğimiz günlerde Anadolu tarih ve kültür birliğinin şekillendiği ilk 
alanlardan Malazgirt ve Ahlat’a gençlerin ilgisini çekmeye yönelik yapılması 
gerekenleri tüm açılardan değerlendirmek için bölgede bulunan ve geçirdiği 
trafik kazasıyla hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. 
Ahmet Haluk Dursun’u Turuncu ailesi olarak rahmetle anıyoruz. 

Adeta bir kültür neferi olan Dursun ‘Kültürel kalkınma için topyekûn 
hareket’ idealine inanan ve bunu hayata geçirmek için yoğun çaba gösteren 
bir Türkiye aşığı olarak hatırlanacak.



YAZAR

A
na kucağı… 
Baba ocağı…
Var oluşumuzun fiziksel 
mekânı ve bu mekân 
gözümüzü ilk açtığımız 
anda eksiği gediğiyle 

mükemmel fıtratta yaratılmışlığın 
sonrasında, tüm hayatımızın 
şekilleneceği yuva. Anne karnından 
itibaren etkileşime açık olan 
varlığımızın bilinçaltında kodlarının 
oluşturulduğu yegâne merkez. 
Ham iken pişilecek, şekillenilecek 
olan medrese. İlk mürebbiyelerimiz 
anne ve babalarımız. 

AİLE İÇİNDE
Kendimizin farkına varacağımız 

ana dek, hamurumuza işlenecek 
tüm erdemler, müspet ya da menfi 
bütün yönleriyle bizi biz yapacak 
öğretiler toplumun nüvesi olan aile 
içindeki yetiştiriliş ve kazanımlar 
burada neşv-ü nema bulacak.

Rab kökünden türemiş olan 
mürebbiyelik, ilk olarak tüm 
kutsiyetiyle beraber anne babanın 
omuzlarında. Evvelde aile içinde, 
akabinde toplum içinde ve en 
nihayet aileden ve toplumdan 
bağımsız bir şahsiyet olarak ayakları 
üzerinde duracak, parçası olacağı 
tüm yapılarla uyumlu olacak bir 
karakterin gelişmesine rehberlik 
edilecek.

GELENEKSEL ANLAYIŞ 
Vazife; rehberlik ise mekân da 

ocak, yuva, ev...
Toplumun temel taşı aile, ailenin 

temel taşı birey düsturuyla her âdem 
farklı bir alem durumu malum. Ortak 
değerlerin aktarılarak gelen gelenek-
sel anlayışını kotarılıp, sekteye uğra-
madan silsileyi devam ettirerek temel 
anlayıştan ödün vermeden, ananevi 
talimin yapıldığı temel ocak. 

Bireysellik üstü bir toplumsal 
anlayış. Ana eksen ve ana omurgaya 
tavizsiz tabi olma. Sonuç olarak Asya 
steplerinden Avrupa kapılarına kadar 
uzanan coğrafyada asırlardır var olan 
medeniyetimiz ve işte ‘Biz’.

Her yeni nesille eklenen yeni bir 
halka, her halkanın sağlam kurulması 
endişesinin her dem taze tutulması 
gereken geleneksel anlayış olmazsa 
olmaz düstur olmalı. Zamanın yıpratı-
cı geleneğin köhneyici yapısı arasında 
sapasağlam durmak ve halkayı zayıf-
laştırmadan bir sonraki nesle sağlam 
hazırlamak her neslin mutlak şiarı.
YABANCI KALMAMALI 

Koşulsuz sevgiyle büyüttüğümüz 
çocuklarımızı nadide bir çiçek gibi 
neredeyse fanusta yetiştirmemiz 
onları içlerinde yaşayacakları topluma 
yabancı kılmamalı. Geleneksel büyük 
aileli toplumsal yapımızın çekirdek ai-
leye dönüşmesiyle ninelerin dedelerin 
unutulmadığı, ben merkezli günümüz 
dünyasında fedakarlığı, her şeyin 
çokça tüketildiği tek kullanımlık yeni 
dünya düzeninde tasarrufu, kanaat-
kar olmayı, çıkarlarına ters düşse bile 
harama el uzatmamayı, adil olabilme-
yi, hakkaniyetli düşünmeyi, güçsüzü 
koruyup öksüzü gözetmeyi, tebrik ve 
teşekkür edebilmeyi, tevazuyu, 

yardımseverliği ve daha nice erdemli 
hallerin her kişinin işi olamayacağını 
bildirebilmeyi… Dahi hayatta karşı-
laşabileceği türlü melanet karşısında 
erdemli duruşun er kişiye yakışacağı 
bilincini, irade kullanımının her şart ve 
baskı altında dahi tek bir doğrunun 
rızasını düşünerek hükmetme beceri-
sini geliştirebilmeyi öğretmiş olmak...

UYANIK OLMALI
Değil dosdoğru bir insan yetiştire-

bilmek, dosdoğru bir insan olabilmek 
için bile her an uyanık olmalı. İnsan 
fıtratındaki mayanın özüne dönüşü, o 
saf cevherin paslanmamasını sağlaya-
bilmek için nefsiyle ve tüm dış şartlar-
la mücadele etmesi gereğinin bilincini 
taze tutmalı. Öğrenilmiş yanlışlıkların, 
özümüze ait olmadığının idrakiyle her 
an yeniden tazelenmeli insan. Önce 
kendisinden başlamalı. Sonra sorum-
lu olduklarıyla sağlamlaşmalı. Her 
dem iyi olabilmenin mücadelesinin 
verilmesi gereğini ve sorumluluğunu 
bilerek eğitmeli eğitilmeli.

TÜM HAYATIMIZIN
ŞEKİLLENDİĞİ
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Y ola bizimle, tıpkı bizim gibi 
başlarlar…
Nerede ağlayıp, nerede 
gülmeleri gerektiğini he-
sap edemezler. İçlerinden 

geldiği gibi davranırlar. Güzeldirler. 
Daha da ötesi ayna gibidirler. Nasıl 
bakarsak öyle görürüz onları. Baş 
başa kalmaktan bile tedirgin oluşu-
muz ondandır. İçimizden geçenleri 
yüzümüze vuracaklar sanırız. Bakış-
larında ötelerden haber, ötelere yol 
vardır. En çok da onlara bakmak bize 
Allah’ı hatırlatır. Çünkü masumdurlar. 
Yaşları kaçı bulursa bulsun…

SABREDER, ŞÜKREDERLER
Kötülüğe aynıyla mukabele 

edemezler. Çünkü kötülük nedir 
bilmezler. Bir şeye ulaşmak için 
hırsla saldırmazlar. Hesap kitap 
yapamazlar. Birilerinin ayağını 
kaydırmak için iftira atamazlar.  
Hayatlarında ‘Ben’liğin tek yansıma 
‘Ben bilmem.’ Zikrinin ömürlerine 
yansımasıdır. Bilgiç değillerdir yani. 
Her köşe başında karşımıza dikilip 
yargı dağıtmazlar.

Başkasının olana el ve dil 
uzatmazlar. Kendilerine verilene 
sabreder, verilmediğinde 
şükrederler. Kafalarını kuru 
bilgiyle doldurmazlar. Bir kelimeyi 
hayatlarına geçirmeden dillerine 
almazlar. Bazen bir kelimeyi dile 
dökmeleri aylar, yıllar sürebilir. 
Söylediklerinde oluşturdukları etki 
ise görülmeye değerdir.

Kendilerini gösterme, fark 

ettirme gibi bir kaygıları yoktur. 
Zaten farklıdırlar.  Kalabalığa karışıp 
hayatın akışına da kendilerini 
kaptırmazlar. Kim olduklarını ve 
yaratılış gayelerini unutmazlar. Şu 
dünyanın ‘Dar-ı İmtihan’  olduğunu 
bilirler. ‘İnsan olabilmek’le 
yetinirler…

BEREKET SEBEBİDİRLER 
İnanmadıkları hiçbir insana ya da 

olaya alkış tutmazlar. Olur olmadık 
yerde hava atamazlar. 

Eksik ya da kusuru karşıdan 
bilmezler. Kusurlarını örtmek için 
karşıdakini suçlamaya tenezzül 
etmezler. Dünyaya hak ettiğinden 
fazla anlam yüklemezler. Koşamaz, 
hoplayıp, zıplayamazlar. Ama attıkları 
tüm yavaş adımların sonuna kadar 
arkasında dururlar. Dönüp bir daha 
geriye bakmazlar.

Yolun götürdüğü yere gitmez, 
yol olurlar. Onlarla yaşayanlara, attık-
ları her bir adımda dünya ve ahiretin 
en eşsiz kapıları aralanır. Bereket 
sebebidirler. Hal ehlidirler. Sıkıntıya 
düştükleri vakit iltica ettikleri makam 
bellidir. 

İmtihanlarının peşin peşin 
vermiş olmanın huzuruyla dünyaya 
gözlerini açarlar. Bizim gibi derdi 
dünya olan, her anı ve hareketi 
karanlığa meyilli insanoğluna sabret-
mek zorundalar.

Onlar dünyanın en ‘Özel’ çocuk-
ları. ‘Özel eğitim’ etiketini onlardan 
çıkarıp bizlere yapıştırmanın vakti 
gelmedi mi?

Yoksa siz
eğitemediklerimizden    
       misiniz?
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İlahiyatçı/
Araştırmacı

BEYZANUR
YILMAZ

BİLGE
KADIN

Sizlere bilge kadın 
olmanın önemi ve 
ilim yolunda çaba sarf 
etmenin kadın erkek 
fark etmeksizin herkese 

gerekli olduğunu belirtmek 
istiyorum.
İlime, onun yolunda emek 
vermeye ve bu yolda emek 
verenlere eskiden beri değer 
veren bir kişiyim. Belki de 
akademisyen bir ailenin evladı 
olmam sebebiyle hayatım 
boyunca eğitimi, bilimi 
önemsemem gerektiği Hz. 
Muhammed (S.A.V)’in “İlim her 
Müslümana farzdır.” (Kadın- 
erkek fark etmeden) hadisindeki 
öğretinin bilinç ve farkındalığıyla 
büyüdüm ve geçmişte bizlere 
örnek olan bilge kadınların 
başarısıyla bu yolda olmanın 
her kadın için önemli olduğunu 
düşünüyorum.

PEYGAMBERİMİZİN 
SÖZLERİ BİZLER İÇİN 
REHBER 

Burada din ve maneviyatın 
hayatımıza olan olumlu 
katkılarından bahsetmek 
yerinde olur. Kutsal kitaplar, 
Peygamber sözleri ve filleri, 
bilge sözleri ve buna dayalı 
öğütler yaşamı anlamlandırma 
ve keşfetme yolculuğunda bizler 
için yol gösterici rehberlerdir. 

Yaratıcının bizlere öğütleri 
Hz. Muhammed (S.A.V), ehlibeyt 
ve sahabenin yaşam şekli, 
fiiliyatları ve geçmiş örnekler 
birçok manayı içinde barındırır.

Bilge kadın örnekleri o kadar 
çok ki bunlardan bahsedersek;

Hz. Muhammed (S.A.V) ‘in 
eşi Hz. Âişe’nin mükemmel bir 
zekâsı ve hâfızası olması, edebî 
yönü, fesahat ve belagatiyle 

ünlü bir hatip olması ve bu yüzden 
konuşmasının insanlara çok tesir etmesi. 
Tarih, tıp, edebiyat, hitabet, Arabistan tarihi, 
ensab, uluslararası ilişkiler gibi alanlarda da 
ileri seviyede olması sizce de bilge kadın 
olmada etkili bir örnek değil mi?

Hz. Hatice’nin günümüzde uluslararası 
ticaret denilen alanda belki birçok erkekten 
daha fazla ilme sahip olması, cömert 
yardımsever, asil ve hatırı sorulan dönemin 
önemli kadınlarından olması… Sizce de 
bilge kadın olmada etkili bir örnek değil mi?

O dönem için ekleyebileceğimiz birçok 
Saliha, çalışkan ve bilge kadın...

Yakın zamanda da birçok başarıya imza 
atmış kadınlar var.

Nobel Barış Ödülü alan ilk kadındır 
Bertha Von Suttner ...

Uzaya çıkan ilk kadın ve ilk sivildir, 
Valentina Tereshkova ...

Vatanı için seve seve savaşmış ve canını 
vermiş başta Nene Hatun ve bütün fedakâr 
kadınlar…

Hepsi saygıyı ve tebriği hak eden bilge 
kadınlar ...

FARKINDALIĞIN ARTMASI ÜMİDİYLE
Yaratıcının belirlediği sınırlar içerisinde 

ilim yolunda çaba sarf eden, bu yolda 
Yaratıcının rızasını kazanma gayretiyle 
yapılması gereken her şey için didinen 
bilge kadın olmak, geçmişte olduğu 
gibi günümüz kadınlarının bir görevidir 
denilebilir. Hz. Muhammed (S.A.V)’ in 
“Beşikten mezara ilim öğreniniz” hadisindeki 
öğretisi yaşam boyu bizleri öğrenmeye 
teşvik eder…

“Kadınların hüzünlü prenses olmayı 
bırakıp, ‘Bilge kadın’ olmaya ihtiyaçları vardır. 
Okumak, düşünmek, fikirleriyle var olmak, 
günümüzün kadınlarının temel görevidir” 
diyor Prof. Dr. Tarhan.

Kadınlar, ‘Hüzünlü prenses’ modunu 
bırakıp, ‘İlim yolunda çalışan bilge kadınlar’ 
olur ise her şey daha da güzel ve iyi olabilir 
diyorum.

Bizlere ilk inen ayette “Oku” demenin 
hikmetine de bakılarak ilme önem vermeli 
kadın. Psikolojik anlamda da kendi benliğini 
tanıma ve kazanma, toplumda söz sahibi 
olma, bilgisiyle özgüveninin artması, ilimle 
gelen başarı ve mutluluğu yaşaması için bu 
yolda olmalı kadın.

Bilge kadın olma bilincini ve 
farkındalığını kazanmak ümidi ile...

YAZAR
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B
undan yaklaşık dört 
sene önce ABD’nin 
büyüyen online 
yayıncılık platformu 
Netflix, giriş yaptığı 
50 ülke içerisine 
Çin’i de katmak için 
çalışmalar yapmaya 

başladı. İşe Hong Kong’ta açacağı 
ofisle başlayan Netflix, bürokrasi ve 
yapımcılarla süren diplomasisine ara 
vermeden devam etti. Bu süreçte 
yaşanan ABD – Çin gerilimi ise 
neredeyse hiç umurunda olmadı. 
Çin hükumetinin, öne sürdüğü tüm 
koşulları kendisi için uygun hale 
getiren şirket, maalesef burada yine 
de istediğini elde edemedi. Yayınlar 
sadece Hong Kong özerk bölgesinde 
izin verildi. Ancak geçtiğimiz 
günlerde bu izin de ülkede artan 
iç karışıklıklardan sonra geri çekildi. 
Netflix’in Hong Kong kalkışmasını 
başlatan protestoculardan birinin 
hayatını belgesel haline getirmesi, 
bu kararda etkili oldu.

BAZI ABD    
EYALETLERİNDE YASAK

Çin sonrası gözünü Ortadoğu’ya 
çeviren Netflix, Suudi Arabistan 
için ikna turlarına başlamıştı ki 
ülkede yaşanan karışıklıklar ve Kral 

Selman’ın gelişiyle beraber 
liberal ortamdan nasibini 
almayı başardı. Bugün 190 
ülkede birden yayıncılık 
yapan şirket, sadece Çin, 
Kuzey Kore, Suriye ve 
Kırım’da yayın yapamıyor. 
Ayrıca ABD’deki bazı 
eyaletlerde rekabet piyasasını 
olumsuz etkilediği gerekçesiyle 
kullanımına izin verilmiyor. 

Peki, hızlıca değişen dünya 
gündemi Netflix’in girdiği ülkelerde 
kalmasını nasıl sağlıyor? Örneğin, 
Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrasında 
şirket ülkede kalabilmek için kendi 
yapımlarını bile sansürlemeyi 
kabul etti. Patriot Act isimli komedi 
programının bir bölümünde Cemal 
Kaşıkçı cinayetiyle alakalı olarak Kral 
Salman’ı eleştiren sunucu Hasan 
Minhaj “Onun tek modernleştirdiği 
şey Suudi diktatörlüğü” yorumunu 
yapmıştı. Washington Post’a 
göre Suudi yönetimi Netflix’i bu 
konuda açık şekilde tehdit etti. 
Yayın şirketinin yapımlarına izin 
verdiği Disney ve Warner Bros gibi 
yapım şirketlerindeki hisselerini göz 
önünde bulundurarak hareket eden 
Netflix, daha fazla tehlikeyi göze 
alamadığı için sansürü uygulamak 
durumunda kaldı.

Apolitik neslin mARkA tANRILAştIRmA 
gayretinin bir üRüNü olarak:

NEtFLIX
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NAZ MELİS
ZENGİN

‘ÇİÇEK ÇOCUKLAR’  
SAVUNUYOR

Tüm dünyada son zamanlarda 
LGBT konusundaki ‘Fazla 
tavizi’ konusunda eleştirilen 
yapım şirketi, bu konuda çoğu 
izleyicisi tarafından ‘İşin suyunu 
çıkarmak’la suçlanıyor. Farkındalığı 
desteklemek adına birçok 
uyarlama senaryoda da radikal 
değişikliklere giden Netflix’in 
ırkçılık, mülteci sorunu ve nefret 
söylemi gibi önemli meseleleri 
basite indirgeyen tutumu, bu 
alanda çalışmalar yürüten sivil 
toplum kuruluşlarının bile eleştirel 
açıklamalar yapmasına neden 
oluyor. Ancak mesele Türkiye’de 
bambaşka bir boyutta ilerlemeye 
devam ediyor.

RTÜK’ün online yayıncılık için 
aldığı karar sonrası başlatılan kara 
propaganda süreci, son olarak 
sosyal ağlarda yalan haberle 
desteklenen #netfliximedokunma 
hashtagi ile yeni bir boyuta 
taşındı. Twitter’da ne yaptığı 
kestirilemeyen bir yabancı hesabın 
beyanıyla bir anda başlayan kirli 
bilgi akışı, yaşadığı toprakları 
üçüncü dünya ülkesiymiş gibi 
pazarlamaktan haz duyan 
vatandaşları hararetlendirdi. Bu 
esnada diğer online yayıncılık 
şirketleri RTÜK ile görüşmelerini 
olağan bir şekilde sürdürmeye 
devam ederken, Netflix’in 
böylesine tanrılaştırılmasında 
etken olan asıl şey sizce neydi?

BASİT DÜŞÜNÜYORLAR 
Netflix’in esasında LGBT 

meselesinden de çok çok önce 
Türkiye’yi politik açıdan sıkıntıya 
sokacak bambaşka bir meselede 
içeriği de mevcuttu. İki sene önce 
Designated Survivor isimli politik 
dizide, Fettullah Gülen’i ülkesini 

kurtarmak için gayret gösteren 
bir ulema sahibi gibi tasvir eden 
ve Erdoğan’ı diktatörlükle itham 
eden bölümlerin arka arkaya 
yayınlanması büyük tartışmalara yol 
açmıştı. Ancak o dönemde RTÜK 
bu konuda bir adım atmayı uygun 
görmedi. Yapım şirketini bir süre 
daha izleme konusunda karar alan 
kurulun; sadece LGBT değil, bu tür 
yayınlar için de bu kararı aldığını 
düşünmek daha makul olur. Ancak 
31 Mart seçimlerinde de önemli 
bir kesimi oluşturan apolitik yeni 
nesil, Netflix ve ifade özgürlüğü 
konusunda basit düşünmeyi 
kendince daha uygun buluyor. Öyle 
ki RTÜK’ün bu denetim kararını 
direkt özel hayata müdahale olarak 
algılayan var. Marka kıyafetlerin 
indirimlerini yine elinde markalı 
kahvelerini yudumlarken kovalayan 
bir neslin başka bir markayı kadar 
korumayı göze alması aslında çok 
da şaşırılacak bir şey değil. Netflix, 
Türkiye gibi teknoloji geliştirmese 
de teknolojiyi gündelik yaşamında 
fazlasıyla kullanan gelişmekte olan 
ülkeleri oldukça iyi analiz ediyor ve 
pazarlama stratejilerini buna göre 
geliştiriyor. 

DOĞRUYU AYIRT   
EDEMEYEN NESİL 

Türkiye pazarına da girdiği 
andan itibaren, kendisini 
‘İhtiyaç Piramidi’nde önemli bir 
noktadaymış gibi göstermekten 
hiç çekinmedi. Modernleşme/
Batılılaşma farkını bir türlü 
kestiremeyen bu yeni nesil de 
popülizmin kapısını aralayacak 
her türlü arayışı yaşam tarzı olarak 
tanımlamaktan vazgeçmiyor. 
Maalesef bu da Netflix gibi birçok 
platformun kendisine atfedilen 
tanımlarının dışına çıkarak, irade 
sahibi sanal bir kanaat önderi haline 
getirilmesine neden oluyor.
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C
umhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan 
geçtiğimiz yıl kabineyi 
açıkladığında hemen 
hemen herkes bir isim 
üzerinde yoğunlaştı. 
Prof. Dr. Ziya Selçuk’un 
Milli Eğitim Bakanı 

olarak ismi açıklandığında gerek 
sosyal medyada gerekse öğrenci, 
öğretmen ve velilerde büyük bir 
heyecan söz konusuydu. Ziya Selçuk, 
kimi öğretmenlerin fakülteden 
hocası, kimisinin sempozyumlarda 
dinlediği ve bildiği; eğitimin 
eksikliklerini daha doğrusu eğitimi 
bilen, değişim ve dönüşüm heyecanı 
olan ve bunu sözleriyle ve aldığı 
kararlarla yansıtan bir hocaydı. O, 
herkesin ‘Ziya Öğretmen’iydi. Biz 
de Turuncu Dergisi olarak okulların 
açıldığı bu ayda, Ziya Öğretmen’in 
kapısını çaldık; yeni eğitim ve 
öğretim yılından kendi hikayesine 
pek çok konu hakkında konuştuk. 
Buyurunuz…

MUAVİNLİK, ŞOFÖRLÜK,  
TAKSİCİLİK 

Bize biraz kendinizden,  

Ziya Öğretmen’den Milli  
Eğitim Bakanına uzanan  
başarı hikâyesinden   
bahseder misiniz?
BAKAN SELÇUK: Aslında bu 

toplumun ortalama hikâyelerinden 
bir tanesi... Ankara Gölbaşı’na 
bağlı bir köyde doğdum. Birinci 
ve ikinci sınıfı köyde okuduktan 
sonra Ankara’ya taşındık. İlkokulu 
Seyranbağları’nda okudum. 
Mimar Kemal Ortaokulu, sonra da 
Ankara Atatürk Lisesi’ni bitirdim. 
Babam ilkokul mezunu bir dolmuş 
şoförüydü, annem hiç okula 
gitmemiş, ama bütün hayatını 
biz okuyalım diye altı kardeşe, 
‘Okumazsanız hakkımı helal etmem’ 
diyecek kadar bu meseleye baş 
koymuş bir kadındı rahmetli. 

Köyde gübre torbaları olurdu bej 
renkte, bu gübre torbalarından defter 
dikerdi annem, keserdi, sonra onu 
yaprak yaprak dikerdi, biz onu defter 
olarak kullanırdık. Bir tane önlük vardı 
abime alınan, abim eskitir ablam gi-
yer, ablam eskitir ben giyerdim. 

Önce dolmuşta muavinlik yaparak 
çalışmaya başladım, sonra şoförlük, 
taksicilik vs. işin rengi değişmeye baş-

ladı. Ankara Üniversitesi’nin Psikolojik 
Hizmetler Bölümünü bitirdim. 

Ama benim gönlüm hep 
eğitim tarafındaydı. Önce Selçuk 
Üniversitesi’nde beş sene, Hacettepe 
Üniversitesi’nde doktora, ondan 
sonra Gazi Üniversitesi’ne geldim. 
Gazi Üniversitesi’nde bir vakıf 
okulunun kuruluşunu gerçekleştirdik. 
Orada üç sene yöneticilik yaptım. 
Hep eğitimin içindeydim. Yani her 
zaman bir okulun içerisinde nefes 
alıyordum. Sonrasında üç yıl Talim 
Terbiye Kurulu Başkanlığı yaptım. 
Bu dönem bürokrasiyi yakından 
tanımamı sağladı. Netice itibariyle 
Sayın Cumhurbaşkanımızın bir daveti 
ve tensibiyle Bakan oldum. 

EVRENSEL ÇERÇEVE 
TURUNCU: Bakanlık görevine 
atanır atanmaz ilk iş olarak 
‘2023 Eğitim Vizyonu ’nu 
hazırlayarak uygulamaya 
koydunuz. Hedeflerinize ulaş-
mada başarı şansınız nedir?
BAKAN SELÇUK: Bakanlığın 

içine girdikçe başarılabileceğimize 
olan inancım artıyor.  Peki, eğitimle 
ilgili durum nedir? 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI PROF. DR. ZİYA SELÇUK:

Yenİ öğretİm yili öncesİ mİllİ eğİtİm bakani Prof. Dr. Zİya Selçuk “Çocuklar sİzden 
razi değİlse her İkİ dünyanizi da berbat edersİnİz. Bu mesele bİr çocuğun hayatına 

dokunma meselesİdİr ve bİlİmsel, teknİk yönünün yanı sıra İlahİ bİr meseledİr” dİYOR



Geçen ay bir coğrafi 
bilgi sistemini tanıttık. 

Buradaki temel sav 
şuydu: Uydudan bütün 
okulları izleyebilen 
imar durumu dahil 
bütün derslikleri, 

metrajı, onun içindeki 
araç gereçleri, 

öğretmenleri vs. 
hepsini mobil olarak 

görmek. Bunu da geçen 
ay bitirdik, hizmete 

açtık. 

bir peygamberlik 
mesleği olan 

öğretmenlik, ana 
babanın rızasının 
alınması gerektiği 

gibi, çocuğun rızasının 
da alınması gereken 
bir meslektir. Yani 

çocuklar sizden razı 
değilse iki dünyanızı da 

berbat edersiniz. 
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Eğitimin temel sorunu ya da 
fotoğrafı şu bence: Eğitim, her dö-
nemde belirli bir insan tipini yetiştir-
menin aracı olarak görülmüş. Oysa 
eğitim, bir mutabakat zemini ister.

