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Sevgili Turuncu Okurları

Anne hayattır. Anne sevgisi üzerine kurulur bildiklerimiz. Bize 
Allah’ı anlatan, Peygamber sevgisini aşılayan, kişilimizin 
yapı taşını oluşturan annedir. Uzmanlar anne-çocuk 

ilişkisinde tam bağlanmadan, güvenli bağlanmadan bahsediyor 
son günlerde. Annesine bağlanamamış çocukların yaşayacağı 
sorunlardan… Anne ile evlat arasındaki en güzel bağ sevgidir, 
şefkattir, merhamettir. Merhametsiz nesiller tasarlamak isteyenler 
önce evlada şefkatin önüne set çeker. Anne sevgisi lider yetiştirir, 
topluma rehber olacak önder yetiştirir. Özverili annelerin yetiştirdiği 
evlatlar toplumun sıkıntılarına çare olur, etrafına derman olur. Bugün 
içinde sıkıştığımız buhranlara ve bunalımlara en iyi ilaç anne sevgisi 
ile yetişmiş, donanımı tam, vatan sevdalısı evlatlardır. Bu duygu ve 
düşüncelerle anneliği konuştuk. Yazarlarımız anneliği anlattı, herkes 
kendi hikayesinden bir parça kattı. Gazeteci-Yazar Fadime Özkan 
ile geçtiğimiz yıl koruyucu aile oldu ve küçük kızıyla yeni bir hayata 
başladı. Bu yeni hayatın bilinmeyenlerini, devlet himayesindeki 
çocukları ve yılların gazetecisi Fadime Özkan’ın siyaset dışı hayatını 
anlatan bir söyleşi yaptık. Kendisine buradan teşekkür ediyorum. 

Biliyorsunuz, geçtiğimiz günlerde gençlik ve deizm konulu bir 
çalıştay yapıldı. Çalıştaydan sonra gündeme oturan bir tartışma 
başladı. Sanki bütün gençler deistmiş, gözümüzün nuru gençlik 
elimizden kayıp gidiyormuş gibi bir tablo çıkarttılar karşımıza. 
Açıkçası hem eğitimcilerin hem de ailelerin kafası karıştı. Biz de yazar 
Mustafa Uslu ile gençliği konuştuk. Sağ olsun Mustafa bey, gençliğin 
konuşulmayan sorunlarından, beklentilerden ve inşa edilen 
gençlikten bahsetti.

Bu ay Ahmet Günbay Yıldız, Handan Yıldırım ve Ziya Şakir 
Yılmaz söyleşileri ile dergimize misafir oldu. Tecrübelerinden ve 
anlattıklarından istifade ettik. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Üç ayların manevi iklimi tüm İslam coğrafyasını sardı. Ramazan 
ayı tüm rahmeti ve bereketi ile geliyor. Şimdiden hepinizin Ramazan 
ayını tebrik ediyor, ümmetin huzura ve barışa kavuşmasına vesile 
olmasını diliyorum.

Annelik, cennete açılan yoldur. Anneler günü vesilesiyle anne 
olan ya da olamayan tüm kadınların anneler gününü kutluyorum. 

Sevgiyle ve huzurla kalın. 

Zahide Ceylan
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Sizler için tarihe geçen, lider yetiştiren annelerin 
hayatını araştırdık. gözyaşı, hüzün, sevinç…

TARİHE İZ BIRAKAN ANNELER
14

Tarihin her döneminde ve her kültüründe annelik zorlu 
sınavlardan geçmiş. Anne ve annelik deyince burnumuzun 
direğinin sızlaması bu tarihi mirastan  geliyor galiba.

Başarılı iş hayatı mı, annelik mi? Ya da ikisi bir 
arada mümkün mü? Bu konu çeşitli çevrelerce 
uzun yıllardır tartışılıyor

Hayatın zorluklarından, insanların kötülüklerinden koruma-
yabilmek için çocuklarını her şeyden sakınmalarını şu an bile, 
henüz kızım çok küçük yaşta olmasına rağmen anlıyorum.

Doğuma çok az bir zaman kalmıştı. O akşam sevdiğiniz bir 
restoranda , bebeğiniz için faydalı olduğunu düşündüğünüz 
yemeğinizi yerken aniden içinizde bir dalgalanma hissettiniz. 

26
28

32
36

Sevim Tokatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve 
Turuncu Dergisi işbirliğiyle, öğrencilere yönelik “
Kitaplar ve gençler” konulu panel düzenlendi. 

24

TuRuNcu DERgİsİ’NDEN sEvİm 
ToKATLI LİsEsİ’NE pANEL

ŞEYmA YEŞİL: ANNELİK mAKAmINDA

NAZ  mELİs ZENgİN: KIYAsLARI YoT ET

YAZAR FADİmE ÖZKAN RÖpoRTAJI

BÜŞRÜ ÇAKIR: ANNE(m) BENİm

Bir uzak yakınlıktır anne, gurbet ellerde,
Kelimesi olmayan mana bütün dillerde22

HÜsEYİN KARAcA: ANNE

ramazan ayı, İstanbul’da Osmanlı’dan beri geleneksel 
olmuş ve bugüne kadar süregelmiş adetlerimiz vasıtasıyla 
Anadolu şehirlerinden daha farklı olarak yaşanır. 

44

gÜLAY KuRT: RAmAZAN’DA 
ŞEHRİ İNŞA ETmEK, mAHYALAR

İftar sofrasından çok nişan sofrasına  benzeyen allı pullu, 
dallı güllü sofralı  meşhur gazlı içecek  reklamları ekranda 
dönmeye başladı mı,  ramazan ayı  gelmiş demektir. 

48

sALİHA sAĞDIÇ: 
EKRANLARDAKİ RAmAZAN

Öncelikle, gençlere İslam’ın vahdet dini olduğunu; İslam 
güzel ahlaktır hakikatini hissettirilmesi lazım. Vahdet dini 
İslam’ı, tefrika istila etmiş. Kim getirmiş İslam’ı bu hale? 

52

musTAFA usLu RÖpoRTAJI

‘İnsanların hayatına dokunmak’ amacıyla 
yola çıkan eğitimci ve girişimci Ziya Şakir 
Yılmaz ile girişimciliği ve iş hayatını konuştuk

40

ZİYA ŞAKİR YILmAZ RÖpoRTAJI

40
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AYŞENuR TuNcER: İŞİTİN EY 
YARENLER RAmAZAN gELİYoR

Zenginin masasına gelmiyor yalnızca ramazan;   
bir parça kuru ekmek ve birkaç zeytin ile iftar edecek  
 olan fakire geliyor. 

32

10

ÜmmÜgÜLsÜm TAT: ANNELER mİ 
ANNELER gÜNÜ mÜ ‘KuTLu’ sAYILsIN?
Annelikten cennete uzanan yol bin bir duraktan  
oluşuyor. Her anneler gününde aslında hayat bize  
kaçıncı durakta ve nasıl olduğumuzu soruyor. 

Dışişleri Bakanlığından emekli 77 yaşındaki Azime 
İplikçi, her gün 3 saat yürüyerek maaşıyla ciğer ve 
kuru mama aldığı sokak kedilerini aynı saatte besliyor.

56

O yıldızlardan biriydi kayan, geçtiğimiz nisan 
ayının bahara çalan gecesinde.

64

gÜLFİDAN ÇALIŞKAN:
BİR ŞAİRİN ARDINDAN

İYİLİK HER YERDE

18 nisan’da İstanbul adaları alındı. 22 nisan gecesi Türk 
donanması karadan Haliç’e indirildi ve son olarak 29 
Mayıs sabahı yapılan taarruzla, yirmi sekiz defa kuşatılan 
İstanbul, Osmanlı topraklarına katılmış oldu

58

KADIN vE TARİH:pEYgAmBER 
mÜJDEsİ, İsTANBuL’uN FETHİ

Mehmet Burak Torun’la İnternetin insan hayatını nasıl 
etkilediği ve internet bağımlılığı ve kurtulma yolları 
hakkında röportaj gerçekleştirdik.

60

mEHmET BuRAK ToRuN 
RÖpoRTAJI

Ağva’ya gelmeden, yemyeşil yollarda başlarsınız keyif 
almaya… İstanbul’un yanı başında bir o kadar da 
uzağındasınızdır.

88

EmEL ÖZDEmİR: RuHuNuZu
DİNLENDİREN AĞvA’DAKİ EvİNİZ

 Aristoya göre; gençler arzularına bağlıdır ve bunları 
gerçekleştirmek ister. Bu arzular içinde en öne çıkanı 
da cinselliktir ve bu konuda kendilerini kısıtlamazlar. 
gençler sabırsızdırlar ve çabuk sinirlenirler.