 Yani bir milli şuurun hasıl olabil-
mesi için bir milli mutabakat zemini 
gerekiyor. Millet bu mutabakatın 
üzerinden yeşeriyor, aksi takdirde 
fay hatları oluşuyor, gruplar, hizipler 
oluşuyor ve herkes kendi tipindeki 
insanı yetiştirme çabasına yöneliyor. 
Bizim bu topraklarda bulunan insan-
lar olarak evrensel, cihanşümul ve 
milli bir çerçevemizin olması lazım. 

Bugünkü medeniyet bize ma-
alesef araçlarda zengin, amaçlarda 
fakir bir medeniyet sunuyor. Bilimi 
ahlakla yıkamayan bir medeniyet 
insana hizmet etmez. Eğer bilim ser-
mayenin güdümüne girerse, küresel 
anlamda tüketimin hizmetine sunu-
lursa, bilimin etik kodları zayıflar ve 
artık başka bir araç haline gelir. 

Bu anlamda da bizim bilim, 
hikmet, kültür, irfan olarak düşünce 
çerçevemizin evrensel bir çerçeveye 
sahip olması lazım ve bu çerçeveyi 
insanlık için kurduktan sonra bu 
toprakların boyasıyla boyayıp bu 
coğrafyanın nefesiyle nefeslenip 
buraya özgü bir şey yapmamız 
lazım. 

Bugünkü 2023 vizyonuyla ilgili 
de konu aslında buradan neşet edi-
yor. Muhakkak surette bu milli benlik 
tasarımına hizmet etmek için bir, bir-
likte ve beraber olmak ve toplumda 

ihaneti olanlar hariç, hainliği olanlar 
hariç, İstiklal Marşı’na, bayrağa 
hürmeti olmayanlar hariç bunların 
hepsini bir potada düşünmek, bir 
şemsiye altında güneşlendirmek 
gerekiyor. 

DESTEK YAZILIM   
GEREKİYORDU 

TURUNCU: ‘2023 Eğitim Viz-
yonu’nun temel parametre-
leri nelerdir? 

BAKAN SELÇUK: Önce bir me-
kanik kurmaya çalışıyoruz 2023 Viz-
yonuyla. Diyoruz ki; bizim fizibilitesi 
olmayan bir iş yapmamamız lazım, 
bir karar destek sistemimizin olması 
lazım. Buradaki bütün datayı büyük 
veride toplayıp buradan politika 
üretmemiz lazım. Bir etkileşimli tah-
taya hangi öğretmen kaç kere niye 
dokunuyor, hangi öğrenci teneffüste 
neye bakıyor, bunun big datasına 
bakıp neyi arıyor, neyi dinliyor, ba-
kıyor bilmemiz lazım. Mesela okul 
yapacağız ama neye göre yapaca-
ğız? Bununla ilgili bir karar destek 
yazılımı gerekiyor. Geçen ay bir coğ-
rafi bilgi sistemini tanıttık. Buradaki 
temel sav şuydu: Uydudan bütün 
okulları izleyebilen imar durumu 
dahil bütün derslikleri, metrajı, onun 
içindeki araç gereçleri, öğretmenleri 
vs. hepsini mobil olarak görmek. 
Bunu da geçen ay bitirdik, hizmete 
açtık. Bu anlamda 2023 Vizyonu bir 
eğitim sisteminin bütün alt sistemle-
rini birlikte ele alıyor.

SADECE SORU   
SORUYORUZ

TURUNCU: Başka örnekler 
verebilir misiniz Sayın Baka-
nım?
BAKAN SELÇUK: Bütün Avrupa 

ülkeleri dilleri konusunda ‘Söz var-
lığı’ dediğimiz bir çalışması yapmış, 
1930’larda bitirmişler. Bu ne demek? 
Sizin dilinizin söz varlığı nedir? Hangi 
yaşta hangi çocuk hangi kelimeyi 
bilmelidir, ders kitabı neye göre 
yazılmalıdır, anne-babalar, öğret-
menler neye dikkat etmelidir, siz 
kendi dilinizin gelişimini nasıl izle-
yebilirsiniz, izlemek için bir referans 
çerçeveniz var mı sorularının yanıtla-

rını veren ‘Corpus’. Ama bu istenilen 
manada yok Türkçede. Şimdi bu ol-
mayınca verimlilik ortaya çıkmıyor; 
ders kitabını yazamıyorsun, uygun 
çocuk kitabı yazılamıyor, yaşlara 
uygun gelişimi takip edemiyorsun, 
uluslararası mukayese yapamıyor-
sun. Bu çalışmanın birinci fazını 
kasım ayında, ikinci fazını da 2020 
Mayıs’ta bitiriyoruz inşallah. Bizim 
yaptığımızın şöyle bir farkı var, ilk 
kez makine öğrenmesi temelli bir 
corpus yapılıyor dünyada, diğer 
yandan Türkçede dört dil beceri 
testi yok. 

Diğer ülkelerde TOFEL, IELTS 
benzeri testler var. O ülkelerin kendi 
dillerinde her yaş çocuğuna böyle 
bir sınavları var ve çocuklarının dil 
gelişimini ayrıntılı olarak ölçüyor. 
Biz çocuğun Türkçesini ölçemiyo-
ruz, sadece soru soruyoruz. Soruya 
cevap verdi mi vermedi mi, başa-
rısına bakıyoruz. Ama okuduğunu 
anlama, dinleme, konuşma seviyesi 
nedir, şimdi ben bunu bilmezsem, 
matematikteki zayıflığının mate-
matikten mi, yoksa okuduğunu 
anlamamaktan mı kaynaklandığını 
anlayamam. 

ÖĞRETMEN YETİŞTİRME  
BİÇİMİ YENİDEN ELE   
ALINMALI 

TURUNCU: Dil bilgisi çok 
önemli…. 
BAKAN SELÇUK: Türkçesi iyi 

olmayanın İngilizcesi de iyi olmaz, 
yani dil çok önemli. Dil, bizim 
düşüncemizin ve medeniyet ta-
savvurumuzun anahtarı. Bu dilin 
altyapısını güçlendirmeye yönelik 
çalışmalar yapmamız lazım.

Şimdi toplum düşünüyor 
tabii… Diyor ki; okul yaptın mı, 
sınıflar kaç kişilik diyor. Ama ben 
meseleye hem öyle bakıyorum 
hem de diyorum ki; ‘Corpus’ ol-
madan bir dil çalışmaları sağlıklı 
yapılamaz. Vizyon belgesiyle ilk kez 
ülkemizin eğitim sistemi, uluslara-
rası standartlarla mukayeseli olarak 
alt sistemlerini bütünleşik olarak ele 
alıyor. Ölçme değerlendirme gibi, 
öğretmen yetiştirme gibi alt sistem-
leri birbiriyle ilişkili hale getiriyor ve 
bir senkronizasyon yapısı getiriyor. 

Örneğin okul öncesinde, beş yaşta 
zorunluluk olması, mezun sayısı, 
derslik sayısı, finansman gibi çok sa-
yıda alt sitemi etkiliyor. Mesele nicel 
problemlerin daha ötesini de içeri-
yor. Öğretmen yetiştirme nicelden 
çok nitel bir sorunla, hatta politik 
bir sorunla iç içe. 

Öğretmen sorunu sadece 
öğretmenlerin alan bilgisi 
testlerinde düşük puan almaları 
değil. Öğretmen yetiştirme 
biçimimizin yeniden ele alınması 
mecburiyeti var. Türkiye’nin kendi 
öğretmen yetiştirme damarını 
12 Eylül’de bırakması, 1974’te 
başlatılan terör hadiseleri vasıtasıyla 
öğretmen okullarının yok edilmesi 
tarihi bir travma. Kasıtlı olarak 
bir emperyalist müdahaleyle 
yapılan bir iş bu. Ondan sonra 
da bir Anglosakson kopyasıyla 
12 Eylül’ün öğretmen yetiştirme 
süreci var. Bu süreçte öğretmenin 
kimlik erozyonu ve öğretmenliğin 
bir geçim vasıtasına dönüşmesi 
yaşanıyor. 

Oysa bir peygamberlik mesleği 
olan öğretmenlik, ana babanın 
rızasının alınması gerektiği gibi, 
çocuğun rızasının da alınması 
gereken bir meslektir. Yani çocuklar 
sizden razı değilse iki dünyanızı da 
berbat edersiniz. Eğer öğretmenliği 
geçim vasıtası olarak görüyorsanız 
o zaman hakikaten bu dünyanız 
da öbür dünyanız da sıkıntıya 
girer. Bu mesele bir çocuğun 
hayatına dokunma meselesidir 
ve bilimsel, teknik yönünün yanı 
sıra ilahi bir meseledir. Terbiye 
meselesi Esma’dan gelir. Terbiyenin 
mürebbilikle alakası, mürebbiliğin 
Rab ile alakasını kurduğunuzda 
ontolojinizi de kurmuş olursunuz. 
Eğitimin böyle bir ontoloji ve mana 
atmosferi kurması gerekiyor. 

ÇOCUKLARIN   
SOSYALLEŞMESİNİ   
ENGELLİYORUZ

TURUNCU: Kamuoyunda 
ve kendi çevrelerimizden 
gördüğümüz kadarıyla 
vatandaşın eğitim konu-
sundaki sürekli şikâyetleri, 
değişen sistemlerle ile ilgili 

(Sınav sistemi, müfredat, eğitim 
süresi vb.) Sizce artık bu sorun 
tamamen çözüldü mü? İnsanlar 
çocuklarını eğitim sisteminde 
geleceğe dair bir değişiklik endi-
şesi olmadan yetiştirebilecek mi? 
BAKAN SELÇUK: 2023 Vizyonuyla 

şunu yapmaya çalıştık: Dedik ki nasıl bü-
yük bir gökdelenin projesi yapılırken bir 
mimari projesi olur, eğitim sisteminin de 
bir projesi olmalı, yol haritası olmalı. Yine 
topluma dedik ki; bakın biz taahhütte 
bulunuyoruz, bizi izleyin ve üç sene içe-
risinde bu ülkede eğitimle ilgili olarak ne 
yapılacağını önceden bilin. İkide bir kural 
değişmesin, ikide bir sistem değişmesin 
ve müktesep haklar korunsun. 

Mesele, zamanın ruhuna uyma 
meselesi. Biz bu çocukların çağını dikkate 
almak zorundayız ve öyle bir çağ geliyor 
ki bizim neslin kendini taş devrinde 
hissedeceği kadar büyük bir değişim 
geliyor dünyaya. Yani insanlık tarihinde 
ilk defa biyolojik olan bir bedene yazılım 
yüklenecek döneme geliyoruz 2030’ların 
sonunda. İşlerin yüzde 80’ine yakınının 
robotlar tarafından yapılacağı bir 
döneme doğru gidiyoruz. 

OKULLAR 
UYDUDAN

MOBİL OLARAK 
GÖRÜLÜYOR

ÇoCUĞUN DA 
RIZASI ALINMALI



Mesela on sene içerisinde 
muhasebecilik diye bir şey 
kalmayacak. Bizim bildiğimiz 
mesleklerin çok büyük bir kısmı 
ortadan kalkacak. Bugün ilkokulda 
olan çocuk 2040’ın başında iş 
hayatına atılacak. Diyecek ki; 
“Siz bizi neye hazırladınız?” Sınav 
düzeni, ezber düzeniyle bir şey 
öğrenmiyoruz! Biz sadece A, B, C, D 
seçeneklerini işaretliyoruz. Yıllarca 
odalara kapanıyoruz, soru çözüyoruz 
ama sorun çözemiyoruz. Soru çözen, 
ama sorun çözemeyen kuşaklarla bu 
coğrafyada barınmamız zor. 

Geleceği düşünmek zorundayız 
ama ona göre de bir altyapı kurmak 
zorundayız. Bunun için de soru 
çözen değil de sorun çözen, temel 
jenerik beceriler dediğimiz becerilere 
sahip, dünyadaki akranlarıyla rekabet 
edebilecek çocuklara ihtiyacımız var. 
Fakat bu sınav düzeninde bu olmaz. 
Yani yıllarca sınavlara hazırlanan, 
odalara kapanan çocuklar yıllar sonra 
odadan bir çıkıyorlar 

Ashab-ı Kehf oluyorlar. Yani 
çocuk; düğün, bayram, cenaze, 
akraba, misafir bilmiyor, niye? 
Sosyalleşmesini engelliyoruz. 

Okullar arasındaki imkân ve 
öğrenme farklılıklarını azaltarak 
birkaç yıl içinde bunu dönüştürmek, 
iyileştirmek mümkün. Zaten 
çalışmalarımızı bu doğrultuda 
yürütüyoruz.  

EĞİTİMLE SEKTÖR UYUMLU 
HALE GELECEK 

TURUNCU: Mesleki eğitimde 
çok adımlar attınız, proto-
koller imzaladınız. Yıllardır 
çözülemeyen nitelikli eleman 
sorununa çözüm olacak mı?
BAKAN SELÇUK: Yani o kadar 

net bir yol haritası var ki aslında 
önümüzde; ithalat analizine baktık, 
Türkiye’nin dış ticaret açığına baktık. 
Türkiye’deki bütün şehirlerin sektör 
analizini çıkarttık. Dedik ki, hangi ilde 
hangi sektörler var, o ilde ki meslek 
okullarındaki branşlar ne, dallar ne? 
Meslek liselerinin gerilemesinde kat-
sayının büyük etkisi olmuştur. Belki 
daha önemli bir etki sektörler dijital-
leşirken meslek liselerinin konvansi-
yonel kalmasıdır. O zaman çözümü 
ne? Fabrikaların içine, OSB’lere, büyük 
otellere okul yapmak, mesleki eğitim 
merkezlerinin sayısını artırmak. Mev-
cut okulları iyileştirmek. 

Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile 
çok kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. 
200 iş garantili okul açacağız. Bunların 
hepsi otellerin içinde olacak. Bir kısmı 
açıldı zaten. Turizm programında li-
selerimizde eğitim-öğretim takvimini 
de değiştiriyoruz. Sezonla bitecek, 
sezonla başlayacak. 11 tane otelde 
turizm lisemizi açtık. Memnuniyet 
oranı en üst seviyede. Ortamda sürek-
li etkileşim olduğu için yabancı dil de 
öğreniyor çocuk.  

Türkiye’de ihtiyaç duyulan 
alanlarla okuldaki dallar arasında 
da uyumsuzluk var. Bunları sırasıyla 
çözüyoruz. Mesela, Türkiye’nin 
mikro mekanik alanında tek bir 
tane mezunu yok, ama her sene 
yaklaşık 2 bin elemana ihtiyacı var. 
Şimdi Bursa’da bölümünü kurduk. 
Dış ticarete, ithalata baktık, ahşap 
oyuncak ithal ediyoruz. Niye edi-
yoruz? Biz yapalım dedik ve dört 
okulda başlattık. Dört okul üretiyor. 
Okul üretimlerinden hazine kesin-
tisi yüzde 15’ti, yüzde 1’e indirdik. 
Mesleki eğitimi tüm bileşenleriyle 
sektörle uyumlu hale getiriyor ve 
istihdam kanallarının önündeki en-
gelleri birer birer kaldırıyoruz. 

VELİNİN HER ZAMAN HAKLI 
OLMASI MÜMKÜN DEĞİL 

TURUNCU: Eğitim camia-
sında okulların aşırı veli en-
deksli bir hal aldığı, öğret-
menlere bakım memuru/
bakıcı muamelesi yapıldığı 
ve velilerin öğretmene karşı 
bu üstenci tavırlarının öğ-
retmenlerin hevesini kırdığı 
yönünde şikayetler var. Veli 
her zaman haklı mıdır?
BAKAN SELÇUK: Öğretmenle-

rin itibarını güçlendirme konusun-
da çalışmalar yapıyoruz. İstiyoruz 
ki veli velilik yapsın. Öğretmen öğ-
retmenlik. Öğretmeni zayıflatmak 
ebeveynlere de zarar verir. Sınıf 
içinden başlayan bazı çalışmalar da 
var. Örneğin bir çocuk dört işlem 
bilmeden lise bitirirse bu ülkenin 
omurgası çöker. Yani çalışan çalış-
mayan ayrılmazsa burada sıkıntı 
oluşur. Çocuk diyor ki, ben derste 
uyuyacağım, geç yattım diyor. 
Öğretmenim sen işine bak, hocam 
ben nasılsa geçeceğim diyor. Şimdi 
öğretmen orayı nasıl kontrol etsin? 
Edemez, çünkü çocuk zaten geçi-
yor. Bu konuda tedbirler alıyoruz. 
Uzun bir hazırlık gerektirdiği için 
kısa da olsa zaman alacak alt yapıyı 
dönüştürmek. 

Velinin her zaman haklı olması 
elbette mümkün değil. Önemli 
olan ilkeleri belirleyip herkesin 
ona uyması. Velilerin çocukları 
şımartması ve aşırı ilgi göstermesi 
öğretmenlere yönelik baskıyı artı-

rıyor. Şimdi beş çocuğun olsa ilgi, 
sevgi, dokunma, para, zaman hep-
sini beşe bölersin; bir tane olunca 
beşinin hakkını birinin üstüne 
boca ediyorlar, çocuk doz aşımına 
maruz kalıyor. Yani ilgi zehirlenmesi 
yaşıyor. Teneffüslerde bazı veliler 
çocuklara ellerinde kaşıkla ilkokul 
üçüncü, dördüncü sınıf öğrenci-
sine yemek yediriyor. Yani bir veli 
bir yaşından itibaren asla çocuğun 
yemeğiyle ilgilenmemeli, önüne 
koyacak çocuk alacak. Asla bir şey 
vermemeli… Tabii, bu şekilde bir-
kaç kelimeye sığdırabileceğimiz bir 
konu değil bu… Bu başlı başına bir 
makale konusu…

60 YAŞINDA Z KUŞAĞI 
TAVRI SERGİLEYENLER VAR

TURUNCU: Y ve Z kuşağının 
üzerinde sosyal medyanın 
çok büyük etkisi var. Kişilik 
oluşumlarını sosyal med-
yada tamamlayan bir nesil 
var sanki. İnternet bilgisi 
okulun ve eğitimin yerine 
geçiyor diyebiliriz. Bu tehli-
keyle nasıl başa çıkacağız?
BAKAN SELÇUK: 2023 Eğitim 

vizyonumuzun en temel prensiple-
rinden birisi çocuklarımızın araçlar-
da zengin, amaçlarda fakir kalma-
masıdır. Temel gayemiz araçların 
amaç haline gelmemesidir. Sosyal 
medya bir araçtır. Tüm araçlarda ol-
duğu gibi iyiye ve kötüye kullanım 
alanları mevcut. Eğitimin bu sü-
reçten etkilenmemesini beklemek 
mümkün değil. Biz de zaten öğ-
renmeyi sadece okul duvarlarıyla 
sınırlandırmak istemiyoruz. Doğa, 
mahalle, aile birer okuldur. Okul-
lar gerçek hayatın bir provasıdır. 
Topluma uzanan birer köprüdür. 
‘Tasarım ve Beceri Atölyeleri’mizde 
yeşertmeye çalıştığımız felsefe de 
budur. 

Okullar arasındaki 
imkân ve öğrenme 

farklılıklarını 
azaltarak birkaç 

yıl içinde bunu 
dönüştürmek, 

iyileştirmek mümkün. 
Zaten çalışmalarımızı 

bu doğrultuda 
yürütüyoruz.  

farklılıklar 
azaltılıyor

öğrenmeyi sadece 
okul duvarlarıyla 

sınırlandırmak 
istemiyoruz. Doğa, 
mahalle, aile birer 
okuldur. Okullar 
gerçek hayatın bir 

provasıdır. Topluma 
uzanan birer 

köprüdür. 

TOPLUMA 
UZANAN KÖPRÜ
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DOĞRU 
TARAFSIZ

GÜVENİLİR
HIZLI HABERİN 

TEK ADRESİ...
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Bugünün dünyası platformlar, 
kanallar, web siteleri, oyunlar, uygu-
lamalar çağıdır. Bugünün nesilleri 
çoklu ekranlarda hayatlarını devam 
ettirmektedirler. Masaüstü, TV, akıllı 
telefon, oyun konsolları… Son derece 
yararlı içerikleri olduğu gibi son dere-
ce zararlı içerikler de mevcuttur. 

Çocuklarımızı Y ve Z şeklinde 
sadece doğum yıllarına göre damga-
lamak taraftarı da değilim açıkçası. 60 
yaşında Z kuşağı davranışı sergileyen 
bireylere kolaylıkla rastlayabiliriz. Sos-
yal medya ve dijital alem tüm kuşaklar 
için parlak bir dünya sunmaktadır. 

Bunun literatürdeki ismi parlak 
ekran sendromudur. Aslında altını 
çizmek istediğim nokta bahsettiğiniz 
tehlikenin sosyal medyayı da aşan, 
onu içine alarak kavuştuğu yeni 
durum ve formdur. Yapay zeka tek-
nolojilerindeki gelişmeleri es geçmek 
olmaz. Yapay zeka çağı otomasyon 
ve algoritmalar çağıdır. Algoritmalar 
kararlarımızı derinden etkileyebiliyor. 
Bakın 1994’te tüm dünyada 3 bin 
web sitesi vardı. Bugün bu sayı 1.71 
milyardır. Türkiye’de bazı sosyal medya 
platformlarına üye sayısı 55 milyon 
sınırına dayandı. Günde hatırı sayılır 
saat dijital oyun oynayan yaklaşık 25 
milyon insanımız var. Sosyal medyayı 
ve tüm bu teknolojik araçları eğitim 
ve öğretime destek amaçlı kullana-

bileceğimiz gibi son derece etik dışı 
davranışları da gözlemleyebiliyoruz.  

Bu sadece çocuklarımızın sorunu 
değil. Bu toplumun bir konusudur. 
Eğer çocuklarımızı madde ve ma-
nayı, kalbi ve ruhu beraber kuşatan 
bir anlayışla yetiştirebilirsek, ahlak ve 
etik konusunda bilinçlendirebilirsek 
zaten sorun kendiliğinden ortadan 
kalkacak.

ARADA SINIFTA OLMAYI  
ÇOK ÖZLÜYORUM 

TURUNCU: Öğretmenliği  
özlüyor musunuz? 
BAKAN SELÇUK: Aslında öğ-

retmenlik çocuğa bir şey öğretmek 
değil, öğretmenlik kişinin kendi 
kemâlât yolculuğudur, kendi öğren-
me serüvenidir. Öğretmen aslında 
öğrenendir. Çocuğa faydası olur mu? 
Olur, o ikincildir. Yani öğretmenlik 
sanki çocuğa bir şey öğreten kişi gibi 
algılanıyor çok yanlış bir şey. Yani 
kâmil olmak meselesi öğretmenin 
kendi içsel vazifesi. Öyle olmaya çalış-
madığında da faydalı olmaz, sadece 
aktarır. Öğretmenin kendi olgunlaş-
ması önemli, bu yüzden de her an 
öğretmeniz aslında. Her an birbiri-
mizden bir şey öğreniyoruz. Sınıfın 
içerisinde olmanın çok ayrı bir hazzı 
var. Bakan olmadan önce de sürekli 

olarak sınıflarda bu duygumu tatmin 
ediyordum. Şimdilerde de arada bir 
sınıfta olmayı çok özlüyorum. Neyse 
ki gidecek okullarımız var. 

MESLEKİ EĞİTİMİ ÇOK 
ÖNEMSİYORUM 

TURUNCU: Eğitim sistemine 
dair çok güzel çalışmalarınız 
var.  Çeşitli alanlara müdahil 
oluyorsunuz, revize ediyorsu-
nuz sistemi. Bunların içinde 
üç tanesini saymak gerekirse 
en fazla önem verdiğiniz po-
litika nedir? 
BAKAN SELÇUK: Öğretmen 

eğitimlerini ve yetiştirmeyi çok önem-
siyorum. Mesleki eğitimi çok önemsi-
yorum. Her sistemin bir donanım bir 
de yazılım boyutu vardır. Bunun aracı 
olarak da tasarım beceri atölyelerini 
çok önemsiyorum. Yani bu atölyeler 
çocuğun ilkokul birden itibaren bin-
lerce kez tecrübe etmesini, kendisini 
tanımasını, neye yatkın-neye değil, 
sanatın ince ayarından geçmesini, 
sporla, tarımla tanışmasını istiyoruz. Bir 
mühendislik atölyesinde mekanik, ta-
sarım ne demektir, çocukların bunları 
öğrenmesini çok önemsiyorum. Onun 
için de bütün okullarımızda birkaç 
sene içerisinde atölyeler kurmayı çok 
öncelikli iş haline getirdik.



BİR KÜÇÜK 
‘eĞİtİM SİSteMİ’ 

MeSeLeSİ…
HANİ ALTIN GüNLERİNDE, KAHVEHANELERDE, 

ARKADAŞ SoHBETLERİNDE, SoSYAL MEDYADA, oRADA, 

BURADA, HER YERDE, SüREKLİ SÖYLEDİğİMİZ, ŞİKâYET 

ETTİğİMİZ o ‘EğİTİM SİSTEMİ’ VAR YA; İŞTE o BİZİZ!

Y az mevsimi topladı 
valizini gidiyor. Geldi 
yine iki gözümüzün 
çiçeği eylül ayı. Okul-
lar açılacak, kırtasiye-
ler bir süreliğine ül-

kenin en kalabalık mekanları olacak. 
Kırk yıl sonrasının cumhurbaşka-

nı tam da bugünlerde ilkokula başla-
yacak. Böyle söyleyince kulağa tuhaf 
geliyor değil mi? Oysa durum tam 
olarak bu. Biz anneler, babalar, öğ-
retmenler, komşu teyzeler, sokaktaki 
amcalar olarak hep beraber gelecek 
nesilleri yetiştiriyoruz. Her yıl bugün-
lerde elimize işlenmemiş tazecik be-
yinler geliyor. Koca bir toplum olarak 
onları birlikte şekillendiriyoruz. 