78

RuKİYE KARAKÖsE:
gENÇLİK BAŞImDA DumAN

Çocukluk ve gençlik hayalim olmasına rağmen 
otuzlu yaşlarımda görebildiğim ve görür  görmez 
sevdasından gözyaşlarına boğulduğum ve durmadan 
yeniden yeniden aşık olduğum şehir. 

94

HANDEgÜL TERKEN: TRABZoN

ramazan rahmet ve bereket ayı. 11 ay özlenen,  
beklenen, hasret duyulan ay. ramazan’da sahur 
sofraları için pratik bir tarifimiz var

92

NuRİYE ATAsEvEN:
KÜLAHLI TATLI

94

52

78

92

88

58

64

9Mayıs 2018 / Turuncu Dergİ 



YAZAR

Yılda bir kez çıkıp gelen; 
bir müddet kaldıktan 
sonra giden kutlu 
misafir…”Gelişiyle 
memnun, gidişiyle 

mahzun eden” nazenin sevgili… 
Alemlerin efendisinin; “Başı rahmet, 
ortası mağfiret, sonu cehennemden 
azad oluş” diyerek müjdelediği, 
dünya hayatının en hayırlı zaman 
dilimlerinden biri… En çok da 
bu sebeple belki de, kendisinden 
geriye kalan on bir aya sultan olan; 
Ramazan geliyor…

Uzun süren bir ayrılığın 
nihayetinde “bin aydan hayırlı olan 
gece” yi de alıyor yanına ve geliyor 
Ramazan. Onun gelişini dört gözle 
bekleyip, giderken gözlerinde yaş 
ile uğurlayan ev sahiplerine geliyor 
en çok. Akşam ezanı yaklaşmaya 
başlarken mutfağını tatlı bir telaş 
kaplayan annelere, sıcak pide 
almak için köşedeki fırının önünde 
oluşan uzun kuyrukta sıra bekleyen 
babalara, teravih namazını eda 
edebilmek için sokağının yokuşunu 
nefes nefese çıkan dedelere geliyor. 
Sahura kalktığında kıldığı teheccüd 
namazlarının ardından ümmet-i 
Muhammed için dua eden, avuçları 
amin kokulu babaannelere geliyor.

Tüm gün oruç tutma niyetiyle 
sahura kalktıktan sonra, günün 
yarısında acıkan; kimsenin 
olmadığı sırada çekmecedeki 
çikolataya meyletmişken tam, 

tatlı bir mahcubiyet hissedip 
vazgeçen… Tuttukları tekne 
orucunu sattıkları bir büyüklerini 
bulunca, kendilerini neşe içinde 
en yakın bakkalın önünde bulan 
çocuklara geliyor. Her gece çeşitli 
manilerle mahalleyi uyandırmaya 
çalışan davulculara, davulcunun 
sesiyle mahmur gözlerini açmaya 
çalışan hane sahiplerine geliyor. 
Yalnızca kalabalık ailelerin, kalabalık 
iftar akşamlarına değil, tek kişilik 
sofralara geliyor. Zenginin masasına 
gelmiyor yalnızca Ramazan; bir 
parça kuru ekmek ve birkaç zeytin 
ile iftar edecek olan fakire geliyor. 
Savaştan geriye kalan yıkıntıların 
arasında, yere serdikleri gazetenin 
üzerine koydukları peynir ekmekle 
akşam ezanını bekleyen baba ile 
evladına ve orucunu cennette 
açacak olan anneye geliyor. Her 
yere geliyor Ramazan. Rahmeti, 
muhabbeti, bereketi, huzuru, 
kulluğu koymuş heybesine; cömert 
bir misafir edasıyla çıkmış geliyor…