SİSTEMİN İÇİNDESİNİZ
Hani altın günlerinde, kahvehane-

lerde, arkadaş sohbetlerinde, sosyal 
medyada, orada, burada, her yerde, 
sürekli söylediğimiz, şikâyet ettiğimiz 
o ‘Eğitim sistemi’ var ya; işte o biziz! 

Bir yerlerde gizlenmiş, ne yapar-
sak yapalım kötüye giden, üstelik de 
bilinmez güçler tarafından ülkemize 
bırakılıp kaçılmış bir canlı değil bu 
‘Eğitim sistemi’ hepimiz onun birer 
parçasıyız.!

Eğitim sistemi deyince aklınıza, 
müfredatlar, dersler, sınavlar, puanlar, 
notlar vs. geliyor ve illa ki eğitimle ilgili 
bir meslekte çalışıyor olmanız gerek-
tiğini düşünüyor olabilirsiniz. “Öğret-
men değilim, öğrenci değilim, müdür 
değilim, bakan değilim; ben bu siste-
min neresindeyim?” diyebilirsiniz. 

Bir çocuğunuz varsa, bir veli 
yahut veli adayı olarak sistemin za-
ten tam içindesiniz demektir. Fakat 
ülkenin geleceğini şekillendiren eği-
tim sisteminde olmak için mutlaka 
veli olmanız yahut bir çocuk sahibi 

olmanız gerekmez. Bir meslek sa-
hibi olmanın, iyi bir insan olmaktan 
önemli olduğu algısına hizmet edi-
yorsanız da bu sistemin içindesiniz 
demektir. “Falancanın oğlu doktor 
olmuş, sizinki nereyi kazandı?”, “Top 
koşturup ne yapacak, mühendis 
olsaydı”, “Şiir mi yazıyor, matematiği 
kaç, matematiği?” diyerek toplum-
daki başarı algısının şekillenmesinde 
rolü olan herkes bir çivi çakıyor 
‘Eğitim sistemi’ dediğimiz binanın 
inşaatına. 

HER ÇOCUĞUN KENDİ  
HİKAYESİ VAR 

Kalabalık bir grupta “Kendini başa-
rılı bulan var mı?” sorusunu sorsak, çok 
az kişi olumlu cevap verecektir. Çünkü 
toplum olarak başarıya bakışımız, ba-
şarı algımız oldukça sıkıntılı. Başarının 
mutlaka somut bir şekilde ölçülen, 
numaralandırılmış bir şey olduğu 
yanılgısı içindeyiz. Yolda gösterilen 
gayret ve çabanın da başarıya dahil 
olduğunu, her çocuğun kendi şartları, 
kendi hikayesi, kendi yetenek ve be-
cerileri çerçevesinde değerlendirilme-
si gerektiğini unutuyor, ülkece balık-
larla zürafaları aynı yarışa sokuyoruz. 

Oysa balık denizin içinde balıktır. 
Orada yüzer, tüm hünerlerini göste-
rir. Onu denizden çıkarıp, çık bakalım 
şu ağaca, çıkamazsan başarısızsın 
diyemeyiz. 

Çocukları ilgileri, becerileri, yete-

nekleri doğrultusunda yönlendirme-
li, destek olmalıyız. Oysa biz onları 
bireysel farklılıklarından -tam da en 
ihtiyaç duydukları zamanda- uzaklaş-
tırabildiğimiz kadar uzaklaştırıyoruz.

Asker gibi tek tip, aynı giyinen, 
aynı düşünen, aynı başarı kriteri pe-
şinde koşan bir ordu yetiştiriyoruz. 
Farklılıkları ortaya çıkarmak şurada 
dursun duymaya bile tahammülü-
müz yok. 

AYAK UYDURUYORLAR 
En başarılı diye addettiğimiz 

çocuklar aslında sisteme en iyi ayak 
uyduranlar. Kendisinden istenen ka-
dar soru çözen, kendisinden istenen 
puanı alan çocuklar.

İşte bu çocuklar edindikleri mes-
lekleri icra ederken de sisteme en 
iyi şekilde ayak uyduruyor. Gördüğü 
yanlışı dile getiremiyor. Farklı pence-
reden bakamıyor. Belediye başkanı 
oluyor ama çözüm üretemiyor. Dok-
tor oluyor ama iletişim kuramıyor, 
mühendis oluyor ama yaratıcı ola-
mıyor. Hukukçu oluyor ama kendini 
ifade edemiyor.

Öğrencilerine şiir yazdırmak 
isteyen, tiyatro oynatmak isteyen, 
kendini ifade etmesine olanak sağ-
lamaya çalışan öğretmenlere “Sosyal 
aktiviteye vaktimiz yok, sadece test 
çözecekler” diyen idareciler var çün-
kü hemen her okulda.

Öğrencilerinin tüm ihtiyaçlarını 
karşılamak isteyen, onları yarıştır-
maktan kaçan, çarkının dişlileri ara-
sında ezilmesine müsaade etmeyen 
öğretmenler de diğerlerinin mahalle 
baskısın altında eziliyor. 

“En başarılı öğrenci benim olsun-
cu öğretmenler” ile “En zeki çocuk 
benim olsuncu ebeveynler”in arasın-
da kaybolup gidiyorlar. 

SALİHA
SAĞDIÇ
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Çocuğunu bu çılgın yarışa sok-
mak istemeyen ailelerin ise -ki sayıla-
rı çok yüksek değil- hiç şansları yok. 

NE YAPIYORUZ?
Toplum olarak hep en iyiyi is-

teyen, bunun için çocuklarımızın 
mutlu bir insan olma, iyi bir insan 
olma ihtimalini elinden söküp alan 
anne-baba, öğretmen, idareci, kom-
şu, akraba vs. topluca suçluyuz.

Mesleklere tapan, kariyeri şahsi-
yetten önemli sayan ve böyle böyle 
çocukları, gençleri zehirleyen kim 
varsa bu suça ortak.

Herkes çocuğu doktor, mühen-
dis, avukat olsun istiyor. 

Düşen arkadaşına yardım eden, 
öğretmenine selam veren, yerdeki 
çöpü alan, şiir yazan bir çocuk hiçbir 
zaman matematik netleri yüksek olan 
bir çocuk kadar kıymetli olmuyor.

Ülkece en mahir olduğumuz 
şey eleştirmek, çözüm üretmede 
ise oldukça yetersiziz. ‘Sistem de sis-
tem’ diye sabah akşam yerden yere 
vurduğumuz şey için bireysel olarak 
ne yapıyoruz? Hep bir sihirli değnek 
gelsin ve her şey mükemmel olsun 
istiyoruz. Tıpkı filmlerdeki gibi… 

Öğrencilerin hayatını değiştiren 
öğretmenler konulu birçok film var 
ve bu filmlerdeki öğretmenler hep 
farklı, sıra dışı ve yaratıcı olurlar. Oku-
la gelirler ve bir anda işler değişir, 
adeta bir sihirli değnekle çocukların 

hayatını değiştirirler.

YOLUNUZU KENDİNİZ ÇİZİN
Farz edelim kendi filmimizin baş 

rolündeyiz. Bir öğretmeniz yahut 
bir anne ya da gözleri parlayan bir 
çocukla konuşma şansı bulmuş her-
hangi biri… Şuraya bizim filmden 
bir replik bırakıyorum; o çocuklar 
için söyleyeceğimiz bir şeyler olmalı, 
belki de kırk yıl sonrasının cumhur-
başkanıyla konuşuyoruzdur. 

“Kendi başarı ölçütünüzü kendi-
niz belirleyin.

Kendinizi tanıyın, inanın ve sevin.
Hayallerinize ket vurulmasına izin 
vermeyin.

Herkesin başarılı olabileceği bir 
alan mutlaka vardır.

Matematikte iyi olmak tek başına 
bir ölçüt değildir.

Arkadaşlarınla iyi anlaşan, çev-
rende sevilen, çabuk iletişim kuran, 
kendini iyi ifade edebilen biri misin? 
Öyleyse sosyal zekân oldukça yüksek 
demektir. Kim sosyal zekanın dil ze-
kasından ya da sayısal zekadan daha 
önemsiz olduğunu söyledi ki?

Sistem farklı ilgi alanları ve farklı 
zekâ türleri olan çocuklardan aynı 
oranda ve aynı ölçüte göre başarı 
bekliyorsa bu senin suçun değil.

 Her ne olursa olsun sen çok özel 
ve biriciksin.”

Belki bu eylül, bir çocuğun hayatı 
değişir, olamaz mı?

Oysa balık denizin 
içinde balıktır. 
Orada yüzer, 
tüm hünerlerini 
gösterir. Onu 
denizden çıkarıp, 
çık bakalım şu 
ağaca, çıkamazsan 
başarısızsın 
diyemeyiz.
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YAZAR YAZAR

S
anmayın ki yeni yıl 
ocak ayıyla başlar. Yeni 
yıl, yeni sezon eylül 
ayıyla başlar. Eylül yeni 
başlangıçlar ayıdır. 
Rehavete mağlup 
yaz ayları artık geride 

kalmıştır. Eylül ile beraber şöyle 
bir silkelenme ve baştan başlama 
hepimize iyi gelecek. Herkesin 
bir parça miladı sayılsa da eylül 
ayı bir çocuk için bambaşka bir 
başlangıçtır.

ANNEYLE GÜVENLİ BAĞ 

okul… Biraz büyüyüp zil sesini, 
sıra gıcırtısını bile özlediğimiz   
 mecburiyetimiz. Fakat okula yeni 
başladığımız günün yeri çok özeldir. 
Korku, merak, güven duygularımızı 
aynı anda hissettiğimiz unutulmaz 
bir gündür. okulun ilk günü anaoku-
luna uyumlu çocuklar için çok daha 
kolay olsa da en nihayetinde yeni 
bir başlangıçtır. Benim çocuklarım 
anaokuluna gidiyorlardı. 
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SINIR EĞİTİMİ ÖNEMİ 
Çocuk ailede sınır eğitimi 

almamışsa, anaokulundan itibaren 
istediği zaman okula gittiyse ve 
okul kurallarını ihlaline göz yumul-
duysa ilkokula başlama günü işler 
biraz zor ilerleyecektir. Yahut çok 
korunmuş ve dış dünyanın tehdit-
lerle dolu olduğuna ikna edilmiş bir 
çocuk için okul bir tehdittir. Elbette 
itiraz edecek ve kendini korumak 
isteyecektir. 

ANNE – ÇOCUK   
BAĞIMLILIĞI 

okula başlama yaşının çocu-
ğun mizacı, ruhsal hazır oluşu, 
bilişsel beceri kapasitesiyle ilişkisi 
vardır. Bazı çocuklar zihinsel olarak 
çok daha hazır ve uyumlu bir 
görüntü çizerler. Öğretmenin ço-
cukla kurduğu şefkatli ama sınırlı 
ilişkiyle er ya da geç çocuklar sınıf 
içi ahengi kolayca yakalayacak-
lardır. Bir çocuk okul başladığı ilk 
günlerde annenin yanında olma-
sını isteyebilir. Bu garip değildir. 
Zaten oryantasyon döneminde 
eğlenceli bir başlangıç müfredatı 
olduğu için anneleri sakin olmaya 
davet ediyorum. İlginç bir şekilde 
çocuğu okula başladığı için kendi-
ni boşluğa düşmüş hisseden anne 
çok fazladır. Hayatının merkezine 
koyduğu çocuk ve çocukla ilgili 
tüm uğraşları yavaşlayan anne 
kendini boşlukta hissedebilir. 
Bazen de tabloda anne-çocuk 
bağımlılığı vardır. Yapışık bir ilişki 
okulla beraber ayrılmak zorunda 
kalır. Anne de çocukta bu süreç-
te ciddi bir şaşkınlık yaşayabilir. 
Anaokulu yapısından farklı olan 
ilkokul sürecinin kendi içindeki 
ciddiyeti anneye bağımlı yetiştiri-
len çocuğu ve eş bağımlı anneyi 
ürkütebilir. 

HAYAT DENEYİMDİR 
Çocuk büyüdükçe ebeveynle-

rin kazanması gereken en büyük 
beceri çocuğu uzaktan sevme 
becerisidir. Çocuk büyüyor ve artık 
aile içi zamanları da küçülüyordur. 
Aile burada güvenle ve bilgiyle 
çocuğunu izleyebilirse sağlıklı bir 

ilişki gelişmiş olur. Aşırı kontrolcü, 
kaygılı, korkutan ebeveynler çocu-
ğun yaşam deneyimlerini kısırlaştı-
rır. Çocuklarımızı koruyoruz derken 
onları sorumluluk anlamında cüce 
bırakırız. Çünkü hayat ancak dene-
yimdir. Denemek, tekrar denemek 
ve hatalarından öğrenmek bu 
hayatta bir çocuğa öğretilecek en 
iyi bilgidir.

KORUYUCU OLMAYIN
okula başlayan çocuk yeni 

bilgilere muhatap olacaktır. Çocuk 
okulda anneyi her an görmeme-
lidir. Sürekli öğretmeni hesaba 
çeken, koridorlarda dolaşıp, sınıf 
WhatsApp grubundan herkesi ve 
en başta öğretmeni kontrol etmeye 
çalışan anne modeli oldukça yay-
gındır. Gerekmedikçe okula gitme-
menizi, fazladan koruyucu olma-
manızı öneririm. Çocuk düşebilir, 
arkadaşıyla tartışabilir. Bunlar çok 
normaldir. okul hemşiresi veya öğ-
retmeni gerekli minik müdahaleyi 
yaptıysa her küçük yaralanma için 
okula gitmeyin. Yalnız başına kalıp, 
okul ekibiyle sorununu çözmeyi 
öğrenen çocuğun okula güveni 
pekişir, buna izin verin. 

okulda öğretmenle, arkadaşıyla 
uyum sorunu çıkabilir. Biraz bekle-
mek ve uyum için gerekli zamanı 
vermek en iyisidir. Akran zorbalığı 
dışındaki olağan akran tartışmala-
rında araya girmezseniz çocuğun 
büyümesine, özür dileme, geri çe-
kilme, telafi etme gibi becerilerine 
izin vermiş olursunuz. Sorun çıkan 
her yerden mesela sınıf, servisten 
çocuğu hızla uzaklaştırırsanız nar-
sist, şişik egolu bir çocuk için hazır 
olun. 

DESTEKLEYEN EBEVEYN 
Sevecen, dinleyen, destekleyen 

ebeveyn olmamız yeterlidir. Çocu-
ğun performans ödevlerini yapan, 
çantasını taşıyan, onun yerine 
arkadaşıyla sorununu çözen ol-
madan da iyi anne, iyi baba olmak 
mümkündür. Tüm öğrencilerimize 
yepyeni deneyim ve bilgilerle hari-
ka bir eğitim öğretim yılı diliyorum, 
sevgilerimle…

ŞEYDA BETÜL
KILIÇ

İlkokula oradan devam ettiler. 
Doğrusu büyük bir uyum zorluğu 
yaşamamıştık. Çünkü ilk ayrılık ve 
sosyal uyum anaokulu başlangı-
cında aşılmıştı. Fakat bu çocuk-
tan çocuğa değişir. Çocuk eğer 
anneyle güvenli bir bağlanma 
yaşıyorsa okul dönüşü annenin 
onu beklediğinden emindir. 
Terk edileceğini düşünmediği 
için kaygı yaşamaz. okula uyum 
zorlukları sadece anne çocuk 
iletişimine bağlı değildir. okul 
öncesi çocukluk döneminde 
yaşanmış travmatik bir olay varsa 
okulla birlikte hortlayabilir ve 
çocuğun sosyal uyumunu sabote 
edebilir. Uyum zorluğu uzar ve 
tikler, alt ıslatma, kekeleme veya 
içe kapanma, agresyon gözlemle-
nirse bir uzmandan acilen destek 
alınmalıdır.



SOSYAL MEDYA SOSYAL MEDYA
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4140 Eylül 2019 / TuruNCu DErGİ TuruNCu DErGİ / Eylül 2019



ÇOCUKLUĞA GELECEĞİN İBRİĞİNDEN 
SU TAŞIYAN ÖĞRETMEN:

AYLA AĞABEGÜM
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İstanbul’da gezebilir, sokakların-
da yürüyebilir, herhangi bir kitapçı-
dan bir kitap alıp okuyabiliriz. Hatta 
tüm bunları yaparken, bu sokakların 
hüsn-i halini, ziynet-i mukaddesini 
borçlu olduğumuz adımları, adam-
ları ve hanımları tanımamak hama-
katını da yaşayabiliriz. Sonra oturup 
düşünebiliriz: Onlar omuzlarına bu 
yükü almasalardı, gezecek kültü-
rümüzün yaşatıldığı sokaklarımız 
olmayabilir, okunacak kitaplarımız 
kalmayabilir, dahası İstanbul’umuz 
maddi ya da manevi olarak elimiz-
den kayıp gidebilirdi. İşte burası 
‘Vefa’ durağı! Burada durmalı. Duru 
suyunda tarih ve talih solunmalı.

O vefa duraklarından biri de 
İstanbul sokaklarında nesil için dur-
madan koşturan Ayla Ağabegüm 
Hoca’yı anmaktan geçiyor. Yoklu-
ğumuzda yahut çocukluğumuzda, 
geleceğe bizler için ibriğinden su 
taşıyandır o. Öyle ki nesil çiçekleri 
büyüyecek ve şenlendirecektir dün-
yayı. Gayesi budur. Gayreti uludur.

ÖĞRETMEN ANNE YARISIDIR 
Ayla Ağabegüm… Üsküdar Kız 

Lisesi Edebiyat Öğretmeni. Necip 
Fazıl’ı, Cemil Meriç’i, Erol Güngör’ü, 
Mehmet Kaplan’ı, Ahmet Kabaklı’yı, 
Osman Yüksel Serdengeçti’yi, Hakkı 
İbrahimhakkıoğlu’nu öğrencilerine 
anlatan ve öğretmen anne yarısıdır 
dedirten kadın. Onu anlatan kelime-
ler yaşı kaç olursa olsun ondan bek-
lenen hep annelik, fedakârlık, irade, 
vatan sevgisi, ideal, çalışkanlıktı... 

“Asıl davamız söz, güzel söz ol-
malıydı, öyle bir söz ki kese savaşı, 
öyle bir söz ki yağ ile bal ede zehirli 
aşı...” diye ısrarla anlatan öğretmen. 
Türk Edebiyatı Vakfı’ndan Kubbealtı 
Vakfı’na pek çok sivil toplum örgü-
tünde vazife yaptı. Uzun yıllar Türk 
Edebiyatı Dergisi’nde yayın yönet-
menliğinden yazarlığa birçok alanda 
görev aldı. Muhafazakâr kesimin 
kurduğu pek çok televizyon, gazete 
ve dergide fisebilillah emek sarf etti.  

HATIRA MERAKI 
Hikayesine bakınca Anadolu’da 

öğretmen olmanın birçok detayını 
görüyoruz. 1940 yılında Bilecik’te 
doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebi-

yat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümü’nü bitirdi. İstanbul liselerin-
de birçok edip, yazar ve gazetecinin 
edebiyat öğretmenliğini yaptı. 
1985-1990 yılları arasında Türk Ede-
biyatı Dergisi’nin yazı işleri müdürlü-
ğünü yürüttü. Özellikle “Öğretmen 
Günlüğü” başlığıyla yazdığı yazıları 
ilgi topladı. Sözle Direnmek adlı bir 
deneme kitabı ve Mısralarla Konuş-
sak isimli bir şiir kitabı bulunmakta.

Günü sabah namazıyla selamla-
yanlardan. Eğer sağlıkla uyandıysa 
sabahın sessizliğine şahit olduysa 
çok mutlu bir başlangıç yapmış 
olanlardan. Sabah herkesten uzak 
kalabildiğiniz sadece sessizliği dinle-
diğiniz anları var. Yirmi beş yıllık bir 
mantosu var. Çok dikkatli kullanıyor 
ve yıpranmadığı için hala kullanıyor. 
Hatıra merakı var. Yaşlanan büyükle-
rin ona emanet ettiği antika eşyaları 
vardı bir ara dağıttığından bahsetti 
Ayla Öğretmen… 

ANADOLU KÜLTÜRÜ 
Ayla Hanım herhangi bir öğret-

men değil: “Edebiyat bir milletin 
kimliğidir. Edebiyat bir milletin 
asırlar boyunca geçirdiği manevi 
varlığının aynasıdır. Edebiyat bizim 
ahlakımız, inancımız, felsefemiz, ta-
rihimiz, hukukumuz, dilimizdir. Ede-
biyat bizim sanatımız, duygumuz, 
üzüntümüz, pişmanlığımız, mağ-
lubiyetimizdir. İdeal bir edebiyat 
öğretmeninin görevi bunları nesle 
aktarmaktır” düşüncesiyle hareket 
etmiştir.

“Yazı; Allah ile yazar arasında ant-
laşmadır” diyen vefakâr öğretmen, 
yürüdüğü yolu ve hatıralarını aynı 
canlılıkla dile getirdi. Yine gözleri 
kıpır kıpır, yüreği heyecanla dolu, 
sözleri inci gibi dizen, haksızlık kar-
şısında susmayan, eleştirirken dahi 
merhameti ve insafı elden bırak-
mayan, Anadolu kültürünün duru 
nefesini hayatından eksik etmeyen 
ve “Keşke Ahmet Kabaklı Hocam 
yaşasaydı, yetiştirdiği gençlerin bu 
güzel günlerini görebilseydi…” diye-
rek vefaya vefa ekleyen…

Ayla Ağabegüm gibi nice güzel 
insanları öğretmen olarak sınıflarda 
görmek, yetiştirdiği nesillere şahit 
olmak duası ile… 

Necip Fazıl’ı, Cemil 
Meriç’i, Erol Güngör’ü, 

Mehmet Kaplan’ı, 
Ahmet Kabaklı’yı, 

Osman Yüksel 
Serdengeçti’yi, Hakkı 

İbrahimhakkıoğlu’nu 
öğrencilerine anlatan 

ve öğretmen anne 
yarısıdır dedirten kadın. 
Onu anlatan kelimeler 
yaşı kaç olursa olsun 
ondan beklenen hep 
annelik, fedakârlık, 

irade, vatan sevgisi, 
ideal, çalışkanlıktı... 



YAZAR YAZAR
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ÖTELERDEKİ 

İZLERİMİZ

ve dürüst kimselerle hemhal olduğu takdirde, 
kendisi de bu örnekleri taklit etmekle derin bir haz, 
heyecan ve hatta gurur duyacaktır. Öyleyse iş gene 
ana babada başlamış sayılır. Evladın kazanacağı 
tavır, oturup kalkmak, yemek içmek, büyüklere karşı 
tutumu, gene örnek alacağı aile efradını taklitle 
başlar. ‘Hal’in zarafetini yakalayabilmek. Sözü dinle-
diğimiz hakikat membaı bizi ‘Hal’in sofrasına davet 
ediyor… 

Necasetten taharet ve nezaketten ibaret bir 
hayat… O halde kendi masallarını, kahverengi ka-
pıların ardında bulan bizler için, geleceğe, insanlı-
ğımızın icabı güzel ahlakın ne kadarını miras olarak 
bırakabileceğiz. Nezaket? Letafet? Naiflik? Zarafet?

 MESAFENİN SİS MAVİSİ
Kendi öğütlerini tutanlar ve tutmaya devam 

edenler, yaratıcılıkla dürüstlüğün merkezinde yaşa-
yanlar… 

Tüketim, yaşam üzerine zincirlenmiş, bekle-
mekte. Tamahkarlığımız paçalarımızdan akıyor.  
Manipüle edilen değerler arasında, gruplar haline 
bölünmek. Ortaya çıkan kaosta kaybolmak… Kelle 
hesabıyla yapılan ölçü birimleri, işi öldürme olan 
modern savaş, birkaç milyonluk nesnelerle hayatı-
mızı sisteme kurban etmek…Nesilden nesile yoz-
laşan hafıza eğitimi beyefendi ve hanımefendilerle 
başlayan, tatlı yaz meltemleri gibi yürüyen, gülüm-
seyen, şöyle şenlikli insanlar. Dağınık zihinlerimiz. 
Ansiklopedilerin ekranlara taşındığı çağ. Yasaklı ayıp 
olumsuz görünen her şeyin kabul edilebilir hale 
gelmesi. Küfür, alavere, dalavere, serserilik gayri-
meşru tüm çirkefliği gözler önüne serilip, cücelerin 
omuzlarına çıkıp çöplüğü seyretmek. Edebimizle 
aramızda duran bu yaşam tarzı bizi bir bilinmeze 
doğru sürüklüyor. Kendimizi ne zaman bulsak “Bu 
hale nasıl geldim” sorgusu…  Bütün bunlarından 
içinden geçip kendi hayallerimizdeki o latif insan 
olma hayali. Çok uzak gibi görünse de hayatımız-
da edebin, ahlakın şekil vermesine izin verebilme 
istidadı… Bütün eylemlerimiz ve düşünce halleri-
mizin aradığı o müthiş uyum. Edeple, güzel ahlakla, 
ahengimiz geleceğimizi belirleyecektir. 

AÇIK KAPILARDAN GEÇMEK
“Yaptığım fiilleri ödevlerim olarak görmeliyim” 

der Kant. İnsanı saygıya layık kılan iyiliği talep et-
mesidir. Topluma eskiden sahip olduğu irfanı iade 
etmek için çaba göstermek, yaratıcının umudun 
koruyucusu olduğunu unutmadan yaşamak, insa-
nın hak ettiği bir yaşam arayışı içinde olmak, bizim 
şiarımız olmalıdır. Gözümüzün önünde, hakikatten 
uzaklaşan bu dünyaya ancak, güzel ahlakla ve edep 
eğitimiyle üzerimize düşeni, yapmış olacağız. Kal-
bimizi ve niyetlerimizi bize miras kalan o pak idrake 
çevirmek, kâfidir… 

Acele edin çünkü, “Küllü âtin Karîb”. 
(Her gelecek yakındır.)
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Bizim hikayemiz nedir? 
Anlatmanın o kadar 
çok yolu var ki… Hayli 
gerçek olan bu hayatın 
sularında gemimiz 

yüzerken, her birimiz kendi 
masalına tutunmuş bir şekilde 
denizi seyrediyor. Yol alırken nice 
badireler atlatılıyor. Ama gemideki 
herkes kendi hayalindeki o 
zamansız dünyada bir oraya 
bir buraya gidip geliyor. Olmak 
istediğimiz şahsiyetin, zihnimizde 
izini sürerken ait olduğumuz 
dünya ile kendi idealimiz arasında 
sallanıp duruyoruz. Bir bakıma 
hepimiz aslında toplum dediğimiz 
bu geminin içinde yalpalıyoruz. 

AİLE DENEN O SIRLI ÜLKE
Rotayı belirleyen şeyler, bizim 

hayallerimize pek kulak asmıyor. 
Ancak gözlerimizin uzaklara 

yolculuğu burada bitmez. Parlak 
gökyüzünden gelen ışığın gölgesi 
düşmeli omzumuza. İnsan ilk kez 
adına aile dediğimiz o sırlı ülke-
nin, omuzlarında dokunmak ister 
yıldızlara. Kapılar ilk kez o dünyada 
açılır ve kapanır yüzümüze. Hayat 
devam eder ama biz rüyalarımız-
da bile kopamayız ailemizden. 
Çocuklukta arkadaşlarımızla oyun 
oynarken kuma çizdiğimiz yüzler, 
annemizin adaçayı tütsüsüyle 

odalarda dolaşırken peşinden 
eteğine tutunup meraklı gözle-
rimizle bakışmalarımız, mahal-
ledeki arkadaşlarımızdan biri 
bile eksik olsa oyun oynamak 

istemediğimiz, kitaplarla hala ha-
yal kurabildiğimiz, büyüdüğümüz 
o çocukluğumuzun ilk gençliği-
mizin renkli sayfaları.  Resimden 
görünen suret böyledir. Ama işin 
suretinden sadır olanlar?

‘YAY’IN GERGİNLİĞİ
Yayın gerginliği önemlidir. 

Dikkatin çabuk dağılmasıyla ok 
hedeften sapar. Ana baba yayı 
belirler, çocuk ise oktur. Her 
başlangıç aslında sondur. Nasıl 
çıkarsa yaydan o şekilde devam 
eder. Evlat ebeveynin sırrıdır. 
Böyle öğretildi. Ebeveynin niyeti 
evladın hayatıdır. Hedefe odakla-
nırken tam ortaya nişan alınmaz, 
eğik atış durumu, hedefi ortadan 
vurmanıza yardımcı olur. Hedefe 
yakın olmak da dümdüz atmayı 
gerektirir hepsinden ötesi. O kadar 
yaklaştı ki iki yay kadar, iki kavis ka-
dar belki de daha fazla buyruluyor 
Peygamber Efendimiz (S.A.V)’nin 
Allah (C.C)’ye yakınlığı…

O halde kemankeş sırrının fısıl-
dayacağı bir yürek olmak gerek. 

KURBİYETİN KAHVERENGİSİ
“Ben güzel ahlakı tamamlamak 

için gönderildim.” 
Evladın ziyneti nezaket ve 

zarafettir. Evlatlar, evinde, ailesi 
çevresinde kibar, geçimli, nazik 



DOKUNMATİK 
CİHAZLARIN BİLE 
HAFIZASI SİLİNİR! 

Ayna içimizde ne 
varsa okuduğumuz 
bir kitap gibidir… 
Mutluluğumuzu 
yansımamızın 

göz kenarlarındaki çizgilerden 
görebiliriz, kızgınlığımızı ise kaş-
larımızın ortasında homurdanan 
iki dev gibi keskin çizgiler ele 
verebilir. Derinliği değişken olan 
bakışlarımız işte o adeta içimizin 
dehlizlerine açılan bir penceredir. 
Benim için ise ayna, son iki aydır 
üzeri gazete kâğıtlarıyla örtülme-
si gereken adeta başka dünyanın 
canlılarını saklayan birer objeye 
dönüştü. Çünkü aynalar sevdi-
ğim bir büyüğümü takipte!

TÜRKİYE’DE HIZLA ARTIYOR 
Kocasını üç yıl önce kaybe-

den 70 yaşındaki yakınım bir gün 
asansörde fark etmiş aynadaki 
kadını; “Asansörden inme!” diye 
bağırmış yabancı kadın… O da 
öyle yapmış inmemiş biz gelene 
kadar… Öfkeli kadın kısa süre 
sonra evine de girmiş. Halamın 

hüzünlü güzel gözleri önce 
salondaki konsolun aynasında 
yakalamış aynı yabancı gözleri, 
elini yüzünü yıkayıp kendine 
gelmek için koştuğu banyoda 
ise uzun zamandır görmediği 
yeğenleri çıkıvermiş karşısına. 

Kızlar sorularına cevap ver-
miyor fakat bülbül gibi neşeli şar-
kılar söylüyorlarmış. 85 yaşındaki 
zihinsel engelli abisi bile halamı-
zın durumu karşısında endişeye 
kapıldı. O günden sonra o evdeki 
tüm aynaları gazete kâğıdıy-
la kapladık. Böylece davetsiz 
misafirleri uzaklaştırdık. Hala-
mız Alzheimer hastası olmuş. 
Doktorunun söylediğine göre 
zihinsel engelli abisiyle meşgul 
olması yeterli gelmemiş besbelli 
hayatta başka meşguliyetlere de 
ihtiyacı varmış. Eşini kaybetme-
sinin acısı ve asosyal yaşantısı 
süreci hızlandırmış. Son yıllarda 
çok sık duyar olduk Alzheimer, 
Parkinson benzeri hafıza ve sinir 
sistemi hastalıklarını. Ülkemizde 
de kanser kadar yaygınlaştı. 
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GONCA 
BABÜR
ÇAKIR



Türkiye İstatistik Kurumu 
verilerine göre gelişmiş ülkelerde 
Alzheimer hastalığı azalırken, 
Türkiye’de hızla artıyor!

GENÇ YAŞLARDA BAŞLIYOR 
Unutuyoruz… Hafızamız 

geçmişle bugün arasında gidip 
geliyor. Hayaller görüyoruz. Arada 
bir isim veya eşyaların yerini 
unutmak veya randevu kaçırmak, 
daha sonra hatırlamak şartıyla 
hepimizin başına gelebiliyor. 
Alzheimer hastalarında ise sonradan 
hatırlama kısmı gerçekleşmiyor. 
Yunus Emre’nin sözü geliyor aklıma: 
“Durulduğu zamanları olur insanın, 
yorulduğu zamanlar olduğu 
gibi, ama ömür götüren kırıldığı 
zamanlardır.” 

Genelde kırılgan hassas 
insanların ömrüne dokunuyor 
bu hastalık… Günümüzde tüm 
dünyada 44 milyon bunama hastası 
bulunuyor. Yapılan çalışmalar 
sonucu 2023 yılında ülkemizin 65 
yaş üstü yaşlı nüfus oranının yüzde 
10’un üzerine çıkacağı ve bunama 
hastalıklarının sıklığının büyük 
bir hızla artmaya devam edeceği 

tahmin ediliyor.
Uzmanlara göre zihinsel 

hastalıklardan korunma genç 
yaşlarda başlıyor. En önemli 
önlem ise hayat boyu öğrenme 
alışkanlığı kazanmak. Peki, nedir 
hayat boyu öğrenme? Her yaşta 
hem fiziksel hem de zihinsel aktif 
olmak demek. Özetle bu çağda 
benden geçti deyip, un eleyip eleği 
asmamak gerekiyor. Hem çağın 
hastalıklarından korunmak hem de 
teknolojik gelişmelerle hızla değişen 
toplumsal hayata uyum sağlamak 
için yaşam boyu öğrenme şart. 
Bireylerin var olan nitelikleri hızla 
eskiyor. Her yaşta zihni diri tutmak 
ve sürekli değişen iş dünyasında var 
olabilmek için yenilenmek gerekiyor.

EKSİK KALIYOR 
Hayat boyu öğrenme kavramının 

batıda doğuşu 1919 yılına uzanıyor. 
İngiltere’de silahlı kuvvetler ve 
kritik sanayilerde görev alan 
yetişkinlerin hızla, yeniden eğitimi 
ihtiyacının bir sonucu olarak 
“Dünya Yetişkin Eğitimi Derneği” 
kuruluyor. Bu derneğin 1929 yılında 
“Dünya Konferansı” adını taşıyan 

toplantısında bu konu gündem 
oluyor. Ülkemizde ise günlük 
hayatımızda sık sık karşılaştığımız 
kavramlardan değildi hiç kuşkusuz. 
Lakin günümüz dünyasında 
teknolojiyle birlikte hayatımıza 
soktuğumuz ve pek çoğumuzun 
onayını alan bir gerçekliğe 
dönüştü. Yani teknoloji çağının 
ihtiyaçlarından birisi oldu.

Eğitim bir ilaç gibi iyileştirici 
etkiye sahip… Toplumumuzun 
bilinçlenmesi, insanımızın topluma 
kazandırılması için olmazsa 
olmazımız. Çok sayıda öğrencinin 
eğitim alabilmesi için oluşturulan 
günümüz eğitim sistemleri, 
insanın hatta toplumun ihtiyacı 
olan bilgi, beceri ve yetkinlikleri 
kazandırmakta zorlanıyor. 
Eğitim sistemi mesleki, teknik 
ya da bireysel ihtiyaçlarımızı 
karşılamamız için gerekli olan 
özellikleri kazandırmak için eksik 
kalıyor. Millî Eğitim Bakanlığımızın 
yeni projeleri herkes gibi beni 
de heyecanlandırıyor. Teorik 
kalan ezberci eğitim sistemi 
değişiyor. Geleneksel öğretiye göre 
hiçbir bilgi kalpten alınmıyorsa 
gerçek anlamda öğrenilmiyor, 
canlanmıyor, zuhur etmiyor. 
Öğrenmenin sağlaması ise insanda 
kalıcı davranış değişikliği oluyor. 

MUTLU BİR DÖNEM İÇİN 
Hayat kimileri için uzun 

kimileri için ise kısa bir yolculuk. 
Adı üstünde yolculuk çaba 
içinde hareket halinde olma hali 
yani… Artık telefon numaralarını 
ezberlemediğimiz bu dönemde 
zihin kaynaklı hastalıklar hızla 
çoğalıyor. Çalıştırılmadığında 
dokunmatik cihazların bile hafızası 
silinir! Bilgi ve nitelik sahibi olma, 
mevcut bilgiyi geliştirme amacıyla 
yapılan tüm öğrenme faaliyetlerini 
kapsayan “Hayat Boyu Öğrenme” 
kavramı gençler için başarılı bir 
iş hayatının kapılarını aralarken 
yaşlılar için ise zihnen daha sağlıklı, 
üretken ve mutlu bir dönemin 
anahtarı. 
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Hem çağın 
hastalıklarından 
korunmak hem 
de teknolojik 
gelişmelerle 
hızla değişen 
toplumsal hayata 
uyum sağlamak 
için yaşam boyu 
öğrenme şart. 
Bireylerin var olan 
nitelikleri hızla 
eskiyor.

Yunus Emre’nin 
sözü geliyor aklıma: 
“Durulduğu zaman-
ları olur insanın, yo-
rulduğu zamanlar 
olduğu gibi, ama 
ömür götüren kırıl-
dığı zamanlardır.”



ANADOLU’DA BiR BiLiM 
ADAMI: MUSTAFA iNAN
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Taşradan gelen, 
‘Soluk benizli’, dört 

yaşında damdan dü-
şen çocuk, üniversite 
eğitimini tamamladığı 
okulda önce dekan, 

sonra rektör olarak 
görev yapıyor. Her 

şey bittikten sonra 
TÜBİTAK’ın kurucu 

kadrosunda yer alı-
yor. Ardından gelen 
‘Bayındırlık bakan-

lığı’ teklifini ‘Siyaset 
beni bozar’ diyerek 

reddediyor.

Mustafa İnan… 
Memleket 
kıtlıkla imtihan 
olurken kendini 
yetiştirmiş, 

dünyanın sayılı mekanikçilerinden 
biri olmuş. Adanalı, çelimsiz, 
hastalıklarla büyüyen bir çocuk, 
çocukluk. 

Bir Bilim Adamının Romanı, 
Türkiye bilim tarihinin en önemli 
isimlerinden Prof. Dr. Mustafa 
İnan’ın biyografik romanı. Romanın 
yazarı da İnan’ın öğrencilerinden, 
Türk edebiyatının büyük ismi 
Oğuz Atay.

AİLENİN BİRİCİĞİ 
Ailede kendisinden 

önceki bütün erkek çocuklar 
henüz bebekken öldüğü için 
doğduğunda annesi ‘Kaderi 
kandırmak’ adına beşiğine 
siyah battaniye örtüyor. Posta 
memuru Hüseyin Avni Bey’in 
eşi Rabia Hanım “Mutlu değiliz 
ey kader! Oğlumuz olmadı gibi 
düşün!  Dokunma bize!” mesajının 
devamını, küçük Mustafa’nın 
kulağına küpe takmak gibi 
detaylarla sürdürecek sonrasında.

LİSE YILLARINDA   
DERS VERDİ 

Lakin malum, sakınan göze 
çöp batar. Evin gözbebeği dört 
yaşında iken, Adana’nın ‘Sarı 
sıcağında’ gece vakti herkes 

‘Açık havada’ uyurken, damdan 
düşüverecek. Oysa savaş yıllarının 
yokluğunda altın kadar kıymetli 
şekeri kızlardan sakınıp, Musta-
fa’nın çayına ve sütüne bolca 
koyuyorlardı. Her şeye rağmen, 
çocuk cılız ve narin. Çabuk hasta-
lanıyor. O yüzden onu okula ver-
irken hocayı tembihliyorlar: “Bunu 
falakaya yatırma! Ne olur!”

derken Adana Lisesi’nde Leyli 
Meccani yılları. Sinek içinde boğu-
lan, bulanık ve miskin Seyhan 
Nehri’nin tersine pırıltısı bütün 
okulu aydınlatan büyük zekanın 
‘Sahne aldığı’ dönem. Daha o yıl-
larda arkadaşlarına matematik-fizik 
öğreten Mustafa, Yüksek Mühen-
dis Mektebi’nde bu geleneği 
sürdürerek, hiç defter tutmadan 
ve bir kere bile kimse tarafından 
ders çalışırken görülmeden okulu 
en yüksek dereceyle bitirecek.

ARKADAŞLARININ GURUR 
KAYNAĞI 

Dost canlısı sohbeti, edebiyata 
merakı, zekâsı ve anlatım 
kuvvetiyle çoktan efsane olmuş 
durumda. Arkadaşlarıyla okul 
duvarından atlayıp Beyoğlu’na bira 
içmeye giden de o; Fuzuli’ye ve 
Ömer Hayyam’a daha o yıllardan 
tutkun olan da… Seneler sonra, 
İTÜ 1937 mezunu mühendis 
arkadaşları “Mustafa İnan ile aynı 
devre mezunuyum” diye gurur 
duyarak, not düşecek bu durumu.

“VATAN BENİ BEKLER!”
Ama şimdi başka bir 

zamandayız. İsviçre’de Seefeld 
Strasse 60 numarada ikamet eden, 
ayın sonunu bir türlü getiremeyen 
arkadaşlarına borç para veren 
ve boş kaldığı zamanlarda divan 
edebiyatından şiir ezberleyen 
‘Soluk benizli’ doktora öğrencisi, 
Zürih’teki yurtta, kendi kendisiyle 
konuşuyor: “…Bu fırsatı iyi 
kullanmalısın oğlum Mustafa: 
Mademki dört yaşında damdan 
düşünce ölmedin, yaşamayı 
hak ettiğini göstermelisin. 
Bon pour L’orient (Doğuda 
geçerli) bir doktora çalışmasıyla 
yetinmemelisin. Türkiye’de 
yüksek mühendis yetiştiren bir 
mektep olduğunu duymamış 
olan şu yabancılar takımını 
utandırmalısın…”

Sözünü tutup, sonrasında 
pek çok batılı bilim adamının 
referans göstereceği bir çalışmayla 
– Fotoelastisite– doktorasını 
tamamlayacak. İsviçreli hocalarının 
bütün ısrarlarına rağmen, ‘Vatan 
beni bekler!’ diyerek ülkesine 
dönecek ve İTÜ’yü hem hocalık 
hem de idarecilik vasıflarıyla bir 
güneş gibi aydınlatacak.

EZBERLERİ BOZDU 
Her gün evden işe sefertasında 

yemek taşıyarak, kaloriferli bir evle 
40 yaşında tanışarak, ölümüne 
yakın nihayet bir ev sahibi olarak, 
onca parasızlığa rağmen dışarıdan 
hiçbir proje almadan, oğlunun 
doğumunda eşini hastaneden 
borç-harç çıkarma pahasına 
‘Vatana hizmet edecek.’

Oysa, herkes hemfikir: 
İsviçre’de kalsaydı dünyanın sayılı 
bilim insanlarından biri olacaktı.

Olsun. Umurunda değil. 
Akademik dünyanın buz misali ve 
ezberden ibaret bütün kurallarını 
yerle yeksan ederek hocalık 
yapıyor. En anlaşılmaz formüller 
onun dilinde ‘Hap gibi!’. Yerel 
olan, ‘Bizim’ olan, matematikten, 
tasavvuf ve edebiyata dek onun 
için vazgeçilmez kıymette.

Mesela, kim demiş Mevlâna 

Celalettin, Einstein’dan ‘Daha az 
sırra vakıf’ diye? Ayrıca, bütün 
bu süreçte Yahya Kemal’in ‘Masa’ 
arkadaşı. Dönemin entelektüel 
kadrosu onsuz toplanamıyor. 
Alaturkacılara matematik anlatıyor. 
Müzik dinliyor. Rakı içiyor. 
Gazinoya, tiyatroya gidiyor… 
Yaşıyor.

“YA HAYIRLI   
KONUŞ YA DA SUS”

Taşradan gelen, ‘Soluk benizli’, 
dört yaşında damdan düşen 
çocuk, üniversite eğitimini 
tamamladığı okulda önce dekan, 
sonra rektör olarak görev yapıyor. 
Her şey bittikten sonra TÜBİTAK’ın 
kurucu kadrosunda yer alıyor. 
Ardından gelen ‘Bayındırlık 
bakanlığı’ teklifini ‘Siyaset beni 
bozar’ diyerek reddediyor.

İnsanlarda en çok 
‘Samimiyetsizliğe’ şaşırıyor. 
Matematik-fizik zekâsıyla 
Türkçe’nin altını üstüne getiriyor. 
Çok güzel içli köfte yapıyor. 
Fıkraları dilden dile dolaşmakta. 
‘Kul elhayrü ve illa feskut’ –Ya 
hayırlı konuş ya da sus– en sevdiği 
sözlerden, Hint Felsefesi ve 
Kızılderililerin büyük ‘Kırılması’ ilgi 
alanlarından…

“ÇOK HALSİZİM,  
UYUMAK İSTİYORUM”

Side’deki köylüye sabit 
ısıyı anlatarak, iyi yoğurdun 
nasıl yapılacağını anlatmaya 
üşenmeyen, ‘Düşünme egzersizi’ 
derslerinin müfredata mutlaka 
konulması gerektiğine inanan, 
bütün hocalık döneminde 
yalnızca bir kez ‘Halkaların 
burkulması’ formülünü cebinden 
çıkarıp bakan, evlenme teklifini 
karşısındaki sandalyede oturan 
Jale Hanım’a Alman dilinde küçük 
bir pusulaya yazarak yapan 24 
Ağustos 1911 doğumlu Mustafa 
İnan, Almanya’nın Freiburg 
şehrindeki hastanede,  5 Ağustos 
1967 günü ‘Uyku ilacımı verin artık. 
Hemen uyuyacağım, çok halsizim’ 
dedikten sonra uyuyor. Bir daha 
uyanmıyor.
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“SAVAŞIMIZ VE ZAFERİMİZ”
Selma Aydın, ülkemizin 

yetiştirdiği başarılı mühendislerden 
yalnızca biri. Türkiye’nin önde gelen 
savunma sanayi firmalarından 
TUSAŞ’ta yedi yıldır tasarım 
mühendisi olarak çalışan Selma 
Aydın, Türkiye’nin ilk yerli genel 
maksat helikopteri Gökbey ile 
Türkiye’nin ilk yerli eğitim uçağı 
Hürkuş’ta tasarım mühendisi olarak 
önemli görevler aldı.

ODTÜ Fizik ve Makine 
Mühendisliği bölümlerinden 
mezun olan ve işini ‘Vatani bir görev’ 
olarak tanımlayan Aydın “Hürkuş 
ile Gökbey’in ilk uçuşunu bir kez 
daha yaşamayacağız, bir tarihe imza 
attık. Atalarımız zaferlerini nasıl 
anlattıysa, biz de bugünleri ilerde 
öyle anlatacağız. Çünkü bu da bizim 
savaşımız ve zaferimiz” dedi.

İLK UÇUŞ SONRASI AĞLADI
Hürkuş’ta sistem testlerinde 

görev alan Aydın, Gökbey de ise 
sistem ve uçuş testlerinde çalıştı. 
Hürkuş ve Gökbey’in önemine 
değinen Aydın “İkisi de yerli bir proje. 
TUSAŞ olarak ilklerin var olduğu 
aşamalarda yer aldım. Hürkuş sabit 
kanat platformu, Gökbey ise döner 
kanat platformu olarak TUSAŞ’ın ilk 
yerli ürünü. Böyle bir tarihin içinde 
yer almak çok gurur verici. Yerli ve 
milli imkanlarla ürünleri tasarlayan 
bir mühendis ekibine sahibiz” dedi.

İlk uçuş sonrası ağladığını 

belirten Aydın “TUSAŞ’ta dünya 
standartlarına göre gidiyor ve 
ilerliyoruz. Neden daha çok 
çalışmalıyız sorusuna memleket 
sevdası veya vatani bir görev olarak 
adlandırmak istiyorum. Hürkuş ile 
Gökbey’in ilk uçuşunu bir kez daha 
yaşamayacağız, bir tarihe imza attık. 

TABİATIMIZA UYGUN
Savunma sanayinde kadın 

mühendis sayısının artması 
gerektiğini söyleyen Aydın, 
 sözlerine şöyle devam ediyor: 
“Toplum olarak maalesef ataerkil 
bir yapıya sahibiz. Bu alanda çok 
fazla kadın görmezsiniz. Ancak 
TUSAŞ, kadın profiline çok alışkın 
bir yer. Öncelikle bu işe çok 
hâkim olduğunuzu ve bildiğinizi 
göstermeniz gerekiyor. Bir kadın 
olarak algıdaki fiziksel sınırların 
üzerinde çalışabileceğinizi 
göstermeniz gerekiyor. Bizim çok 
fazla mühendise ihtiyacımız var 
ama kadın mühendise daha da fazla 
ihtiyacımız var. Çünkü biz detaycıyız, 
detaylara çok takılırız. Havacılık 
sektörü çok fazla detay isteyen bir 
iş ve bizim yaratılış gereği birçok 
görevi aynı anda götürebiliyoruz. 
O yüzden kadınların hem tasarım 
hem de üretim alanında çok aktif 
olabileceğine inanıyorum. Mühendis 
olmak isteyen arkadaşlarım, 
ülkemizin mühendislik alanındaki 
ihtiyacını unutmamalı. Buralarda 
çok mutlu ve başarılı olabileceklerini 
bilsinler.”

TÜRK
MÜHENDİS

KADINLAR

          TARİHE 

İMZA ATTI

Kadın mühendis terimi 
artık hiçbirimize yabancı 
değil. Kamusal alanda 
ve birçok alanda sık sık 
görmeye alıştığımız 

kadınlar, mühendis olarak büyük 
başarılara imza atıyor. Liselerdeki 
kız öğrenciler mühendis olmak için 
hedeflerine kararlılıkla yürüyor.

SAYI HIZLA ARTIYOR 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları 

Birliği’ne (TMMOB) bağlı 24 Odaya 
üye olarak 90 bin kadın mühendis 
bulunuyor. Mühendis odalarına üye 
olmayanlarla beraber Türkiye’de 
kadın mühendis sayısı ise 200 bini 
aştı. TMMOB’ye bağlı mühendis 
odalarının üye istatistiğine göre 

kadınlarda en çok inşaat ve  
ziraat mühendisi var. İnşaat ve 
Ziraat Mühendisleri Odası’na 
13 bin, Makina Mühendisleri 
Odası’na 10 bin 766, Gıda 
Mühendisleri Odası’na 12 bin 74 
üye kadın mühendis bulunuyor. 
Mühendislik okumak isteyen 
gençlerin sayısında da artış var.

HABER HABER



Hem Kur’an’ı Kerim’i 
tasvir eden hem de ilim 
verilenlere seçkinlik 
bahşeden bir ayet. Şairin 
“Yar deyince kalem elden 

düşüyor” dediği gibi, ayeti kerimede kalp 
zikredildiği zaman, tabir-i caizse kalemin 
elden düşmesi, kalbin hassaten teyakkuza 
geçmesi lazım. Zira çok merkezi, esaslı 
beyanatlar geliyor demektir. Müfredatta, 
bu anlamda “Yüce Allah’ın kalbi zikrettiği 
her yer, akıl ve ilime işaret eder” denmiş.

ALLAH’A ULAŞMAK İÇİN 
Kalp, tüm oyunun düzenin kurulduğu, 

tüm alışverişlerin yapıldığı, varlığın ve 
yokluğun ya da daha doğru ifadeyle 
ihyanın ve helak olmanın mekânı.

Kendi adıma konuya ilk yönelişim 
“Limen kâne lehu kalb” ifadesiyle olmuştu. 
Kaf Suresi’nin 37’nci ayeti kerimesinde 
“Şüphesiz bunda kalbi olan veya hazır 
bulunup, kulak veren kimse için elbette bir 
öğüt vardır” buyurulmuş. 

Daha sonra, Şuara Suresi 194’de, “Alâ 
kalbike” ifadesiyle de Kur’an’ı Kerim’in ilk 
olarak, Efendimiz Aleyhisselam’ın kalbine 

KALPLERİNE KUR’AN’I
KERiM YERLEŞENLER!..