“Ramazan geliyor diye sevinmek 
imandandır” diyor. Ramazanın 
geldiğine sevinebiliyorsan, sende 
bir şeyler var demektir. Yılda 
bir kez, üstelik senin için çıkıp 
sana gelmekte olan ile hoşnut 
olamıyorsan diyor yani, sende 
bir şeyler eksik demektir. İmanını 
tartmak isteyen için bir terazi o 
halde. Bir kefeye sevincini, bir kefeye 
hissizliğini koy ve gör imanın nicedir. 
Muazzam ölçü… Sevinmekle 
başlamalı işe o halde. Nasıl ki aylarca 
görmediğimiz için özlediğimiz bir 
ahbabımız çıkıp geleceğini haber 
verdiğinde seviniriz, işte öyle 
sevinerek başlamalı. Çeki düzen 
vermeli bizi son görüşünden bu 
vakte dek biriken dağınıklığımıza. 
Geldiğinde bizden memnun 
olsun, gittiği yerlerde bizden güzel 
bahsetsin derdi ile başköşede 
ağırlamalı geldiği vakit.“Seneye 
Ramazan yine gelir de, beni bulur 
mu bilmem” bilinciyle ihya etmeli…

Gelip de yine bir vakit sen, 
alıştırıp bir müddet, sonra yine 
kapımızdan çıkıp gidene değin: 
Merhaba şehr-i Ramazan, merhaba. 
Merhaba şehr-i Sıyam, merhaba…
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Geçtiğimiz yaz, Ankara’ya 
yerleşmeye çalıştığım 
günler... 
Alt katta oturan teyze 
hastaymış, çok ağırmış 

durumu. İnip çıkarken dua ediyorum 
kadına “Allah kurtarsın” diye. Yaşlı, 
hasta, yorgun... Amcadan alıyoruz 
haberlerini. Bir ikindi vakti salası 
okunmuş teyzenin. Dışarıdaydım, 
yola dizilmiş arabalardan, kapının 
önündeki ayakkabılardan anladım 
durumu. “Gelip bir Yasin okur musun, 
aşağıda kimse yok okuyacak hem 
sevap olur” dediler. evdeki işleri 
bitirince cenaze evine gittim. Yanımda 
kızım. Ben okudum, o civarda oturan 
bir kadın dua etti... Sonra yanıma 
geldi; ölümden, yoğun bakımlardan, 
manevi doktorlardan açtı konuyu. 
“Sen yeni geldin” diyerek koltuklara 
inci gibi dizilmiş kadınlardan ve 
hikayelerinden bahsetti. 
Sıra sandalyenin üzerinde oturan ve 
yaşına göre genç gösteren bir kadına 

geldiğinde “İşte bu da yerde senin 
kızla oynayan çocukların babaannesi. 
Anneleri öldü, torunlarına bakıyor...” 
Bahsettiği çocuklardan biri 4 diğeri 
1,5 yaşındaydı. “Nasıl yani” dedim. 
Babaanne girdi lafa “İki ay önce 
Doğum yapmıştı gelinim, eczaneye 
gitti. Orada pıhtı atmış, gelininiz 
bayıldı diye aradılar. Gittik, meğer 
ölmüş. Tüm gün peşlerinden 
koşuyorum, yardımcı olsun diye 
kızımın yakınına taşındım... Yük bende 
yine de, gece ayaklarımın ağrısından 
uyuyamıyorum bazen... Çok zor”. 
Kadın anlatırken perdeler bir bir açıldı 
gözümün önünde. Kucağına ikinci 
yavrusunu alan bir anne, ani gelen 
bir ölüm, geride kalan çocuklar, anne 
kokusunu gecenin ortasında arayan 
bir bebek... Allah’ım ne zor. Cenaze 
evinden çıktıktan sonra unutamadım 
orada duyduklarımı. Kızımı severken 
elim titredi. Acaba kızımla aynı okula 
giderler miydi, arkadaş olurlar mıydı, 
babaanne çocuklara iyi bakıyor 

ANNELER Mİ 
ANNELER GÜNÜ MÜ

‘KUTLU’
SAYILSIN?
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muydu, babaları tekrar evlenir miydi, 
büyük kız biraz sinirli gibiydi sanki 
annesini çok mu özlüyordu, bu kızlara 
ömür boyu kim gidecek kapı olurdu, 
hayat canlarını yaksa kime açılırlardı, 
bu ağır imtihandan sonra hangi 
durakta ferahlayacaklardı...” Aklımda 
bin bir soru. 