HANDAN
ÖZDUYGU
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inzal olduğu belirtilmesinin çekim 
alanına girmiş “Âlâ kalbike” başlıklı 
kalp konulu, ilk ‘İlliyyun’ yazısını 
yazmış ve anlamıştım, her ne olup 
bitiyorsa kalpte oluyor... 

Neticede Allah, hitap için evvela 
kalbi muhatap alıyor, hitabını kalbe 
ikame ediyor ve vahyi ilahi kalbe 
yerleşiyor. Böylece kalp, Allah’a 
ulaşmak için O’na açılan kapı görevi 
görüyor. 

İLİM VERİLENLERE 
BAHŞEDİLMİŞ 

Hadisi şerifte “Kabir ya cennet 
bahçelerinden bir bahçe ya da 
cehennem çukurlarından bir 
çukurdur” diye verilen misali, biz de 
pekâlâ kalbe uyarlayabiliriz ve kalp 
için de cehennem çukurlarından bir 
çukur veya cennet bahçelerinden 
bir bahçe benzetmesi yapabiliriz. 

Bir başka hadisi şerifte ise 
“Yerlere, göklere sığmadım, mümin 
kulumun kalbine sığdım” hadisi 
de yazımızın konusu “O Kur’an, 
kendilerine ilim verilenlerin 
kalplerine yerleşmiş apaçık 
ayetlerdir!..” Ankebut/49’un adeta 
açılımı gibi; Allah hitabıyla, sözüyle 
sohbetiyle, celaliyle ve cemaliyle 
dahi emirleri ve esmalarıyla 
kendisine ilim bahşettiklerinin 
kalbine yerleşiyor. Hasılı ayet, 
hattı ve matlaı, siyakı sibakı ile 
çok zengin. Bir ayeti kerime 
üzerinde yoğunlaştığımız, üzerinde 
çalıştığımız zaman, birbirinden 
farklı ya da birbirinin bir başka 
versiyonu gibi duran ayetlerle ne 
kadar çok münasebet kurarsak 
kazanımı o kadar çok artırmış 
oluruz.

Şimdi bu kitap; kendisine 
ilim verilenlere bahşedilmiş, ilim 
verilenler de malum kendisinden 
sakınanlar. Yani ilmi ancak 
kendisinden sakınanlara ihsan 
ediyor.

“Ey iman edenler! Allah’tan 
sakınırsanız, size hakla batılı ayıran 
bir anlayış Furkan verir.” Enfal/29

DURUM KRİTİK 

İlim tamam, diploma icazet vs. 
falan da lakin hakikatte, sakınanlara, 
haşyet ve ihtiram üzere olanlara 

ihsan olarak verilen bir durum. 
Kişi kesbi olan ilmin yanına vehbi 
ilmi cezbedemediyse, yani ‘Furkan’ 
verilmediyse, Kur’an’ı Kerim 
Ankebut/49’da buyurulduğu gibi 
kalbinize yerleştirilmediyse durum 
kritik demektir!

Ayrıca yine Fatır Suresi/32’de 
“Biz kitabı varislerimize verdik” 
buyuruluyor. Şu hâlde kendisine 
ilim verilenler, aynı zamanda 
varisler. Biz almıyoruz, liyakat 
kaybettiğimizde kendisi veriyor. Biz 
talep ediyoruz, gayret ediyoruz. O, 
dilerse ihsan ediyor. Kul olmakta 
sanırım böyle bir şey.

Bu arada, En-am/36’ncı ayeti 
kerimede de “Ancak duyan, 
içtenlikle dinleyenler icabet 
edebilir!..” diye bir sınırlama 
getirilmişken, kalbine yerleşenin 
halini, seçkinliğini kıyas etmek 
gerek...

BİR MUCİZE
Müfessirlerin ayeti kerime 

hakkında ki tefsirlerine baktığımız 
zaman, Kur’an’ı Kerim’in kalbe 
yerleşmesini, korunmasıyla 
ilişkilendirmişler. İnzal olduğu 
zaman matbaa ya da şimdiki gibi 
elektronik ortamlar söz konusu 
değildi, lakin hafızların kalbine 
nakşedilmişti. Bu konuda Hasan 
Basri’nin güzel bir tespiti var:

“Bu ümmete ezberleme özelliği 
verildi. Öncekiler, kitaplarını bakarak 
okurlardı. Kitabı kapattıklarında 
peygamberlerinden başka kimse 
ezberden okuyamazdı...”

İnzal olduğu günden bugüne 
kadar, dünyanın her köşesinde 
Kur’an’ı Kerim’i ezbere okuyan 
binlerce hafızın bulunması, ayrı bir 
mucizesi olsa gerek. Bu bağlamda 
İbn Arabi gönlü Kur’an’ı Kerim’in 
arşı olan kullardan bahseder. Böyle 
bir gönül için, sanırım önce sıkı bir 
malayani detoksu yapmak lazım, 
sonra da hakkıyla Kur’an’ı Kerim’in 
ahlakıyla ahlaklanmış tabir-i caizse 
yürüyen Kur’an veya Kur’an’ın ikizi 
olarak anılmayı hak edecek vasıflara 
sahip olmak gerek ki, bu vasıflarda 
ki kul ancak “Yeryüzünde kendime 
bir halife yaratacağım” ayetiyle 
işaret edilenlerdir.

“Hayır O Kur’an, kendilerine 
ilim verilenlerin kalplerine 

yerleşmiş apaçık ayetlerdir!..” 
Ankebut Suresi/49

Müfessirlerin ayeti 
kerime hakkında 

ki tefsirlerine 
baktığımız zaman, 

Kur’an’ı Kerim’in 
kalbe yerleşmesini, 

korunmasıyla 
ilişkilendirmişler. 

İnzal olduğu 
zaman matbaa 

ya da şimdiki 
gibi elektronik 

ortamlar söz konusu 
değildi, lakin 

hafızların kalbine 
nakşedilmişti. 



YAZARYAZAR

Külliye kavramı Arapça bir 
kelime olup bir caminin 
çevresinde camiyle birlikte 
kurulmuş olan medrese, 
ibadet, imaret, sebil, türbe, 

hamam, aşevi, kitaplık, okul, tekke, zavi-
ye, çarşı, hastane vb. yapıların bütününü 
ifade eden yapılar topluluğuna verilen 
addır. 

İLİM MERKEZİYDİ
İslam toplumunun oluşumunda 

önemli bir sosyal olgu olan mahalleler 
külliyeler çevresinde mimari yapıda yo-
ğunlaşarak meydana gelmiştir. Bu açıdan 
bakıldığında çok önemli sosyal bir görevi 
olan külliyeler ilk olarak vakıf hukuku 

sistemi ve hayrat kavramını geliştirme-
siyle ortaya çıkmıştır. Merkezindeki yapı 
ise camidir. Camiler bugünkü anlamda 
sadece ibadet değil ilim kültür, sosyal-
leşme, yardımlaşma kısacası hayata dair 
ne varsa toplumun oluşumuna dair ne 
gerekliyse külliye içinde var edilmeye 
çalışılmıştır. 

Cami en az cuma namazlarındaki zo-
runlu toplanma yeri olması yanında bir 
forum ve ilim, tören ve müzakere mer-
keziydi. Külliye bu merkezi tamamlayan 
yapılardan oluştuğu için sosyal anlamda 
büyük önem arz etmekteydi. Bu yapıların 
ilk zamanlarda sadece dini yapılar olur-
ken daha geç tarihlerde sosyal yapılar da 
bu düzene ait olmuşlardır. 

YÜKSEK MİMAR - ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

gulaykurt@turuncudergi.com

GÜLAY 
KURT
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ŞADIRVAN GELENEĞİ 
Külliye etrafında konutların top-

lanmasıyla mahalle kavramı ortaya 
çıkmıştır. Sur içi İstanbul’unda tüm 
mahalle isimleri etrafında toplandık-
ları külliyeden gelmiştir. Külliye, İslam 
toplumunun vakıf hukuku sistemi 
ve hayrat kavramını geliştirmesiyle 
ortaya çıktı. Batı kültüründe köy veya 
kasaba meydanları, o yerleşim bölge-
sinin merkezi sayılır. Osmanlı mima-
risinde tüm yerleşmelerin merkezi 
cami avlularıdır. Cami avlusundaki 
şadırvan geleneği, köy meydanındaki 
çeşme geleneğinin devamıdır. Cami 
etrafında dini ve sosyal yapılar zaman 
içinde çoğalmıştır. 

GENİŞ ALANA SAHİP 
Anadolu’da Türk mimarîsinin 

örneklerini ortaya koyan devlet ve 
beylikler olan Karahanlılar, Gazneliler 
ve Büyük Selçuklular çeşitli fonksiyon-
lara sahip yapı birimleri oluşturarak 
hem yapı yorumunu hem de mimarî 
anlayışını bilen, özümleyen bir kültür 
yapısı ortaya koymuşlardır. Bunun 
sonucu olarak, bu mimarî bilgiler ve 
kültür birikimi, Anadolu’ya hem ku-
zeydoğudan hem de güneydoğudan 
girmiş ve yaygınlık kazanarak devam 
etmiştir. Bu kompleks yapılar bugün-
kü kültür merkezlerini akla getirse 
de elbette ki işlevsel olarak çok daha 
geniş bir alana sahipti.

İSTANBUL’DA YAKLAŞIK  
50 KÜLLİYE VAR  

Artuklu döneminden kalan ve 
Mardin’de bulunan Ernineddin 
Külliyesi (1108-1122) günümüze bazı 
birimleri eksik olarak ulaşan en eski 
külliye örneği olarak bilinir. 

İstanbul’da takribi olarak 50 külliye 
bulunmaktadır. Bu külliyeler arasında 
2-3 yapıdan meydana gelmiş ufak 
külliyeler olduğu gibi Süleymaniye 
Külliyesi’nde yirmiden fazla yapı 
bulunur. 
Atik Ali Paşa Külliyesi (Çemberlitaş),
Eyüp Sultan Külliyesi,
Fatih Sultan Mehmet Külliyesi,
Haseki Külliyesi,
Kılıç Ali Paşa Külliyesi,
Laleli Külliyesi,

Mahmud Paşa Külliyesi,
Mihrimah Sultan Külliyesi (Edirnekapı 
ve Üsküdar),
Nuruosmaniye Külliyesi,
Piyale Paşa Külliyesi (Kasımpaşa),
Sinan Paşa Külliyesi (Beşiktaş),
Yavuz Sultan Selim Külliyesi (Fener),
Sultanahmet Külliyesi,
Süleymaniye Külliyesi (Süleymaniye),
Şehzade Külliyesi,
Yeni Cami Külliyesi,
Yeni Valide Külliyesi (Üsküdar),
Zal Mahmut Paşa Külliyesi.

PEK ÇOK YAPIYI   
BARINDIRIYOR 

Külliyede bulunan binalar;
Cami, Şadırvan, Muvakkithane 

(Namaz saatlerin belirlendiği yapı), 
Medrese, Sıbyan Mektebi, Kütüp-
hane, İmaret, Darüşşifa (Hastane), 
Tabhane (misafirhane), Hamam, Ker-
vansaray, Sebil, Çeşme, Türbe, Hazire, 
Arasta (dükkân), Tekke, Zaviye, Han 
vs. olarak sıralayabiliriz. 

Kısaca külliye olarak adlandırılan 
önemli yapı topluluklarına zaman 
içinde manzume, hey’et, imaret, site, 
imaret sitesi, kompleks gibi isimler de 
verilmiştir. Genellikle bir cami etrafın-
da gelişen külliyelerin bazen medre-
se, ticarî bir yapı veya türbe çevresin-
de şekillendiği de görülmektedir. 

HALKA HİZMET 
Devlet yönetiminin en üst 

kademesinde olan kişilerle bunların 
eşleri ve çocukları, yönetimin çeşitli 
kademelerinde bulunan vezir, bey, 
paşa, sadrazam gibi devlet ricâliyle 
halktan hayır sahibi zenginler 
tarafından bu sosyal tesisler 
halka hizmet amacıyla yapılmıştır. 
İslâmiyet’in ilk devrinden başlayarak 
camiyle bütünleşen birçok fonksiyon 
bulunmaktaydı. Medine’deki Mescid-i 
Nebevî bu anlamda bir külliye gibi 
çok fonksiyona sahip ilk yapı olarak 
görülebilir. 

Buradan anlaşıldığı üzere 
doğumdan ölüme kadar bütün 
hayatı içine alan bir yapı topluluğunu 
imar eden ve mimariye kazandıran 
birer kültür mirası olan külliyelerle ne 
kadar gurur duysak azdır.

KÜLTÜR MİRASIMIZ: 

KÜLLİYELER
İslâmiyet’in ilk 

devrinden başlayarak 
camiyle bütünleşen 

birçok fonksiyon 
bulunmaktaydı. 

Medine’deki 
Mescid-i Nebevî bu 
anlamda bir külliye 
gibi çok fonksiyona 

sahip ilk yapı olarak 
görülebilir. 
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O , gerçekçi ve bir o 
kadar da masalsı 
detaylarla süslediği 
hayallerinin süzge-
cinden hikayelerini 

süzüyor, kalemiyle buluşturuyor. Acı-
yı, aşkı, aileyi, dostluğu, kardeşliği ya-
şanan, yaşanamayan tüm duygu ve 
olayları insan hayatın tam da içinden 
öyle güzel biriktiriyor ki; kurgusuz, 
yalansız, özlediğimiz, aradığımız ne 
varsa içinde buluyoruz tek tek…

Bütün bunları bir araya getiren, 
Senarist Eda Tezcan kimdir diye 
sorduğumuzda; “İzmirli, kahve sever, 
İstanbul aşığı bir hayalperest” diye 
tanımlıyor kendini… Bizler, onun 
hayal dünyasını çok seviyoruz. Ya-
mak Ahmet’ten, Diğer Yarım’a, Kiraz 
Mevsimi’nden, Aşk Yeniden’e, Aşk 
Laftan Anlamaz’dan, Kalp Atışı’na 
son olarak da Hercai dizisiyle ekran-
ları aşka bulayan ve bunlarla sınırlı 

olmayan bir sürü güzel projeye imza 
atan Eda Tezcan ile keyifli bir röpor-
taj gerçekleştirdik.

KENDİ HİKAYEMİ KATIYORUM 

Neden senaristlik?
Bu bir seçim değildi aslında. 

Şartlar böyle gelişti ve kendimi bu işi 
yaparken buldum.

Hikâyeyi oluştururken kal-
binizin derininden geldiğini 
görebiliyoruz. O duyguyu 
birebir hissedebiliyor seyir-
ci, bu çok güzel bir detay. 
Siz bu dili olmayan iletişimi 
nasıl kurabiliyorsunuz?
Sadece hissettiklerimi yazarak… 

Yazdıklarıma kendi duygumu, 
kalbimi, bazen de kendi hikayemi 
katarak. Gerçek bir şey yaptığınızda, 
samimiyetle ve içtenlikle, onun kar-
şıdakine ulaşmama ihtimali yok.

Kurmayı başardığınız bu 
etkileşimle alkışı ve rey-
tingi bol projeler izledik, 
izliyoruz. Gün sonunda bu 
başarının sizdeki karşılığı 
ne oluyor?
Kalp sıkışması, mutluluk, gerilim, 

mide ağrısı, güzel insanlar, hiç habe-

RÖPORTAJ

rim olmadan edilen dualar, karşılık bekle-
meden sevmeler. 

“İNSAN BİLDİĞİNİ ANLATABİLİR 
ANCAK”

Aşkı, günümüz yaşantısından 
sıyırarak yalın ve temiz bir 
şekilde ifade edebiliyorsunuz. 
Bunun sırrı nedir? 
Kendi yaşadığımı, bazen de yaşamak 

istediğimi, içimdeki o naif yerden anlatı-
yorum. Bildiğim bu. İnsan bildiğini anla-
tabilir ancak.

Bugüne kadar yaptıklarınızın 
dışında bizi ters köşeye düşü-
recek, içerik olarak bambaşka, 
yazmak isteyip de henüz yaza-
madığınız bir proje var mı?
Böyle çok farklı, dudak uçuklatacak 

ya da tarzımın dışında bir şey yazma ha-
yalim yok. Ben basit ve küçük hikayeleri 
hep sevdim. İçimizden olanı, sizinkine 
benimkine, sokaktaki Ali’nin hikayesine 
benzeyen hikayeler anlatmayı seviyorum. 
Herkesin bir hikayesi var ve onları eşsiz 
kılan şey detaylar. Herkes benzer şeyi 
ama birbirinin asla aynı olmayan biçimde 
yaşıyor. Bu beni hep cezbetti. Açıkçası 
marjinal bir şey aramıyorum, arzulamı-
yorum da. Sanırım hayatımın sonuna 
kadar böyle hikayeler yazmak beni mutlu 
edecek.

ALLAH YAZAR OLACAK İNSANI 
DİZAYN EDİP GÖNDERİYOR

Senaryo bir projenin bel kemi-
ğidir… Bununla birlikte ekibin 
de önemi yadsınamaz. Bu za-
mana kadar yazdığınız bir işin 
oyuncularda hayat bulamadığı-
nı gördünüz mü? Ya da böyle bir 
durumda ne yaparsınız?
Yazdığım karakterin seçilen castta 

yaşamadığı oldu. Bu baş rollerde hiç 
olmadı neyse ki. Yaşamadığını düşündü-
ğüm karakterleri her zaman o hikâyeden 
eksilttim. 

Üniversite eğitimim sırasında 
senaryo dersini çok severdim. 
Rüya ve masal alemine giriş 
yapıyorsunuz adeta ama 
kusursuz iş çıkarmak isteyenler 
için oldukça zor oluyordu. 

SENARİST EDA TEZCAN:
RÖPORTAJ

Samimiyet ve 
içtenlikle 
YAPILAN İŞLERİN, 

kARŞIdAkİNE uLAŞmAmA 
   ihtimali yok

Hercai çok 
masalsıydı. Herkes 

sever masal 
gibi aşkları. 

Ama en önemlisi 
insanlarda 

yarattığı 
ilahi adalet 
duygusuydu.



Seyircinin aşağı yukarı belli olan 
kodları var ama dediğiniz gibi. Bazen 
bize sürpriz de yapabiliyorlar. Bu 
konuda kimse çıkıp da bu dönem şu 
tutar bu tutmaz diyemez. Ancak ben 
özlenen, eksik olan işi koklamaya 
çalışıyorum. Kendim ekranda neyi 
izlemek isterdim? Bu sorunun cevabı 
önemli. Çünkü ben iyi bir televizyon 
izleyicisiyim. Proje hazırlarken de 
en çok bunu baz alıyorum. Biraz 
hislerimle gidiyorum yani. Sanırım 
fena değilim bu konuda 

DİZİ SEKTÖRÜ HİÇ 
TÜKENMYECEK 

Türkiye de şu anki dizi 
-film sektörü ve geleceği 
hakkında neler söylersiniz? 
Nereye gidiyoruz?
Geleceği hakkında konuşmak 

iddialı olur. Ancak şunu çok net 
söyleyebilirim. Dizi sektörü bu 
ülkede hiçbir zaman tükenmeyecek. 
Şekil değiştirecek, platform 
değiştirecek ama diziler hep olacak. 
Biz dünyada da bu konuda iyi bir 
konumdayız aslında. Dizilerimiz tüm 
dünyaya satılıyor. Bu çok önemli 
bir pazar. Hem ekonomik anlamda 
hem de ülkenin tanıtımı için. Dilimiz, 
kültürümüz, şehirlerimiz, hatta 
yemeklerimiz, türkülerimiz… Uzak 
bir yerlerde birilerinin evine giriyor. 
Bu çok değerli geliyor bana. 

Son dönemlerde internet 
dizileri olarak bilinen 
projelere ilgi çoğaldı. 
Bunun sebebi ne olabilir?
Çağa ayak uyduruyoruz. Sebebi 

bu. İnternet dizileri, paralı kanallar, 
buralara üretilen içerikler daha da 
çoğalacak. Belki de bir gün gelecek 
televizyon sadece internet olacak. 

ÖNEMLİ OLAN   
İYİ BİR METİN 

Uzun bir dönem 
başrollerde sürekli aynı 
isimleri görüyorduk. 
Bu da senaryonun 
önüne geçiyordu. Fakat 
son dönemde artık 
bilinirliği daha az diyerek 

tanımlayabileceğim 
isimleri görüyoruz. Yine 
de bulundukları projeler 
de çok seviliyor, izleniyor. 
Sizce bunun nedeni nedir?  
Oyuncunun senaryo önüne 
geçmesi mi? Senaryonun 
oyuncunun önüne  
geçmesi mi?
Dizilerde star isim takıntısı beni 

çok rahatsız eden bir konu aslında. 
Şu kişi oynarsa dizi tutar diye bir şey 
yok. Bunu da sık sık deneyimliyoruz 
zaten. Uçuk kaşelerle çalışan 
yıldızların dizileri tutmayabiliyor. 
Çünkü bir yıldız ardı ardına dizilerde 
oynadığı zaman inandırıcılığını 
yitiriyor. Televizyon yüzleri çabuk 
tüketir. 

Son dönemde ise daha yeni 
isimlere şans veriliyor ki Hercai, Sen 
Anlat Karadeniz bunun en güzel 
örnekleri. Hem kimya tutturmak 
için hem de gerçeklik için bana çok 
kıymetli geliyor yeni yüzler. Önemli 
olan iyi bir metindir. Önce iyi bir 
hikayeniz ve senaryonuz olacak. 
Tanınmayan ama oyunculuğu olan 
yüzlerle de çok başarılı olunabilir.

DİZİ İZLEMİYORUM 

Peki son olarak Eda Tezcan 
ne izler? Yerli yapımları 
mı yoksa yabancı dizi 
filmleri mi daha çok tercih 
ediyorsunuz? 
Aslına bakarsanız ben son iki 

yıldır özellikle hiçbir şey izlememeye 
özen gösteriyorum. Çok izleme 
yapmanın yazarlığım üzerinde 
garip bir zararı olduğunu hissettim 
birkaç yıl önce. İster istemez sahne 
yazarken beyniniz başka bir işten 
görsel getiriyor. Bu sefer kendi 
hikayenizden ve üretiminizden uzak 
düşüyorsunuz. Çok dizi izlemek 
beni kendimden uzak düşürmüştü 
yani. Bu yüzden izleme yapmayı 
kestim. Bir iki tane takip ettiğim 
Türk dizisi var. Onları da yoğun 
tempoda zaman buldukça izlemeye 
çalışıyorum.
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Sinopsis, tretman vs. 
senaryonun tekniğiyle 
duyguları harmanlamak. 
Böyle olunca merak 
ediyorum, sizi yazmaya 
sürükleyen şey nedir? 
Her seferinde sıfırdan ve 
birbirinden farklı hikayeler 
nasıl oluşuyor?

Senaryo teknik bir konu. Öğreni-
lebiliyor. Ancak yazmak öğrenilen bir 
şey değil. Allah yazar olacak insanı 
bu şekilde dizayn edip gönderiyor. 

Ben buna inanıyorum. Hiçbir za-
man hikâye bulurken zorlanmadım. 
Aslında onları aramadım da. Hayatı 
okumak bir yazarın güdüsel yetene-
ğidir. Hayatı okuyunca hikayeleri de 
görüyorsunuz.

HERKES MASAL GİBİ  
AŞKLARI SEVER

Son projeniz Hercai 
dolayısıyla Miran ve 
Reyyan’dan konuşalım 
biraz da. Sanırım yollarınızı 

ayırdınız? Peki, Hercai’yi 
diğerlerinden ayıran neydi? 
Neden bu kadar sevildi?

Hercai öncelikle çok masalsıydı. 
Herkes sever masal gibi aşkları. Ama 
en önemlisi insanlarda yarattığı 
ilahi adalet duygusuydu. Kötünün 
kötülüğünü anlaması, kötünün 
gözlerinin önünde aşka düşmesi, 
cezasını bulması duygusu işi izlenir 
kılan önemli etkenlerden biriydi. 
Başrollerin uyumu şahaneydi bu 
işte. Tabii naif anlatımı, bazen şiirsel 
bazen de ben de olsam aynen ben 
de böyle derdim dedirten dili belki 
de. Ya da seyirciyle elektriğimiz 
tutmuştur. Kim bilir? 

Ekranda yer alan projeleri 
izlerken “Ben olsaydım 
bu şekilde yön verirdim 
hikâyeye, burada şu 
olmalıydı?” Tarzında 
eleştirileriniz oluyor mu?

Aslına bakarsanız olmuyor. Ben 
olsaydım şöyle yapardım demek 
bana mantıklı gelmiyor. Çünkü 
ben değilim. Bırakalım da yazar 
anlatsın kendi dünyasını, bakalım 
o ne yapacak diyorum. Böyle 
merakla izlediğim birkaç iş var 
ekranda. Yazar olmaktan çok seyirci 
olabildiğim işleri seviyorum.

TÜRKİYE’DE İLK OLACAK BİR 
PROJEYLE GELİYORUZ

Peki, yeni yayın döneminde 
yer alacak mısınız? Var mı 
yeni bir projeniz? 

İki yeni proje var. Sanırım Ocak 
dönemine ancak yetişecek. Biri Hint 
uyarlaması. Türkiye’de ilk olacak 
bir projeyle geliyoruz ve belki yeni 

bir akımın fitilini ateşleriz. Diğeri 
kardeşim ve bana ait olan özgün bir 
hikâye. O da çok masalsı, çok derin. 
İkisi için de oldukça heyecanlıyım.

Seyircinin neleri sevip 
neleri sevmediğini ayırt 
etmek kolay değil zira, bu 
iş tutmaz dediklerimiz yeri 
geliyor reytinglerde bizi 
şaşırtabiliyor. Siz proje 
hazırlarken bu noktada 
nasıl bir yol izliyorsunuz?

RÖPORTAJRÖPORTAJ

Dizilerimiz 
tüm dünyaya 

satılıyor. Bu çok 
önemli bir pazar. Hem 

ekonomik anlamda hem de 
ülkenin tanıtımı için. Dilimiz, 

kültürümüz, şehirlerimiz, 
hatta yemeklerimiz, 

türkülerimiz… Uzak bir 
yerlerde birilerinin evine 

giriyor. Bu çok değerli 
geliyor bana. 

Ben basit ve
küçük hikayeleri 

hep sevdim. 
İçimizden 

olanı, sizinkine 
benimkine, 

sokaktaki Ali’nin 
hikayesine 
benzeyen 
hikayeler 
anlatmayı 
seviyorum.



Okul çağında sağlıksız 
ve fazla beslenmeye 
bağlı olarak ortaya 
çıkan şişmanlık 
günümüzün en 

önemli sorunlarından biri... Bu 
dönemde vücut yeni hücre yapmaya 
programlanmıştır. Vücutta yağ 
hücrelerinin miktarının artıp, içlerinin 
dolmasıyla birlikte çocukluk çağı 
obezitesi ortaya çıkmaktadır. Bu 
durum erken yaşta tedavi edilmezse 
ileriki yaşlarda artık artmış olan yağ 
hücre sayılarıyla uğraşmak çok daha 
zor hale gelir. Ülkemizde yapılan 
çalışmalar çocukların yaşam tarzında 
bir iyileştirme yapılmadığı taktirde 
yakın gelecekte ülkenin en akut sağlık 
sorununun obezite olabileceğini 
ortaya koymaktadır.

Sağlıklı beslenmenin olmaz-
sa olmazı besin çeşitliliği, günlük 
beslenmede mümkün olduğunca 
besin gruplarının tümünden alınması 
gerekir. Süt ve süt ürünlerinin, et, 
yumurta ve peynir gibi protein içeriği 
yüksek olan besinlerin, tahılların, sebze 

ve meyvelerin günlük beslenmenin 
içerisinde olmaları, çocuklarınızın den-
geli beslenebilmelerini olumlu yönde 
etkileyecektir.

KAHVALTI İHMALE GELMEZ! 
Kahvaltıyla çocuklarınızın kas 

işlevleri daha iyi gelişir ve daha geç 
yorgunluk hissi oluşur. Aynı zamanda 
kahvaltı eden çocuklarda şişmanlık 
görülme oranı daha azdır. Aksi takdir-
de ilerleyen saatlerde açlık hissi artar 
ve teneffüs saati geldiğinde ona hızlı 
enerji sağlayacak son derece sağlıksız 
olan abur cuburlardan (Çikolata, hazır 
kek, cips vs) kendini alamaz. Burada 
velilere ve öğretmenlerimize büyük 
görev düşüyor. 

Çocuğunuzun sevebileceği 
farklı lezzetleri birlikte deneyebilirsiniz; 
organik bal, pekmez, söğüş sebzeler 
eşliğinde yumurta, peynirli sandviç, 
sebzeli krep veya muhteşem dörtlü 
yulaf ezmesi, meyve, bal, sütle güne 
enerjik bir başlangıç yapmalarını 
sağlayabilirsiniz!

Biliyorsunuz ki anne sütüne eş 
değer kaliteli protein yumurta, aynı 
zamanda içerdiği ‘Kolin’ vitaminiy-

le çocuğunuzun beyin 
gelişimine ve hafızasını 

kuvvetlendirmesine 
yardımcı olur. 

Çocuğunuzda 

görülebilecek yetersiz protein alımı 
endişeye, dikkat dağınıklığına ve uyku 
bozukluklarına yol açabilir. Çocukları-
nızın haftanın en az beş günü bir adet 
yumurta, her gün üç porsiyon süt ve 
süt ürünleri, 2-3 gün kırmızı et/kuru-
baklagil tüketmesine özen gösterin. 

SAĞLIKLI BESLENME ÇANTASI
Çocuklarınıza yemek yedirmek adı-

na besinleri ödül, keyif veya ceza aracı 
olarak kullanmayın, baskıcı davranma-
maya çalışın yoksa uyarınız sağlıksız 
yiyeceklerin çekiciliklerini arttırmaktan 
başka bir işe yaramaz. Keyif alacakları 
şekilde sağlıklı beslenme biçimi oluş-
turmak adına beslenme çantalarına 
koyduğunuz her bir besinin üzerine 
önemini hatırlatacak şekilde minik 
yazılarla renkli kağıtlar yapıştırarak 
eğlenceye dönüştürebilirsiniz.

Beslenme çantasına tüketebileceği 
miktarda yemek koymaya özen gös-
terin bu noktada diyetisyen yardımı 
alarak çocuğunuzun gereksinimlerini 
birlikte belirleyebilirsiniz. 

Alternatif ara öğün: Çocukla-
rınıza öncelikle ara öğün alışkanlığı 
kazandırmanız gerekir. Kan şekeri 
dengelenmesine yardımcı olarak 
dikkat dağınıklığı, halsizlik ve uyku hali 
görülmesinin önüne geçecektir. İçine 
koyduğunuz besinlerin yağ, şeker, 
kuruyemiş, kuru meyve miktarlarına 

BERRİN ESRA 
KARAMAN

ÇOCUKLARINIZ 
İÇİN OKUL 

DÖNEMİNDE 
DOĞRU 

BESLENME 
ÖNERİLERİ
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dikkat ederek; pekmez-tahin-yulaf 
ezmesi-kakao ile hazırlanmış harika 
çikolataları yapabilir veya çok tahıllı 
un kullanarak ev yapımı kek, kurabiye, 
sebzeli/peynirli poğaçalar hazırlayarak 
çocuklarınızın beslenme çantasına 
ekleyebilirsiniz. 

Alternatif ana öğün: Bozulacak, 
ya da yerken hijyen sorunu yaşata-
bilecek yemeklerden kaçınmalısınız. 
İçeriğini her gün farklı bir malzemeyle 
çeşitlendirebileceğiniz, söğüş yeşil-
likler eşliğinde çok tahıllı ekmeklerle 
hazırlanmış sandviçler.

Sandviç yanına yoğurt/ayran/ kat-
kısız ve ilave şeker içermeyen meyve 
suları.

Sağlıklı sindirim sistemi için mevsi-
mine uygun, iyi yıkanmış, taze sebze-
ler. (Minik domates, salatalık dilimleri, 
ıspanak, marul, minik havuç)

Yetişkin çocukların yanına daha 
uzun süre sıcak tutan termos saklama 
kaplarıyla bir çeşit ana yemekle yoğurt 
ve söğüş ekleyebilirsiniz

AÇIKTA SATILAN 
YİYECEKLERE DİKKAT!

Özellikle okul çevresinde açıkta 
satılan besinler, uygun koşullarda 
muhafaza edilmedikleri için yeterince 
güvenilir değildir ve çabuk bozulma 
riski taşırlar. Bu nedenle, kesinlikle 
satın alınmaması gerekmektedir. 

Okul çağı döneminde beslenme 
çoğu kez ihmal edilir. Oysa dikkatle 
doğru beslenme biçiminin oluştu-
rulması gerekir. Besin satışı yapan iş 
yerlerinin her zaman sağlıklı yiyecekler 
bulundurmaları beklenmediği için 
çocuklarımıza doğruyu seçebilme bi-
lincinin iyi aşılanması, okullarda kantin 
ve kafeteryaların denetlenmesi, belirli 
beslenme saatlerinin oluşturulması 
gibi düzenlemeler yeterli ve dengeli 
beslenme için büyük yararlar sağlaya-
caktır. 

Bu saydığımız tavsiyelerle çocuk-
larınız gün boyu hem bedenen hem 
de ruhen bir yıldız gibi parlayacak! 
Değerli çocuklarınız için sağlıklı ve 
başarılı bir okul dönemi diliyorum. 

mİkROdALGALAR 
Şİmdİ dAHA YuVARLAk 
VE BAHARAT GÖZLÜ

TV ÜNİTESİ Mİ YOKSA HAVA TEMİZLEYİCİ Mİ?

TEKNOLOJİ

Hemen her modeli ve rengi olan mikrodalga 
fırınlar mutfakta da işimizi epeyce kolaylaştı-
rıyor. Daha yuvarlak bir tasarıma sahip olan 
fırının asıl amacı ise yemeği fırından daha 
kolay çıkarmamız. Fırının bu yeni tasarı-
mında kapağının üstünde dört tane kap 
bulunuyor. Fırının üstünde yer alan bu kap-
ların içine yemekte kullanacağımız bütün 
malzemeleri koyabiliyoruz. Bu sayede yemek 
yapmak daha pratik ve kolay hale geliyor. 
Yemeğinize eklemek istediğiniz tuz, baharat, 
çeşni vb. şeyler için sürekli fırının kapağını 
açmak zorunda kalmıyorsunuz. Yuvarlak 
mikrodalga fırın henüz tasarım aşamasında.

EMBRİYODAN İLHAM 
ALINARAK TASARLANDI! 
Araştırmacılar, yaraların daha ça-
buk iyileşmesi için iyileşme süre-
cini hızlandıracak yeni bir bandaj 
türü geliştirdi. Embriyodan ilham 
alınarak yapılan bandajlar yaraları 
hızla iyileştiriyor. Embriyonik deri 
hücreleri aktin denilen protein-
den yapılmış lifler üretir. Bu lifler 
fetüsün gelişimi sırasında yaranın 
kenarlarını daraltır ve yarayı 
hızla iyileştirir. Araştırmacılar bu 

işlemi taklit ederek daha önce 
geliştirilen bir yara yapıştırıcısına 
polimer teknolojisi kullanarak bir 
bandaj yaptılar. Bu bandaj yara-
nın kenarlarını bir araya getirerek 
90 derecelik Fahrenheit’te yarayı 
küçültmeye başlayacak ve ya-
radaki sıvıyı emecek. Bu sayede 
iyileşme sürecini hızlandırarak 
yaranın büyüklüğünü yüzde 45 
oranında küçültecek.

Bu tasarım harikası ürün ilk baktığınızda 
tıpkı bir televizyon ünitesini andırıyor 
değil mi? Biz de ilk baktığımızda öyle 
sandık. Tasarımcısı Jaehyo Lee, mobilya-
ların ‘tek beden’ kadar basit olmadığını; 
Modüler bir tasarımla, bu dost hava 
temizleyici, yerleştirileceği ortama uya-
cak şekilde dönüştürülebilir ve mevcut 
mobilyalarla daha da uyumlu hale 
getirilebilir diyor.

THE SPOT MERAK EDEN 
ÇOCUKLAR İÇİN
The Spot, yapay zekâ destekli 
bu el cihazı, çocukların 3 soruları 
olan “Ne, neden nasıl?” sorula-
rını cevaplamak için tasarlandı. 
Birçok şey tek bir el cihazında, 
bir oyuncak, ansiklopedi ve 
yatmadan önce okunan hikâye 
kitabının rolünü yerine getirir. 
Kamera, çocukların etraflarında-
ki nesneleri, canlıları ve olayları 
yakalamalarına izin verirken, 
dahili AI, çocukların optik, nesne 

tanıma ve makine öğrenimi 
kullanarak ne olduklarını anla-
malarına yardımcı olur. Dahili AI, 
açıklamaları hikâyeye benzeyen 
anlatılar haline getirir, çocuğu 
empatik, meraklı ve aynı zaman-
da meraklı olmaya zorlar, aynı 
zamanda sahip oldukları her so-
ruya cevap alırken, makine öğ-
renmesi çocuğun ilgi alanlarını 
öğrenmeye ve öğrenme hızına 
uyum sağlamaya yardımcı olur.
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Her sabah çocuğunuzla 
yumurta yeme savaşları veren-
lerden misiniz? Yumurta savaşla-
rınıza son vermek için yapmanız 
gereken daha yaratıcı olmak 

ve yumurtayı farklı formlarda 
sunmak. Çocuklarınızla birlikte 
hazırlayabileceğiniz zengin besin 
öğesi içeriğine sahip kahvaltı 
tabağı sizlerle!

NEŞELİ OMLET

Malzemeler:
. 1 adet yumurta
. 1 yarım su bardağı süt
. 2 yemek kaşığı rendelenmiş lor peyniri
. 1 çay kaşığı zeytinyağı
Salatalık, Cherry domates, zeytin, ceviz, semizotu, kırmızı biber

Tarif:
Yumurta ve sütü çırpalım 

daha sonra lor peynirini de 
karışıma ekleyelim. Geniş bir 
tavada yağı kızdırıp harcı tavaya 
boşaltalım. Kapak yardımıyla 
omletin diğer yüzünü de 
kızartmayı unutmayalım. 
Hazırladığımız omleti 
modelimizin suratı yapmakla 
başlayabiliriz. Gözler için iki dilim 
yuvarlak salatalık, üzerine iki 
adet zeytinle göz bebeği ve bir 

adet zeytinle de minik bir burun 
yapalım. 

Domatesi ortadan ikiye 
kesip üzerlerine ceviz parçası 
yerleştirirsek kulaklarımız hazır. 
Tatlı kırmızı biberi ince uzun 
şekilde keserek ağız kısmına 
gülümser şekilde yerleştirelim. 
C vitamini ve omega 3 zengini 
semizotu da saç yapmak için 
ideal bir yeşillik! Çocuklarınıza 
yumurtayı sevdirecek neşeli 
kahvaltı tabağımız hazır!
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B
iz Hz. İnsan’ın ‘Halifetul-
lah’ olduğuna inanan bir 
medeniyetin çocukla-
rıyız. Gel gelelim, ünlü 
İngiliz matematikçi Alan 
Turing’in 1950 yılında 
yayınladığı makalesinin 
açılış cümlesinde ortaya 

attığı ‘Makineler düşünebilir mi?’ so-
rusuna kadar, tarih boyunca sadece 
Hz. İnsan’a atfedilen düşünme, hayal, 
öğrenme, muhakeme, zeka artık 
insan elinden çıkan çipler, devreler, 
transistorlar, algoritmalar, yazılımlar, 
robotlarla birlikte anılır oldu. İnsanın 
sinir ağlarını modelleyen makine ve 
derin öğrenme ürünleri, insanın ya-
pabildiği birçok işte artık söz sahibi. 
İnsan görüyor ve tanıyor. Yapay zeka 
da. İnsan duyuyor ve dinliyor. Yapay 
zeka da. İnsan muhakeme gücü yar-
dımıyla araba kullanıyor, doktorluk, 
avukatlık, öğretmenlik, askerlik, ya-
zarlık, ressamlık, bestekarlık yapıyor. 
Hatta yeri geliyor taklit ediyor. Yapay 
zeka tüm bu davranış, faaliyet ve 

uzmanlık alanlarına şimdilerde ina-
nılmaz bir hızda insanın binlerce yıl-
lık birikimine birkaç on yılda ipotek 
koyarcasına göz dikmiş durumda.   

GELECEĞİ NASIL ETKİLEYECEK?

Biraz derine inersek yapay 
zeka, teknoloji meselesi olmaktan 
daha çok felsefe, pedagoji, ilahiyat 
meselesi ve sosyal bilimdir 
diyebiliriz. Darmouth Toplantısı ve 
Ratio Kulubü gibi ilk dönem yapay 
zeka çalışmalarının konu başlıkları 
dikkatlice incelendiğinde bu savım 
daha kolay anlaşılacaktır. Nitekim 
günümüzde dahi Ray Kurzweil, 
Nick Bostrom ve Yuval Noah Harari 
gibi yazarların tekillik, transinsan 
ve süper zeka gibi kavramlar 
yardımıyla robot, makine, bilgisayar 
ve insan arasındaki etkileşimi ısrarla 
irdelemeye devam etmesi tesadüf 
olmasa gerek! 

Peki doğal dil işleme, yüz ve ses 
tanıma, veri bilimi, robotik gibi yapay 
zekanın alt başlıklarında yaşanan 

Milli Eğitim Bakanı Danışmanı
GÖKHAN YÜCEL

YAPAY ZEKA, 
EĞİTİM, TERBİYE 
VE MAARİF

devrimsel gelişmelere bağlı olarak 
gerçekleşen bu hızlı dönüşüm in-
sanlığın geleceğini nasıl etkileyecek? 
İşte tam da bu noktada felaket ve kı-
yamet senaryolarına sığınmaktansa 
sorunun asıl cevabı eğitim, maarif ve 
terbiye kavramlarında aranmalıdır. 

YAPAY ZEKAYA GÜN   
DOĞUYOR

Daha birkaç ay önce 
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü 
bir milyar dolar yatırımla yeni 
bir yapay zeka fakültesi kuracağı 
haberini paylaştı. Elbette, 

yapay zekanın etki alanı sadece 
üniversitelerle sınırlı değil. Her 
kademede çocuklarımızın günlük 
hayatta okul duvarlarını aşan farklı 
dijital öğrenme tecrübelerine 
maruz kaldıklarını kolaylıkla 
gözlemleyebiliyoruz. 
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Tek tipçi yaklaşımlarla herkes için 
aynı tek metoda dayanan eğitim 
anlayışı, bu karmaşık algoritmik 
ve dijital düzenlerde yerini her 
öğrencinin istidadı ve kendi içsel 
potansiyelini açığa çıkarması 
doğrultusunda bireyselleştirilmeye 
dayalı öğrenme modellerine 
bırakıyor. Tüm dünyada ‘Eğitim-
Yapay Zeka Endüstri Kompleksi’ 
diyebileceğimiz, eğitimi bugüne 
kadar planlayan ve uygulayanların 
bilgi donanımlarını fazlasıyla aşan bir 
akım doğmaktadır. Öğrenme eğer 
her an olabiliyorsa, sadece okulla 
sınırlı değilse ve en etkili öğrenme 
bireysel düzlemde cereyan ediyorsa, 
işte orada yapay zekaya da gün 
doğuyor. Çünkü yapay zekanın en 
iddialı olduğu yer her bir çocuğa 
yönelik bireyselleştirilmiş öğrenme 
tecrübeleri sunmasıdır.

Dahası, hemen her gün mil-
yonlarca insanın işini makinelere 
kaybedeceğini anlatan incelemeler 
karşımıza çıkmaktadır. Öngörülerin 
çoğunluğuna bakılırsa önümüzdeki 

15 yıl içinde bugün insanlar tara-
fından yapılan işlerin yarısına yakını 
makinelere devredilecek. Kemal 
İnan’ın ifadesiyle kitle üretiminden 
tasarımsal düşünceye geçiş yapama-
yan toplumlar “Teknolojik iş(lev)sizlik” 
ile boğuşacak. 

ÇALIŞMALAR SÖZ KONUSU 
Eğer makineler gerçekten ciddi 

manada rakibimiz olmaya başladıy-
sa, birçok veri madenciliği temelli iş 
ve işlemi bizden iyi yapar duruma 
geldiyse, eğitimin bilgi depolama, 
sınav süresince hatırlananların ölçü-
mü, hafıza testleriyle sınırlı olmaktan 
ziyade yaşam becerilerinin edinildiği 
mecra olmaya doğru ilerlemesini 
beklemeliyiz. Çünkü söz, değişim ve 
dönüşüme, bu değişime karşı birey-
lerin her türlü becerilerini ve karakter 
oluşumları hazırlama mevzusuna 
gelince elbette bütün gözler biz 
eğitimcilere çevrilmekte. Bu öyle bir 
değişim ki, dünyanın neresinde olur-
sanız olun eğitimin vaat ettikleriyle 
istihdam, işgücü, sektörel ihtiyaçlar, 

yeterlilikler, mesleki beceriler, yaşam 
becerileri, sosyal ve duygusal beceri-
ler, gelecek trendleri arasındaki bek-
lenti farklarının kapatılması belirleyici 
hale gelmektedir. 

Ulusal ölçekte ise, biz eğitimci-
lerin görevi öğrenciler, bölgeler ve 
okullar arasındaki akla gelebilecek 
tüm imkân farklarını kapatmak ol-
malıdır. Ancak ve ancak bu farkları 
kapatarak nicelik söyleminden nitelik 
ve verimlilik söylemine geçebiliriz ve 
işte o zaman tam manasıyla hedef-
lerimize ulaşabiliriz. Şunu rahatlıkla 
söyleyebiliriz ki, yapay zeka destekli 
karar alma ve öğrenme analitiği 
uygulamalarının imkan farklarını 
kapatma konusundaki rolü stratejik 
önemdedir. Bakanlığımızın bu yönde 
ciddi çalışmaları bulunmaktadır.

ÇOCUKLARI BEKLEYEN  
BÜYÜK TEHLİKE

Geçen yıl kamuoyuyla paylaştığı-
mız ‘2023 Eğitim Vizyonu’muz ülke-
mizin geleceğini bu temeller üzerine 
inşa etmeyi hedeflemektedir. 2023 
Eğitim Vizyonu’nun en önemli çıkış 
noktalarından ve cevap aradığı so-
rulardan birisi ‘Dördüncü Kırılma’nın 
gitgide hissedildiği bu dönemde 
eğitim ve öğrenmenin geleceğidir. 
Bu şüphesiz çocuklarımızın gele-
ceği anlamına gelmektedir. Yapay 
zeka, veri, eğitim teknolojileri birer 
araç olduklarından, bizi ilgilendiren 
en önemli mesele çocuklarımızın 
esenliği ve mutluluğudur. Asıl dikkat 
edilmesi gereken nokta burasıdır. 
Çünkü ‘Teknolojik tekilleşme’ denilen 
süreç araç-amaç ayrımını ortadan 
kaldırmaktadır. Araçlar amaç haline 
gelebilmektedir. Bu çocuklarımızı 
bekleyen en büyük tehlikedir.

Daha doğmamış çocukları-
mız için güzel günler hazırlamak 
amacıyla önümüzdeki tabloyu ve 
trendleri çok iyi okumamız lazım. 
Bugün doğan veya okula başlayan 
ve 2040’larda istihdama katılacak 
mühendisleri, sanatkarları, yönetici-
leri, bilim insanlarını, sporcuları, her 
alandaki öncüleri yetiştirecek ‘2023 
Eğitim Vizyonu’muzun çizdiği yoldur. 
Biz bugün doğan ve 2040 sonrasında 
istihdama katılacak bireylere karşı 

Öğrenme eğer 
her an olabiliyorsa, 
sadece okulla sınırlı 
değilse ve en etkili 
öğrenme bireysel 

düzlemde cereyan 
ediyorsa, işte orada 

yapay zekaya 
da gün doğuyor. 

Çünkü yapay 
zekanın en iddialı 
olduğu yer her bir 

çocuğa yönelik 
bireyselleştirilmiş 

öğrenme tecrübeleri 
sunmasıdır.

Öngörülerin 
çoğunluğuna bakılırsa 
önümüzdeki 15 
yıl içinde bugün 
insanlar tarafından 
yapılan işlerin yarısına 
yakını makinelere 
devredilecek. Kemal 
İnan’ın ifadesiyle 
kitle üretiminden 
tasarımsal düşünceye 
geçiş yapamayan 
toplumlar “Teknolojik 
iş(lev)sizlik” ile 
boğuşacak. 

sorumluluk taşıyoruz. Takvimler 2040’ı, 
2050’yi gösterdiğinde bugünün ço-
cukları olan yarının yetişkinlerinin “Bizi 
bugünkü dünyaya nasıl hazırladınız” 
sorusuna içi dolu, esaslı, doyurucu ve 
tutarlı cevaplar vermek, onlara karşı 
mahcup olmamak istiyoruz.

KATKIYA AÇIK 
Millî Eğitim Bakanlığı’nın hazırlık 

çalışmalarında sona yaklaştığı ‘Yapay 
Zeka Stratejisi: 2020-2040’ insan odaklı, 
insanlık yararına, etik kodları ve stan-
dartları kesin çizgilerle belirlenmiş, 
sürekli biçimde konunun uzmanlarının 
katkısına açık ve yenilenebilir bir içeri-
ğe sahip olacaktır. 

Neticede, şunu elbette yaşayarak 
göreceğiz; eğitim ve öğrenmede insa-
na kafa tutan yapay zeka acaba maarif 
ve terbiye konusunda aynı başarıyı 
gösterebilecek mi? Bizden çok bilecek 
mi? Neyi ne kadar bilebilecek, öğre-
nebilecek? Gelin, biz yine bildiğimiz 
yoldan şaşmayalım. 

Çünkü kendini bilen Rabbini bilir.



Muhtarları en fazla 
dizilerle tanımıştım 
sonra da Cumhur-
başkanımızın onlarla 
yaptığı toplantılarla… 

Onun dışında mecburi evrak işleri için 
uğranılan bir yerdi muhtarlık benim için. 
Lakin İstanbul Cankurtaran Mahallesi 
Muhtarı Nevin Taş ile tanışınca esasında 
bunların ötesinde tanımları da olabile-
ceğini görmek beni hem şaşırttı hem de 
sevindirdi. Aynı zamanda Erol Taş’ın ye-
ğeni olan Nevin Hanım, nostaljik mahalle 
konseptinde bir muhtar. Nevin Hanım 
güler yüzlü ve yardımsever birisi. Böyle 
kimselerin varlığını bilmek hepimize iyi 
geliyor diye düşündük ve Turuncu ailesi 
adına kendisiyle söyleştik.

MAHALLELİNİN TALEBİYLE 
ADAY OLDU 

Muhtarlık kamu hizmeti 
veren ve siyasetten arınmış 
bir kurum. Şöyle bir soruyla 
başlayalım; bir muhtar ne 
yapar, vatandaşın aklına 
ilk defa ne zaman muhtar 
gelmelidir? 

CANKURTARAN MAHALLESİ MUHTARI NEVİN TAŞ:

RÖPORTAJ: GÜLŞEN ÖZER

MUHTARIM AMA 

BENi ELEKTRiĞi 
KESiLEN DE ARAR
KAN iHTiYACI OLAN DA 

Burada vatandaş 
için devleti temsil 
etmede en yakın 
merciiyiz. Onların 

işi olan her kurum 
bizim doğal olarak 
yakın çalışmamızı 

gerektiriyor. 
Belediye, aile sağlık 
merkezleri, il sağlık 

müdürlüğü, milli 
eğitimle devamlı 

teşriki mesai 
içindeyiz.
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Kendimden bahsederek başlayayım 
dilerseniz. Ben Cankurtaran Mahallesi 
Muhtarı Nevin Taş. Doğma büyüme 
Cankurtaranlıyım. Halkın isteğiyle hatta 
ısrarıyla muhtar oldum. Aslında hiç 
aklımda, hayalimde yoktu. 2002 yılında 
muhtar olarak seçildim. İlk muhtar 
adayı olduğumda on bir aday vardı ve 
bu adaylar içinde tek kadındım. 
Seçimi kazandım ve o tarihten bu 
yana da başka aday çıkmadı. Muhtar, 
mahallede devleti temsil eden en 
ulaşılabilir yakın kurum. Devletin 
mahalledeki yüzü. Muhtar da 
mahalleyle ilgili hemen hemen her 
konuda yol gösterici ve çözüm üretici 
bir kurum. Seçimlerde sandık kuruluna 
yardım, askerlik çizelgeleri, ikametgâh 
düzenleme, güncelleme, fakirlik 
belgesi hazırlamak gibi pek çok resmi 
tanımlanmış işler var.