O günlerde cenaze vesilesiyle sık 
sık gidip geldiler bizim apartmana. 
Gözüm hep çocukların üzerindeydi. 
İyi bakılıyorlar mı diye izliyordum. 
Hava biraz estiğinde ayaklarında 
terletmeyen çorapları gördüğümde, 
akşam yelek giydiklerinde, başlarında 
yaşça büyük bir abla ile markete 
gittiklerinde ‘en azından ilgileniyorlar’ 
diye seviniyordum. Derken... Vefat 
eden teyzenin yedisi yapıldı. Kuran 
okundu, dualar edildi. Ben inemedin 
bu kez. Bahçeden gelen sese amin 
dedim. 

O gece çamaşır asmak için balkona 
çıktım. Aşağıdan sesler geliyordu, 
balkon demirlerinden uzanıp baktım. 
Kiralanan masa ve sandalyeler bir 
kamyona taşınıyordu. Kızlardan büyük 
olan babasının kucağındaydı. Hava 
yine serindi. Cenaze sahiplerinden 
kimse yoktu. Gecenin o vakti 
baba ve kız sanki anneyi yeniden 
uğurluyorlardı ahirete. 

Uzun uzun dua ettim onlara, hala 
da ederim aklıma geldikçe. 

Şimdi anneler günü kutlu olsun 
mu... Ayrılıkların, ölümlerin, insana 

yerini dar eden dertlerin olduğu 
bir dünyada herkes anneli-çocuklu 
fotoğraflar paylaşsın mı... Ambalajlara 
sığdırılsın mı duygular. Alışveriş 
merkezleri ağzına kadar dolsun mu... 
Annelik, cennetle taçlanan annelik 
çürüsün mü reklam aralarında... Annesi 
vefat eden, annesi terk eden, annesi 
“gönderilen” çocuklar bir köşede iç 
çeksin mi... Kardeşine anne olmuş 
çocuklar, evladına anne olmuş babalar, 
torununa anne olmuş anneanneler, 
babaanneler, dedeler tüm gün çocuğu 
nasıl avutacağını düşünsün mü... 
Anneliği kariyerin nokta atışlarından 
biri olarak gören, evliliğin sigortası 
sayan kadınlarla evlat hasreti ile 
yanıp tutuşanlar, hasta çocuğunu 
sırtında taşıyanlar aynı günde aynı 
sepette “kadın” sayılsın mı... eli öpülesi 
annelerle, ayağının altına cennet 
serilmiş annelerle evladının hayatını 
zindana çeviren anneler, evladının 
yuvasını yıkan anneler, evladını doğar 
doğmaz apartman boşluğuna atan 
anneler “kutlu” sayılsın mı... Başkasının 
çocuğuna merhamet etmeyen 
kadınlar anneden sayılsın mı... 

Annelikten cennete uzanan yol 
bin bir duraktan oluşuyor. Her anneler 
gününde aslında hayat bize kaçıncı 
durakta ve nasıl olduğumuzu soruyor. 
Anneler gününüz kutlu değil iç 
muhasebenizin huzurla yapılabildiği 
bir gün olsun. Ve kadınlara anneliği 
veren Rabbimize Hamd olsun.
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Annelikten cennete 
uzanan yol bin bir 
duraktan oluşuyor. 
Her anneler gününde 
aslında hayat bize 
kaçıncı durakta ve nasıl 
olduğumuzu soruyor. 
Anneler gününüz kutlu 
değil iç muhasebenizin 
huzurla yapılabildiği 
bir gün olsun. Ve 
kadınlara anneliği 
veren rabbimize 
hamd olsun.



Annelik nedir? 21. 
yüzyıl sosyolojik 
bir rol olarak 
anneliği tartışıyor 
ve kapitalizmin 

etkisi ile anneliğe sınırlar çiziliyor. 
Kapitalizm eline geçirdiği her şeyi 
yüceltiyor, ve onun üzerinden 
davranış kalıpları geliştirip bize 
pazarlıyor. Oysa annelik üzerinde 
yapılan tüm tartışmalara, kapitalist 
tuzaklara, sosyolojik denklemlere 
rağmen kendi ekseninde 
ilerlemeye devam ediyor. Annelik 
nedir? evlat kokusu, can parçası, 
bazen umut, bazen imtihan. 
Annelik kadına bahşedilmiş en 
büyük nimetlerden biri. 