Peki kadın olmaktan 
kaynaklı yaşadığınız 
sorunlar ya da avantajlar 
oldu mu? 

İlk aday olduğumda bir kadın ‘Kadın 
olarak muhtar olmanın’ doğru 
olmadığını söylemişti. Seçilip görev 
yapmaya başladıktan sonra yanıma 

gelip yanıldığını ve bu görüşünden 
dolayı pişman olduğunu söyledi. Ben 
neredeyse 7/24 işimin başındayım. 
Vatandaşa hizmet etmek için bu işi 
seçtim ve hizmet verdiğim zaman 
kendimi mutlu, huzurlu hissediyorum. 
Yaşadıkları her tür sorunu çözmeye 
çalışıyorum. Kadın olduğum için 
kadınlar sorunlarını daha rahat 
aktarıyor. Bu hanım da bunu gördüğü 
için fikrini değiştirdi. On bir erkek aday 
arasından seçildiğimde ben onların 
anneleri, ablaları oldum. Özellikle 
kadınlar çalışma rutini içinde bana 
daha çok sahip çıktı. 

AİLE GELENEĞİ   
DEVAM EDİYOR 

İlk muhtar adayı 
olduğunuzda ‘Seçilemezsem’ 
diye tedirgin oldunuz mu? 
Elbette. Mahallelinin bir isteği, 

talebi vardı fakat yine de ‘Ya 
seçilemezsem’ diye aklımdan geçti. 
Muhtar olmadan önce de insanlara 
hizmet ediyorum, onlarla iç içeydim. 
Çocukları hastalansa, yere düşse 
hemen koşardım. Bu nedenle de 
muhtar olmam için ısrar ettiler. 

CANkURtARAN mAhALLESİ’NİN mUhtARI NEvİN tAş NAm-I dİğER NEvİN AbLA
 “bAbAm mUhtAR AZASIydI. hERkESİN dERdİNE dERmAN OLmAyA çALIşIRdI. bU AİLE GELENEğİ 

OLARAk dEvAm EdİyOR. GECE bİLE OLSA GELİp kApImI çALARLAR, tELEFON AçARLAR” dİyOR.  



Babam muhtar azasıydı. O da 
herkesin derdine derman olmaya 
çalışırdı. Bu aile geleneği olarak 
devam ediyor. Gece bile olsa gelip 
kapımı çalarlar, telefon açarlar. 

BİR ÇOCUĞUN HAYATINA 
DOKUNMAK 

‘Muhtar’ dendiğinde 
akıllara ne gelmesini 
beklersiniz? 
Mesela ekonomik açıdan yoksun 

olan aileler var. Hemen sosyal 
yardımlaşmayla irtibata geçiyorum. 
Suyu, elektriği, yolu kısaca 
vatandaşın her türlü işine koşmaya 
çalışıyorum. Muhtar dendiğinde de 
her sıkıntısında ilk akıllarına gelen kişi 
olmak isterim. Herhangi bir mesai 
saatim yok. Bazen hastalanan gelir 
doktora götürürüm. Ben mahallenin 
Nevin annesi, Nevin ablasıyım. 
Ailelerinden biriyim. Dolayısıyla 
çözüm gerektiğinde sorun ne olursa 
olsun burada olduğumu ve elimden 
geleni yapacağımı bilirler. Aslında 
akıllarına gelmeyi arzu edeceğim 
gibi bir hukuk var insanlarla aramda. 
Mahallemizde muhtar demek çözüm 
demek. Mesela mide kanaması 
geçireni hastaneye götürüyorum, 
mahallede kan verecek birini 
arıyoruz, çıkmayınca ben veriyorum. 
Mahallelinin çoğunda kanım 
vardır. Alkol komasına girenleri 
kurtarmışlığım var hatta şakalaşırız 
‘Bir daha içersen kanımı helal etmem’ 
diye. Burası böyle işte. Lambası 

patlayan, suyu, elektriği kesilen arar. 
Hastahane randevularını alırım. 
Surların orada, gediklerin içerisinde 
yatan anne-çocuk vardı. Burada 
olduğum için gece orada kaldıklarını 
gördüm. Mesela o çocuğu sosyal 
hizmetlere bildirdim ve bir hanım 
geldi. Onunla birlikte o mağara 
benzeri yere girdik. Üstümüz başımız 
yırtıldı. Ertesi gün gelip Samandıra’ya 
götürmek üzere çocuğu bana 
teslim ettiler. Akşamdan aldım o 
çocuğu, güzelce yıkadım, üstüne 
başına kıyafetler aldım. On sekiz 
yaşına kadar devlet çocuğu 
himaye etti, okuttu. Çocuk devletin 
bütün yardımlarından faydalandı. 
Onu görünce açıkçası çok mutlu 
oluyorum.

 Bir insanın hayatını 
kurtardınız yani… 
Evet bunun da aldığımız maaşla 

ya da herhangi bir şeyle karşılığı yok. 
Vicdanımızda hissettiğimiz duygular 
var. İç huzur var. Annesi bana ilk 
anda çok kızdı tabii. Çocuğunu 
ondan kopardığımı düşündü fakat 
çocuk sosyal hizmetlerde iken anne 
de durumunu toparladı hatta ona 
da ev tutması konusunda yardımcı 
olduk. Şimdi çocukla beraber bir 
evde yaşıyorlar.

Daha sonraki yıllarda bu çocukla 
alakalı bana devletten hem bir 
teşekkür mahiyetinde hem de 
memurluk sınavları için bu çocuğa 
bir imtiyaz tanınacağını belirten 
bir yazı geldi. Nerden nereye diye 

düşündüm. Sokaklarda heder 
olabilirdi. Hiçbir çocuk öyle bir yaşam 
hak etmez. Soğukta tir tir titreyerek, 
her türlü tehlikeye açık büyümesine 
gönlüm razı olmazdı. Bir insan 
Allah’tan korkuyor, şurada bir vicdan 
taşıyorsa bunlar boynunun borcudur.

Hangi kurumlarla daha çok 
iş birliği yapıyorsunuz?
Burada vatandaş için devleti 

temsil etmede en yakın merciiyiz. 
Onların işi olan her kurum bizim 
doğal olarak yakın çalışmamızı 
gerektiriyor. Belediye, aile sağlık 
merkezleri, il sağlık müdürlüğü, 
milli eğitimle devamlı teşriki mesai 
içindeyiz. 

EROL TAŞ’IN YEĞENİ 

Cankurtaran Mahallesi özel 
bir bölge. İstanbul’daki 
diğer mahallelerden farklı 
bir yapısı var. Tarihi, turistik 
yapısıyla benzeri yok. Böyle 
bir yerde muhtar olmanın 
farklı yanları var mı? 
Burada doğup büyüdüğüm 

için yapısını çok iyi biliyorum. Erol 
Taş amcamın kahvesi karşısında 
görev yapıyorum. Topkapı Sarayı, 
Ayasofya, Yerebatan Sarnıcı benim 
muhtarlık sınırlarım içerisinde. 
Ahırkapı Mahallesi’nde Romen 
vatandaşlarımız var. Onların farklı 
bir kültürü var. Tüm bu mozaik 
içerisinde pek çok özgün olayları 
var fakat hepsinin yapısını çok 

iyi bildiğim için karşılıklı anlayış 
ve hoşgörü içerisindeyiz. Diğer 
muhtarlar rutinde ikamet 
hazırlama gibi evraklarla meşgul 
olabilir ama burada bahsettiğim 
doku benim de çalışmalarımı 
renklendiriyor. 

İsmi geçmişken Erol Taş’tan 
bahsedelim isterseniz. 
Filmlerde kötü adam 
karakteri canlandırıyordu 
peki normal yaşamında 
nasıl birisiydi? 
Bu soruya ‘Erol Taş çok 

halim selimdi’ gibi bir cevap 
veremeyeceğim. Amcamın gerçekte 
de sert bir mizacı vardı. Mesela 
ünlü tavuk yeme sahnesini sıkça 
soruyorlar. Gerçek yaşamda da 
tıpkı filmlerdeki gibi yerdi. Gider 
kasaptan et- tavuk neyse alır ve aynı 
şekilde yerdi. Yani filmlerde ekstra rol 
yapması gerekmezdi zaten öyleydi. 

Peki Erol Taş kötü adam 
rolüyle tanımaktan 
mustarip miydi? Başka 
karakterde meşhur olmak 
ister miydi? 
Hayır. Zaten o rolün hakkını 

ancak amcam verebilir ve 
kaldırabilirdi. Görünüşü, tavırlarıyla 
ona yakıştı bu rol. Sert mizaçlıydı 
fakat asla kimseye karşı bir kötülüğü 
dokunmamış, insanlara karşı da kırıcı 
olmamıştır. Susuz Yaz filmi çekilirken 
insanlar onu taşlamaya başlamışlar 
ama amcam onlara bakıp sadece 
‘Siz bana taş değil gül atıyorsunuz’ 
demişti. O olay olduğunda ben on 
yaşındaydım. 

AMCAMDAN KORKARDIM 

Başka anılarınız var mı 
amcanızla?
Elbette pek çok şey var zaten pek 

çok filmi cankurtaran da çevriliyordu. 
Farklı yerde olan film setlerine de 
beni götürmüştür. Kadir Savun ve 
birçok sanatçıyla ailece görüşülürdü. 
Biz de onlarla tanışma fırsatı bulduk. 
Amcamın da hayatının büyük 
bölümünü Cankurtaran’da geçti. 
Hep beraberdik. 

Siz amcanızdan korkar 
mıydınız? 
Tabii.  Çok korkardık, aklımız 

çıkardı. Sert mizaçlı olduğu için çok 
yaklaşamazdık. Ben sessizce izledim 
onu. Kötü değil ama sertti.

Burada Erol Taş Kahvesi 
anısını sürdürüyor sizin 
desteğinizle sanırım. 
Evet. Amcam oyunculuğa 

devam ederken bir yandan da 
burayı işletirdi. Erol Taş Kültür 
Merkezi olarak devam ediyor. Zaten 
vakıf yeri. Turistler burayı ziyarete 
geliyorlar. Özellikle tren istasyonu 
buraya yakınken insanlar akın akın 
gelirlerdi. Film çekilirken seti görmek 
için de gelirlerdi. Şimdi de Erol Taş 
Kahvesi’ni görmeye geliyorlar. 

GİTMEK ZORUNDA KALDILAR 

Cankurtaran’da mahalle 
kültürü yaygın olarak 
hala yaşıyor anladığım 
kadarıyla. Oteller yapıldı 
ama bir yandan da 
muhtarlığın önünde oturup 
muhabbet ediliyor, herkes 
birbirini tanıyor kısaca eski 
İstanbul mahalle kültürü 
devam ediyor. 

Evet burası gerçekten İstanbul’da 
mahalle kültürünü hala yaşatan yer-
lerden birisi. Eskiye nazaran değişen 
şeyler elbette oldu ama ana hatlarda 
hala o sıcaklık var. Ramazanlarda 
büyük sofralar kurulan, sahurlar dahi 
yapılan bir mahalle. 

Peki eskiden olup şimdi 
olmayan ve özlemle 
andığınız bir şey var mı?
Eskiden burada yerli halk daha 

yoğundu fakat oteller yapılırken bir-
çoğu evlerini yüksek fiyatlar verildiği 
için sattı. Beylikdüzü, Avcılar gibi daha 
uzak yerlere gittiler. Onların burada 
hala oturuyor olmasını isterdim. Aslın-
da onlar da pişmanlar ama o zaman ki 
şartlarda böyle bir seçim yaptılar. Evler 
eskiydi ve restorasyon yapmak mali-
yetliydi üzerine bir de yüksek fiyatlar 
verilince daha geniş ve yeni evler 
alma imkanları doğdu. İnsanlarda bir 
nevi mecburiyetten gittiler. Onların 
burada oturduğu herkes birbirini 
daha fazla tanıdığı günleri özlüyorum. 

Bu keyifli sohbet ve güler 
yüzünüz için çok teşekkür 
ederim.

Ben teşekkür ederim. Yolu Can-
kurtaran’a düşen tüm okurlarını-
zın da kahve ikramı için kapımın 
açık olduğunu bilmelerini isterim.
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Yediklerimiz 
davranışlarımızı, 
psikolojimizi 
hatta fıtratımızı 
etkiliyor. Bu 

durum Kur’an-ı Kerim’de Abese 
suresi 24’ncü ayetle “İnsan 
yediklerine bir baksın” şeklinde 
bildirilmiştir. Yediğimiz besinler 
bağırsaklarımızda emilir, doğru 
bakterilere sahipsek sindirim 
ve emilim doğru şekilde olur. 
Mineral ve vitaminler kana 
karışır. Hormonlarımız, karar 
verme mekanizmalarımız 
önemli bir etkileşim içinde 
çalışır. Bir tabak yemek 
sosyoloji, antropoloji, 
iletişim, ekonomi, siyaset 
ve hatta uluslararası ilişkiler 
konusundaki disiplinleri içinde 
saklar. Yemek sadece yemek 
değildir! Atıştırmak hiç değildir. 
Tatlar ve kokular bedenimizi 
değiştirir. Psikolojiye dokunur. 
Mutfaktan çıkmayan kadınların 
misafirleri ağırladığı sofrada 
‘Pişirirken doydum’ cümlesi tam 
olarak bunu ifade eder. 

ORTAK DİL: 
GASTRODİPLOMASİ 

Yemek aslında kültürlerarası 
bir taşıyıcıdır. Doğa, mevsim, 
coğrafya muhakkak ki yemeği 
dolayısıyla insanı etkiler. Bir 
İskandinav ile Afrikalının, sarı 
ırktan biri ile Hispanik beyaz 
birisinin vücutlarının ihtiyacı 

olan mineraller ve vitaminler 
farklıdır. Doğuda insanlar eti acı 
otlarla yemektedir. Batıda ise 
acı et tercih edilememektedir. 

Yemek çoğu kez barış için 
ülkeler arasında tek noktadır. 
Tatlı dil sohbetlerin merkezidir. 
Acı kelimeler servis edilmez. 
Buna ‘Gastrodiplomasi’ 
deniliyor. Barışı herkesin 
keyif aldığı, sevdiği bir nokta 
olan yemekle başlatmak 
problemlerin çözümü için iyi 
bir başlangıç. Bu yüzden yemek 
ulusal politikalar içinde global 
bir kavram. Çünkü ‘Yemek’ 
herkesin konuşabildiği ortak 
konu. Ulusal bir korumacılık 
gerektirmiyor. Bir politikacı 
yumurta kırmak hakkında 
saatlerce konuşabilir. Yumurta 
dünyanın her yerinde 
yumurtadır. Tarifi, faydası, 
sofradaki önemi ne olursa olsun 
ulusala bağlı ama küresel bir 
boyutta konuşulabilir. 

CİDDİ BİR YERE SAHİP 
Yemeğin hikayesi, tariflerin 

nesillerden nesillere ulaşması 
kültür mirasıdır. 

Elbette birçok şey gibi 
yemek de etkilere açıktır. 
Politikadan, savaştan, 
ekonomik gelişmelerden 
etkilenir. Son zamanda 
teknolojinin gelişmesiyle bilgi 
ve bilimle de etkileşim içinde. 
Dünya ticaretinden ciddi bir 

GASTRONOMİ GASTRONOMİ

GLOBAL DÜNYANIN YEREL 
BULUŞMA NOKTASI:

yeri olan yemek hak ettiği özen 
verilirse dünya sofralarında yer 
bulur. Döner buna en güzel örnek. 
Almanya başta olmak üzere 
birçok ülkede döner bir ihracat 
kalemi olarak yerini alıyor. Döner 
üzerinden o ülkeye aslında bilgi 
ve kültür hatta turizm transferi 
gerçekleşiyor. Sonra kökeni 
Afrika olan ‘Batılı kavunu’ olarak 
adlandırılan karpuzu uzak doğuya 
tanıtmamız yemek ve diplomasi 
ilişkisinin başka bir boyutunu 
anlatıyor. 

İNSANLARIN BULUŞMA ALANI 
Arap yemeklerinin 

sofralarımızda yer aldığı, dünya 
mutfağında mutfağımızdan 
önemli tatların bulunduğu bir 
sistemde ne yemekler ne de 
tarifler yalnızca bizim. Yemek 
artık globalde yereli buluşturan 
bir nokta. Bu kadar keskin 
sınırların olduğu dönemde belki 
de tek nokta. Sofralarımıza ve 
sofralarımızda buluşturduğumuz 
insanlara daha çok özen 
göstermeli, yemekten gönüllere 
giden yolu açmalıyız. Ne diyordu 
Hacı Vamık Bey? 

“Bütün memleket muhtelif 
unsurlarıyla bir sofra etrafında 
toplanmış olmuyor muydu?’



Rambo 5 filminde, eski bir asker olan 
John Rambo’yu Arizona’daki bir çiftlikte 
yaşarken yoğun bir şekilde Travma 
Sonrası Stres Bozukluğu ile baş etmeye 

çalışırken buluyoruz. Ancak günün birinde arka-
daşı Maria’dan aldığı haber bu durumu değiştirir. 
Maria’nın torunu bir parti için Meksika sınırını 
geçtikten sonra kaybolmuştur. Bu yüzden John, 
gençleri bulmak için sınırın güneyini dolaşır. 
Sylvester Stallone’un başrolünde yer aldığı ikonik 
seriyi yeniden dirilten yeni devam halkasında yö-
netmen koltuğunu Adrian Grunberg üstleniyor.

On iki yabancı bir açıklıkta uyanır. Nere-
de olduklarını veya oraya nasıl gittik-
lerini hiçbiri hatırlamamaktadır. Daha 
da önemlisi çok özel bir amaç için 

seçilmiş olduklarını bilmemektelerdir. Karanlık bir 
internet komplo teorisinin gölgesinde, bir grup 
küresel elit sosyete üyesi spor için insanları avla-
ma etkinliği düzenlemektedir. “Av” adını verdikleri 
bu etkinlik için de ilk kez bir araya gelmişlerdir. 
Devasa bir ormanlık alanda kaçmaya çalışan 12 
kişiyi tek tek avlamayı hedeflemektedirler.

Tür: Aksiyon
YöneTmen: Adrian Grunberg
OYuncular: Sylvester Stallone, 
Paz Vega, Sergio Peris-Mencheta

Tür: Aksiyon, Gerilim, Korku
YöneTmen: Craig Zobel
OYuncular: Betty Gilpin, Hilary 
Swank, Emma Roberts

RAMBO: 
SON KAN THE HUNT

Tür: Dram    YöneTmen: Simon Curtis
OYuncular: Milo Ventimiglia, Amanda 

Seyfried, Martin Donovan

Tür: Komedi  YöneTmen: Gene 
Stupnitsky OYuncular: Jacob Tremblay, 

Keith L. Williams, Brady Noon

Garth Stein’in yayımlanır yayımlanmaz en çok 
satanlar listesine giren ve tam 23 dile çevri-
len kitabı The Art of Racing in the Rain’den 
uyarlanan film, yaşlı bir golden cinsi köpe-

ğin gözünden insan hayatına şefkatli bir bakış atıyor.
Uslu Çocuklar adlı film, 12 yaşındaki dört 

erkek çocuğunun okulu ekip, gün boyu 
sürecek komedi dolu bir maceraya 
atılmasını konu alıyor.

ENZO: YAĞMURDA YARIŞ SANATI

Tür: Gerilim, Korku  YöneTmen: Juliane 
Block OYuncular: Mhairi Calvey, Anatole 

Taubman, Maja-Celiné Probst

Genç bir kadın, kendisini kaçıranlardan kur-
tulmanın yolunu aramaktadır. Tam da bu 
sırada tanımadığı bir adam, genç kadına 
yardımcı olmaya çalışır. Ancak genç kadın 

bir süre sonra adamın, 15 yıl önce kendisine saldırma-
sı sonucu hapse düşen adam olduğunu keşfeder.

3 YAŞAM

Tür: Dram, Tarihi  YöneTmen: Alfonso 
Gomez-Rejon OYuncular: Benedict Cumber- 

batch, Michael Shannon, Nicholas Hoult

Film, 1880’lerin sonlarında Thomas Edison ile 
George Westinghouse arasındaki rekabeti, pa-
zarlanabilir ve sürdürülebilir bir elektrik sistemi 
yaratma yarışını anlatıyor.

ELEKTRİK SAVAŞLARI

SİNEMA
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A
skı vazolar son zamanların 
favori trendlerinden biri!  Pek 
çok kişinin severek kullandığı 
bu ürünler hem daha az yer 
kaplıyorlar hem de basit bir 

duvarın daha alıcı hale getirilmesine 
yardımcı oluyor. Peki siz evinize askı 
vazo ekleme fikrini gözden geçirdiniz 
mi? Eğer cevabınız evetse, bütün 
seçenekleri gözden geçirmek ve 
sonucunda da sizin için en uygun 
seçeneği tercih etmek isteyebilirsiniz. 
Bu tasarımların hiçbiri özel bir 
yetenek gerektirmiyor, bu yüzden 
de hepsini birkaç dakika içerisinde 
gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca, kendiniz 
yapabileceğiniz bu tasarımların 
hepsi inanılmaz ucuz ve çok para 
harcamanıza gerek duymayacağınız 
malzemelerle yapılabiliyor.

ASKI VAZOLAR 
DUVARLARINIZDA
ÇOK ŞIK DURACAK! 

DEKORASYON
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Örneğin bu göz alıcı tasarım için 
fotoğraf çerçevelerini kullanabilirsiniz. 

Ayrıca sayfamızda adım adım 
askı vazo yapımını görebilirsiniz. Yani 
evinize yeşillik getirmek için başka 
bahaneniz yok! Şimdi testerenizi, 
halatlarınızı ve eski fotoğraf 
çerçevelerini hazır edin. Başlıyoruz!



HABERHABER

TEKNOLOJİ SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN 
KADINLAR CİNSİYETÇİ SÖZLER DUYUYOR

Dünyada Antarktika hariç 
tüm kıtalarda görülebilen 
kedilerin 10 bin yıl önce 
bugünkü Türkiye toprakla-
rından yayıldığı düşünülü-
yor. Yapılan DNA analizleri 
kedilerin atalarının büyük 
ihtimalle buradan geldiğine 
ve ilk çiftçilerin bu hayvan-
ları kemirgen hayvanlarla 
mücadelede kullandığına 
işaret ediyor. Dünyada yay-
gınlaşan tarım devriminden 
kediler de nasibini aldı ve 
M.Ö. 2500’de Kıbrıs’a ulaştı. 
Bundan sonraki birkaç yüzyıl 
içinde de insanlar aracılığıyla 
Bulgaristan ve Romanya’ya 
geçen kediler, daha sonra 
da Mısır’a yayıldı. Hayvanlar 

burada Mısırlılardan çok de-
ğer gördü; yerel halk kedilere 
soyluluk ve zenginlik işareti 
olarak önem verdi. Daha 
sonra popülerliği gittikçe 
artan Mısır kedilerini Roma-
lılar ve Vikingler haşereyle 
mücadele amaçlı gemileriyle 
kendi ülkelerine taşıdı.

Kediler bundan sonra 
tüm Afrika, Avrupa ve As-
ya’ya yayıldı. Bu hayvanlar en 
son da Amerika’nın keşfiyle 
insanlar tarafından gemilerle 
okyanus ötesine taşındı. Bu-
gün ABD’deki her üç evden 
birinde en az bir kedinin bu-
lunduğu ve ülkedeki toplam 
kedi sayısının 93,5 milyon 
olduğu düşünülüyor.

2019’da cinsiyet ayrımcılığındaki 
mücadelede nihayet yol aldığımızı 
düşünüyor olabilirsiniz. Ancak yeni bir 
araştırma bizi bunun üzerine yeniden 
düşünmeye itiyor.

Teknoloji endüstrisinde çalışan iki 
binden fazla kadın üzerinde yapılan 
çalışmaya göre, kadınların yarısından 
fazlası bu sektördeki iş için “fazla güzel” 
olduğuna yönelik cümleler duyuyor.

Diğer yandan araştırmaya katılan 
kadınların yüzde 58’i ruh hallerinin “Özel 
günüyle” bağlantılı olup olmadığına 
yönelik sorular aldığını veya bu 
sorunun bir başka kadına yöneltildiğini 
duyduğunu söyledi.

Medyada değişimle birlikte 
geleneksel medyada da dönüşüm 
başladı. Birçok gazete bu anlamda 
dijital yatırımlara ağırlık verdi. 
Dijital medyada harcanan zaman 
geleneksel medyaya kıyasla 
daha az olsa da çalışma tercihin 
geleneksel medyadan yana 
olduğunu gösteriyor. Ankete 
katılan 38 ülkenin 29’unda 
çoğunda haberlerin geleneksel 
medyadan takip edildiği 
kaydedildi. Sosyal medyadan haber 
takip edenlerin oranı ise yüzde 17 
olarak ifade edildi. 

Haber ve Medya Araştırma 
Merkezi ile Avustralya’daki 
Kanberra Üniversitesi tarafından 
hazırlanan Dijital Haber Raporu 

2019 araştırmasına göre en fazla 
haber takip eden ülkeler belirlendi. 
Rapora göre, en fazla haber 
okuyucusu bulunan ülke yüzde 85 
oranla İsveç oldu. 

Listenin üçüncü sırasında 
yer alan Türkiye’de, günde bir 
kereden fazla haber kaynağını 
kontrol ettiğini söyleyenlerin 
oranı yüzde 78. Araştırmanın 
bir diğer sonucuna göre online 
kaynaklardan haberleri takip 
edenlerin oranı yüzde 42 iken, 
çevrimdışı kaynakları kullananların 
oranı yüzde 58 olarak belirlendi. 
Ayrıca raporda okuyucularının 
yüzde 14’ünün sosyal medyayı ana 
haber kaynağı olarak kullandığı 
kaydedildi.

EN FAZLA HABER 
OKUYAN ÜLKELER

KEDİLER DÜNYAYA 
TÜRKİYE’DEN YAYILMIŞ!
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26 Nisan 1986 yılında 
Ukrayna’nın Pripyat şehrinin 
14,5 km kuzeybatısında bulunan 
Çernobil Nükleer Güç Santrali’nin 4. 
ünitesi yapılan bir deney esnasında 
patlamış ve nükleer kaza felaketi 
yaşanmıştı. Dünyanın en büyük 
nükleer kazası, Çernobil felaketinin 
üzerinden tam 33 yıl geçti. 
Şimdilerde ise Amerikan kanalı 
HBO’nun ‘’Çernobil (Chernobyl)” 
dizisinin popülaritesinin de etkisiyle 
Çernobil şehrine büyük bir turist 
akını başladı lakin hala bölgede 
öldürücü miktarda radyasyon 
sıkıntısı olabileceği düşünülüyor. 
Ukrayna ise yaklaşık 10 yıl önce 
bölgeyi güvenli ilan ederek turist 
ziyaretlerine açmış ve bölgeye 
turlar düzenlemeye başlamıştı. 

Yapılan turlarda turistlerin 
kendi başlarına dolaşmalarına 
kesinlikle izin verilmiyor ve çeşitli 
kontroller eşliğinde gerçekleşiyor. 
Çernobil reaktörünün yıkıntıları 
hala radyoaktif ve bu yıkıntıların 
yaklaşık 20.000 yıl boyunca daha 
radyoaktif durumda olacağı 
düşünülmekte. Fakat Çernobil’de 
halka açık olan bölgelerin reaktöre 
yakın olmalarına rağmen facia 
başlangıcında daha düşük 
radyasyon dozlarına maruz kaldığı 
düşünülüyor. 

Bütün bunlarla beraber 
radyasyon güvenliği konusundaki 
endişeler devam ediyor ve 
turistlerin tur zamanında kendi 
başlarına dolaşmalarına izin 
verilmiyor ve turistler yalnızca belirli 
bölgeleri ziyaret edebiliyor.

ÇERNOBİL’İ ZİYARET ETMEK 
NE KADAR GÜVENLİ?



BÜYÜLEYİCİ ALİCE 
MÜZİKALİ BAŞLIYOR! Ankara Coffee Festival, dördüncü 

senesinde de nitelikli kahve etrafında 
markaları ve katılımcıları 27 – 29 Eylül 
tarihleri arasında Bilkent Center’da bir 
araya getiriyor.

Panellerden, atölyelere, seminerlerden konserlere 
birçok farklı deneyim Ankara Coffee Festival’da seni 
bekliyor. 
TARİH: 27-29 Eylül 2019
YER: Bilkent Center / Çankaya / ANKARA 

Galata Mevlevilerinin sunduğu Sema 
Gösterisi ve Semazen Dünyası Sergisi, 
Hodjapasha Kültür Merkezi'nde 

gerçekleşiyor.
Canlı tasavvuf müziği eşliğinde enfes sema 

gösterisi ve Sema geleneğinin spiritüel bakış 
açısıyla sunulduğu eşsiz sergi deneyimi büyüleyici 
bir atmosferde bir arada…

Derviş aksesuarlarından heykellere, 
kıyafetlerden müzik aletlerine kadar sema 
kültürüyle ilgili her şeyi bulabileceğiniz bu sergi 
ile Sema ayini daha anlamlı ve daha kapsamlı.
TARİH: 1 Eylül 2019 / 19.00
YER: Hodjapasha Gösteri ve Etkinlik Salonu
Sirkeci / İSTANBUL 

T ırnak İçinde Hizmetçiler, 18 Eylül'de Ankara Sanat Ti-
yatrosu'nda sizlerle. Günümüz dünyasında geçen öz-
gün bir oyun olan Tırnak İçinde Hizmetçiler merke-

zine bir evdeki iki hizmetçiyi alır. Bu iki kadın kim olduklarını 
bilemeyecek hale geldikleri bir oyunu sürdürmeye devam 
ederken, kaçmak istedikleri kendileriyle yüzleşmek zorunda 
kalırlar. Bu yüzleşmeye sebep veren belirsizliğin içinde tek 
sığınakları, tekinsizce oyun oynamaya devam etmektir... 
TARİH: 18 Eylül 2019 / 20.00
YER: Ankara Sanat Tiyatrosu / Kızılay / ANKARA

ANKARA İÇİN 
KAHVE VAKTİ!

SEMA AYİNLERİNE 
YAKINDAN BAKIN

VADİNİN KAPILARINI 
SİBEL CAN AÇIYOR

BERKAY 
ANKARA’DA!

TIRNAK İÇİNDE 
HİZMETÇİLER

Vadi İstanbul, yaz boyu başta konserler olmak üzere 
7’den 77’ye her yaştan, her kesimden İstanbullunun 
keyif alacağı pek çok etkinliğe ev sahipliği yapmak 
için kapılarını açıyor! Sibel Can, 7 Eylül Cumartesi 
akşamı Vadi Açıkhava’da sevenleriyle buluşuyor.
TARİH: 7 Eylül 2019 / 21.00
YER: Vadi Açıkhava / Sarıyer / İSTANBUL

Türk pop müziğinin son yıllardaki parlayan ismi 
Berkay, Ankaralı sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. 
Kendini ritm tutmaktan alıkoyamayacağın sahne 
performansı ile Berkay, 6 Eylül gecesi Jolly Joker 
Ankara Sahnesi'nde! Biletler ise Biletix’de!  
TARİH: 6 Eylül 2019 / 22.00
YER: Jolly Joker Ankara / Çankaya / ANKARA

KÜLTÜR SANAT KÜLTÜR SANAT

Lewis Carroll tarafından 
yazılan ve bugüne kadar 174 
dile çevrilerek edebiyatın 
eşsiz eserlerinden biri olma 
özelliğine sahip Alice Harikalar 

Diyarında, Serdar Biliş’in yönetmenliği 
ve Beyhan Murphy’nin koreografisiyle 
çağdaş bir müzikal uyarlama olarak 
sahnedeki yerini alıyor. Müzikalde Serenay 
Sarıkaya “Alice” olarak izleyicisinin karşısına 
çıkarken, Ezgi Mola “Kraliçe”, Enis Arıkan 
“Tavşan”, Şükrü Özyıldız “Şapkacı”, İbrahim 
Selim “Kral”, Merve Dizdar ise “Kedi” rolü ile 
başrolleri paylaşıyor. 

BKM, Zorlu PSM ve id ortak 
yapımcılığında, dünya sahnelerinin dev 
prodüksiyonlarına ev sahipliği yapan 
Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde izleyicisi 
ile buluşacak olan müzikal; dev sahne 
prodüksiyonu, etkileyici görsel efektleri, 
benzersiz kostümleri, müzikleri ve 
birbirinden yetenekli oyuncu kadrosu 
ile büyüleyici bir sahne şovuna hazır! 
Şimdiden yerinizi alın.
TARİH: 14 Eylül 2019 / 21.00
YER: Zorlu PSM – Turkcell Sahnesi
Beşiktaş / İSTANBUL 

8382 Eylül 2019 / TuruNCu DErGİ TuruNCu DErGİ / Eylül 2019



SEYAHAT SEYAHAT

Londra… Nereden başlanır, 
nasıl anlatılır bilemiyorum. 
Lakin şunu söyleyebilirim; 
dünyada görüp görebilece-
ğiniz en güzel şehirlerden 

bir tanesi. Gitmediyseniz çok şey 
kaçırdığınız, gidince de ‘Bunca 
zaman neden buraya gelmedim’ 
diye hayıflanacağınız bir şehirden 
bahsediyoruz. Adeta bir okyanus! 
Tavsiye edebileceğimiz o kadar çok 
şey var ki… Hadi başlayalım! 

EN KOZMOPOLİT   
ŞEHİRLERDEN 
Mimarisiyle, yemyeşil parklarıyla, 
müzeleri, tarihi ve dünyanın hemen 
hemen her yerinden milletin kendi-
ne yuva bellediği bir şehir Londra. 
Sekiz milyonu aşkın nüfusuyla, onu 
dünyanın en önemli ve kozmopolit 
başkentlerinden biri olarak tanımla-
yabilirsiniz. Öyle ki her üç Londralı-
dan biri yabancıdır. 270 farklı uyruk 
ve 300 dili temsil eder!

Şehrin tam ortasından geçen 
Thames Nehri kıyısında Romalılar 
tarafından yaklaşık iki bin yıl önce 
kurulan bu kozmopolit kent, tarih 
boyunca dünyanın politik, kültürel, 
sosyolojik ve sanatsal buluşmala-
ra tanıklık etmiş. Merkez Londra, 
büyük müzeler, galeriler ve en ikonik 
turistik mekanların birleştiği yerdir. 
Zaten turist olarak gezmeye gide-
cekseniz merkez Londra sizin için 
yeterli olacaktır.

AvrupAlı değil,
AmerikAlı hiç değil!

LONDRA
Köklü tarihi, sütlü çay kültürü ve sanat kokan 
sokaklarıyla İngiltere’nin başkenti Londra her şeyiyle 
görülmeye değer. İşte size Londra gezi rehberi...

8584 Eylül 2019 / TuruNCu DErGİ TuruNCu DErGİ / Eylül 2019

FATMA KARAMAN SÜSLÜ



SEYAHAT SEYAHAT

 Lafı gelmişken Londra’ya en az bir 
hafta ayırmanız gerekiyor. Yazıda 
daha önce belirttiğimiz gibi sadece 
tarihi yerler değil tümüyle sizi içine 
çekecek bir şehir gezeceksiniz. 

REZERVASYONUNUZU  
ÖNCEDEN YAPTIRIN 
Öncelikle size kısa bir bilgilendirme 
yapalım. Londra şehrini gezmek 
istiyorsunuz Birleşik Krallık ’tan vize 
almanız gerekiyor. Schengen vize 
burada geçmiyor. Keza yeşil ve gri 
pasaporta da vize almanız gere-
kiyor. Bunun dışında Londra uçak 
biletlerini genelde çok uygun fiyata 
bulabilirsiniz. Yalnız uyaralım yaz 
ayları, Christmas zamanı ve Paskalya 
Bayramı’nda uçak biletleri çok pahalı! 
Yine dikkat etmeniz bir diğer nokta 
ise otel fiyatları. Bu konuda güzel bir 
şeyler söylemek isterdik lakin bizi af-
fedin. Çünkü otel fiyatları aşırı pahalı. 
Tavsiyemiz ya çok önceden rezervas-
yonunuzu yaptırmanız ya da Londra 
‘da yaşayan bir akrabanız, arkadaşınız 
varsa onların yanında konaklamanız 
olacaktır.  Bu küçük hatırlatmaları 
yaptıktan sonra gelelim Londra’da 
nerede gezilir, ne yenir, nasıl vakit 
geçirilir kısmına…

LONDRA’DA   
GEZILECEK YERLER
WESTMİNSTER: Londra’nın siyasi 
merkezi olarak kabul ediliyor, Parla-
mento Binası’na ve dünyaca ünlü Big 
Ben’e ev sahipliği yapıyor. Big Ben, 
ikonik saat kulesine yerleştirilen ça-
nın adı ve hala her saat başı çalıyor. 
Ayrıca halka açık ve oldukça pahalı 
bir giriş ücreti olan Westminster Ma-
nastırı’nı da ziyaret edebilirsiniz.
HYDE PARK: Hyde Park muhteme-
len Londra’daki en büyük ve en ünlü 
parklardan biri. 1637’de halka açılmış 
olan Hyde Park, birbiriyle bağlantılı 
olan ve şehrin merkezinde büyük 
bir yeşil akciğeri oluşturan birkaç 
kraliyet parkının en büyüğüdür. 350 
dönümlük bir alanı kaplamaktadır. 
Ayrıca koşu, yüzme, kürek çekme, 
piknik yapma ve hatta binicilik için 
popüler bir yerdir. Devamında olan 
Green Park ve St. James Park’ı ziyaret 
etmeyi unutmayın!

OxFORD STREET: Günümüzde 
cadde üzerinde yüzlerce moda 
markası, alışveriş tutkunlarını seçkin 
koleksiyonları vasıtasıyla kendilerine 
çekmeye çalışıyor. Ayrıca kentin en 
lüks AVM’lerinden biri olan Selfrid-
ges burada faaliyet gösteriyor. Daha 
uygun fiyatlı ürünler içinse Primark‘ı 
ziyaret edebilirsiniz. Yeme-içme me-
kanları açısından da zengin profile 
sahip caddede yıl boyunca farklı 
temalara sahip etkinlikler düzenle-
niyor.
PİCCADİLY CİRCUS: Oxford 
Street’in devamında Regent Street 
üzerinden ulaşabileceğiniz Piccadily 
Circus, şehirde günlük yaşamın ne 
kadar hareketli olduğunu öğrene-
bileceğiniz ve atmosferiyle New 
York’taki Times Meydanı’nı anımsa-
tıyor.  
COVENT GARDEN: Londra’nın 
merkezindeyiz. Buradaki semt 
pazarını gezip Shorts Gardens ve 
Monmouth Caddesi arasında ren-
garenk bir çıkmaz sokak oluşturan 
Neal’s Yard‘a uğrayın. Burada sağlıklı 
atıştırmalıklar bulabileceğiniz cafe-
ler ve doğal güzellik ürünleri satan 
butikler var.
CAMDEN TOWN: Londra’nın 
kuzeyinde yer alan tanınmış bir 
kültür mahallesi. Buradaki alternatif 
kültürüyle bilinen kalabalıklar, hem 
goths, punks hem de turistlerle 
dolu. Ayrıca şehrin bu kısmında bir 
dizi piercing ve dövme dükkânı 
bulunuyor.
NOTHİNG HİLL: Buranın adını 
Julia Roberts ve Hugh Grant’ın o 
meşhur filmiyle duymuş olabilirsi-
niz. Portobello Road’daki dükkân-
larda ve tezgâhlarda saatler geçire-
bilirsiniz. 
KENSİNGTON VE CHELSEA: 
Londra’nın en zengin bölgesi olan 
Kensington ve Chelsea, ışıltılı ma-
ğazaları, lüks evleri ve mekanlarıyla 
turistlerin ilgisini çekiyor. 
BUCKİNGHAM SARAYI: Bu-
ckingham Sarayı, 1837’den beri 
İngiltere’nin kraliyet ailesinin resmi 
ikametgahı olarak hizmet verdi ve 
bugün İngiliz idari merkezi. Kraliçe 
tarafından düzenlenen birçok resmi 
etkinlik ve resepsiyonda kullanılma-

sına rağmen, Buckingham Sarayı’ndaki 
devlet odaları her yaz ziyaretçilere 
açıktır. Buckingham Sarayı’nda 775 
oda bulunuyor. 
BİG BEN KULESİ: Genel olarak Big 
Ben olarak adlandırılan Parlamento ve 
Elizabeth Kulesi, Londra’nın en simge-
sel yapılarından biridir ve Londra’nın 
mutlaka görülmesi gereken yerlerin-
den biridir ve bizce Londra’nın en güzel 
yapısıdır. (Gerçi halen ve önümüzdeki 
üç yıl boyunca tadilatta olacağını söy-
lemek gerekir) 
LONDON EYE: Londra gezisi, ikonik 
London Eye’ı ziyaret etmeden tamam-
lanmış sayılmaz. 135 metre yüksek-
liğinde, dünyanın en büyük dirsekli 
gözlem tekerleği. Aslında, İngiltere’nin 
en çok ziyaretçi çeken ve para ödenen 
yeri oldu. Göze çarpan bir tasarım ve 
mühendislik eseri olan London Eye, 
Londra’nın silüetine dramatik bir bakış 
açısı kattı. 
BRİTİSH MUSEUM: Yedi milyondan 
fazla eserden oluşan bir koleksiyona 
sahip olan müze, iki milyon yıllık dünya 
tarihi ve kültürünü anlatıyor. Londra’nın 
en çok ziyaret edilen müzesini, yılda 
6,5 milyon ziyaretçi geziyor. Küçük bir 
dünya turu yapmak isterseniz buraya 
muhakkak uğrayın deriz biz! Üstelik 
bedava! 
NATİONAL GALLERY: Bünyesinde 2 
bin 300 adet tabloya evsahipliği yapan 
bu galeride dünyaca ünlü ressamla-
rın tablolarını görebilirsiniz! Üstelik 
ücretsiz. 
THAMES NEHRİ: İngiltere’nin 
güneyinde bulunan nehir. Londra’nın 
içinden geçerek Manş Denizi’ne dökü-
lür. Uzunluğu 346 kilometre olan nehir 
Keltçe “Tamesa” kelimesinden “karanlık 
olan” anlamına gelir. İngiltere’nin baş 
ırmağı olarak da adlandırılır. Nehir 
boyunca çok güzel yürüyüşler yapabilir, 
1559 yılında açılmış olan ve sadece 
Shakespeare oyunlarının oynandığı 
tarihi tiyatroyu ziyaret edebilirsiniz. 
Ziyaret etmeden kısa bir zaman önce 
internetten çok ucuza tiyatro biletleri 
bulabilirsiniz. 
TOWER BRİDGE: Dünyanın en 
tanınmış köprülerinden biridir. Victoria 
Gotik tarzı, yakındaki Londra Kulesi ile 
uyumlu olacak şekilde tasarlandı. 1876 

yılında Londra’nın doğu bölgesi aşırı 
derecede kalabalıklaştıkça Thames 
Nehri boyunca bir köprü yapmak zo-
runluluk gibi görünüyordu. 265 metre 
uzunluğundaki köprünün inşasında 
11.000 ton çelik kullanıldı. Yine kendi-
sinin Londra’nın en güzel yapılarından 
biri olduğunu söyleyebiliriz. 
LONDRA KALESİ: Londra Kalesi, 
dünyanın en ünlü kalelerinden biridir 
ve kraliyet sarayı, hapishane, cephane-
lik ve hatta bir hayvanat bahçesi olarak 
hizmet görmüştür. Eski taşların içlerin-
de karanlık sırları barındırır. Londra’nın 
merkezinde, Thames Nehri’ne yalnızca 
birkaç adım mesafede yer alan Londra 
Kulesi, şehrin en önemli turistik me-
kanlarından biridir. Kale, aynı zamanda 
İngiliz Kraliyet Mücevherlerine, özellikle 
Anne Boleyn ve Lady Jane Grey dahil 
olmak üzere 112 kişinin infazı gibi tarihi 
olaylara ev sahipliği yaptı.

LONDRA’DA NE YENİR? 
Aslında yazımıza başlarken şunu 

söylememiz gerekiyor: İngiliz mutfağı 
korkunç! Dahası ortada bir mutfa-
ğın varlığından bile bahsedemeyiz! 
O derece yemek fakiri bir ülkeden 
bahsediyoruz. Ancak Londra, oldukça 
kozmopolit bir şehir olduğu için hangi 
ülkenin mutfağını ararsanız var. Haliyle 
herkesin damak tadına göre yiyecek 
güzel şeyler de ne mutlu ki, çok kolay 
bir şekilde bulunabiliyor. Üstelik helal 
yemek seçenekleri bir hayli fazla! Ama 
yok illa ‘İngiliz mutfağından bir şeyler 
yemek isteriz’ derseniz o zaman size 
fish&chips, beş çayı yanında servis edi-
len tart, tatlı ve sandviçleri denemenizi 
tavsiye ediyoruz. 

Londra, oldukça 
kozmopolit bir şehir 

olduğu için hangi 
ülkenin mutfağını 

ararsanız var. Haliyle 
herkesin damak 

tadına göre yiyecek 
güzel şeyler de 

ne mutlu ki, çok 
kolay bir şekilde 

bulunabiliyor. 
Üstelik helal yemek 

seçenekleri de 
bir hayli fazla! 
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Y
az neredeyse bit-
ti, okullar açılıyor. 
Yalnızca okullar, 
sokaklar, iş yerleri 
değil mutfaklar 

da bu telaşın içine dahil oluyor. 
Bir tabak yemek aslında bir 
tabak sanat. Büyüklerimiz 
hayattayken onların yaptığı 
lezzetlerin kaydı tutulmalı, 
tarifleri not edilmeli. Herkesin 
bir anne kurabiyesi tarifi vardır. 
Bir de aşağıda size anlatacağım 
tarifi dinleyin. Afiyet olsun, 
mutfağınız bereketli olsun.

MALZEMELER: 
1 küçük paket toz maya, 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı süt, Yarım çay bardağı 
toz şeker, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 çay kaşığı tuz, Aldığı kadar un

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

EV USULÜ SİMİT

Tüm malzemeler yoğrulur, cevizden büyük bezeler 
yuvarlanır. Önce yumurta akına sonra kıyılmış 
şekerli cevize batırılır. Hafif yağlanmış tepsiye 

dizilir. 175 derecede pişirilir. Afiyet olsun.

MALZEMELER: 
250 gram tereyağı (Margarin de olur)
Yarım su bardağı toz şeker
1 çay kaşığı karbonat (Üzerine biraz limon sıkılacak)
2 adet yumurta (1 tanesinin akı üzeri için ayrılacak)
Aldığı kadar un

ANNE KURABİYESİ

MUTFAK KÜLTÜRÜ

n ataseven69@gmail com

NURİYE
ATASEVEN

Önce hamuru yoğuralım. 1 kü-
çük paket toz maya, 1 su bar-
dağı ılık su, 1 su bardağı süt ve 

yarım çay bardağı toz şekeri karıştıra-
lım. 1 su bardağı sıvıyağ, 1 çay kaşığı 
tuz ve yavaş yavaş un ilavesi yapalım. 
Yoğurduğumuz hamuru streçleyip 40 
dakika bekletelim. Cevizden büyük iki 
bezeye çubuk şeklini verip ikisini burgu 
yapalım. (9-10 adet simit çıkıyor) Ayrı 
bir kâsede 1 su bardağı pekmezi 1,5 

su bardağı su ile karıştırıyoruz. Simitleri 
önce pekmezli suya sonra susama ar-
kalı önlü batırıyoruz. Yağlanmış tepsiye 
muntazam olarak yerleştiriyoruz. 180 
derece fırında pişiriyoruz. 

Püf Noktası: Mutlaka toz maya 
kullanılmalı. Pekmezli su çıtır yapıyor, 
simitler daha çıtır olsun istiyorsanız 
fırının turbo ayarında pişirin. Susamı 
ayrıca kavurabilirsiniz. 

BESLENME
ÇANTALARI
HAZIR MI?



KİTAP

Çorak
 Dağı’nın 

Geyıkleri
HafazanallaH! 
-nasıHatname 2

90 turuncudergi com

Bundan yıllar önce, henüz bilgisayarların, telefonların, 
uçakların olmadığı zamanlardan size bir mektup gelse, 
okumak ister misiniz?
Eski zamanlarda Anadolu’da yaşayan dedelerimizden, 
ninelerimizden size mesajlar var bu kitapta. Bütün 
varlığa sevgiyle bakan, her şeyi bilen, insanlara iyiliği 
ve güzelliği anlatan bu büyüklerimizin maceralarını 
keyifle okuyacaksınız. Bu kitabı okuduktan sonra 
insanlara, hayvanlara, doğaya onlar gibi davranmayı 
başarabilirseniz siz de tıpkı bu hikâyelerde olduğu gibi 
dünyayı güzelleştireceksiniz…

Kolay bir yol değildir insanın kendi yeraltına inmesi... 
Türkiye’nin en çok izlenen kitap programı Yeraltından 
Notlar’da anlatılanları sizler için derledik. İnsana dair 
birçok sorunun dürüstçe sorulduğu bu ayna gibi kita-
bı okuyunca, aşktan ölüme, özgürlükten mutluluğa, 
rüyalardan seyahate ya da yalnızlıktan cinselliğe dek 
birçok konu hakkında kendinizi yeniden sorgulamaktan 
alıkoyamayacaksınız.
“Burada kimsenin ihtiyaç duymadığı bir şey yapacağım: 
Yani edebiyattan ve felsefeden bahsedeceğim. (...) Derine 
inmiyoruz, yüzleşmiyoruz. Artık okumak yerine zaplıyor, 
re-tweetliyor, check-in yapıyoruz. Özgürlük vicdanının 
rahat olmasıymış…”

“Gelin, Amerika Birleşik Devletleri’nde yüzyıllar önce 
sahneye konulan Yeni Dünya Düzeni’nin ‘tek din’ ilkesinin 
ete kemiğe büründürülmesi sürecinden söz edelim. Yeni 
Dünya Düzeni’nde mevzubahis olan ‘tek din’, Yahudilikle 
Hıristiyanlığın füzyonu olan Evangelizm’dir. Evangelizmin 
ne olduğunu bilmezsek, Amerika Birleşik Devletleri’nin 
niye bu kadar ısrarla ve kayıtsız şartsız İsrail’i desteklediği-
ni anlayamayız. ABD’nin Irak’ta, Orta Doğu’da, hatta Kara 
Afrika’da ne yapmak istediğini de doğru okuyamayız. Eski
Ahit’te eritilmiş, tevhit edilmiş Hıristiyanlığın temellerinin 
daha 1867’de kurulan ‘Kiliseler Konseyi’ tarafından atıldı-
ğını bilesiniz.

Beş Şehir’in asıl konusu hayatımızda kaybolan şeylerin 
ardından duyulan üzüntü ile yeniye karşı beslenen 
iştiyaktır. İlk bakışta birbiriyle çatışır görünen bu iki 
duyguyu sevgi kelimesinde birleştirebiliriz. Bu sevginin 
kendisine çerçeve olarak seçtiği şehirler, benim 
hayatımın tesadüfleridir. Bu itibarla onların arkasında 
kendi insanımızı ve hayatımızı, vatanın manevi çehresi 
olan kültürümüzü görmek daha da doğru olur. Bizden 
evvelki nesiller gibi bizim neslimiz de bu değerlere, 
şimdi medeniyet değişmesi dediğimiz, bütün yaşama 
ümitlerimizin bağlı olduğu uzun ve sarsıcı tecrübenin bizi 
getirdiği sert dönemeçlerden baktı. Yüz elli senedir hep 
onun uçurumlarına sarktık.
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