Allah’ın yarattığı mucizeye 
önce kadın şahit oluyor, rahmeti 
ve merhameti önce kadın 
hissediyor yüreğinde. Sonsuz 
fedakarlıkla, sabırla büyütüyor 
evladını. evlat emanet, anne 
emanet edilen. Yüce Allah anneye 
yani kadına emanet ediyor 
dünyaya yeni gelmiş yavruyu. 
Allah’ın emanetinin muhatabı 
olmak öyle büyük, öyle ulvi bir 
sorumluluk yüklüyor ki kadına. 
Kalbi perde perde koruma, 
yetiştirme, sevme, merhamet 
etme duygularıyla doluyor. Her 
perde ayrı bir hikaye, ayrı bir. Kadın 
anne olunca anlıyor yaratılığın 
mucizesini. Anne olunca anlıyor 
hayatın döngsünü. Anne olunca 
anlıyor Rabbine olan acizliğini. 

Güçlü olmak, çırpınmak, 
mücadele etmek zorunda kalıyor 
evladı için. eğer bir evde her şeye 
rağmen hayat devam ediyorsa, 
çocuklar okula gidiyorsa, akşama 
yemek pişiyorsa o evin annesi 
ayaktadır. Bir anne ayaktaysa o 
evde hayat vardır. Allah’ın kadına 
bahşettiği en güzel duygulardan 
birisi annelik. 

Sizler için tarihe geçen, lider 
yetiştiren annelerin hayatını 
araştırdık. Gözyaşı, hüzün, 
sevinç…

TARİHE

BIRAKAN
ANNELER
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Duyguların birbirine karıştığı bir 
annelik dosyası hazırladık. Dosyayı 
hazırlarken güçlü kadınların güçlü 
nesiller yetiştirdiğini daha iyi anladık. 
Tarihe geçen her şahsiyet, her lider 
bir annenin evladı. Annelerinin 
yetiştirdiği çocuklar kurtardı bugüne 
kadar memleketi, dünyayı. İnşallah 
bundan sonra da nice güzel anneler 
nice kıymetli evlatlar yetiştirir.  Annelik 
dünyadan cennete uzanan bir yol. 
Bu yolun en güzel meyvesi topluma 
faydalı, hayırlı evlatlar yetiştirmekten 
geçiyor. Allah hayatta olan anneler 
evlatları ve vatanlarıyla güzel günler 
göstersin. İnsanlığa hizmet eden, 
hayırlı evlatlar yetiştiren bütün 
annelere de rahmet eylesin. 

PEYGAMBERİMİZ 

HZ. MUHAMMED (sas)’İN  
ANNESİ AMİNE HATUN

Alemlere rahmet efendimiz (sas)’in 
annesi Hz. Amine, Hatemül-enbiya 
Muhammed Mustafa’nın (s.a.v.) 
Annesidir. Babası Vehb b Abdülmenaf 
Kureyş Kabilesi’nin Beni Zühre 
koluna, annesi Berre bint Abdüluzza 
da aynı kabilenin Beni Abdurrar 
koluna mensuptur. Babası ve annesi 
de Mekke’lidir. Hatemül- enbiya’nın, 
silsile-i nesebinden Kılıb’da Hz. Amine 
ile soyu birleşir. Hz. Amine Kureyş 
nezdinde yalnız haseb ve neseb itibari 
ile değil, ayrıca zamanında kaynakların 
nakline göre ahlakı, fiziki yapısı, zekası 
ve inancı itibari ile de ayrı bir özelliğe 
sahipti.

Hz. Amine’nin doğum tarihi ile 
ilgili çok fazla bilgi bulunmamakta, 
ancak çok genç yaşta evlendiği tahmin 
edilmektedir. Abdulmuttalib gibi 
seçkin bir kişinin, ayrıca Mekke’nin 
hakimi ve reisi olan mümtaz bir 
kişiliğin en çok sevdiği ve yüz deve 
fidye mukabilinde kurban olmaktan 
kurtardığı olduğunu pek tabii ki böyle 
asalet sahibi ve mümtaz bir şahısla 
evlendirecekti. Hz. Abdullah’ın seçkin 
bir aileden oluşu, dikkat çeken fiziki 
yapısı, davranışları ve hareketlerindeki 
ahlaki hali, H.z Muhammed’e ait 
alnında taşıdığı ilahi nur Mekke’nin 

evlilik çağına ulaşmış tüm kızlarının 
dikkati çeker ve ona ilan-ı aşk edenler 
bile olurdu. Bu nedenle Abdulmuttalib 
onu daha fazla bekletmeden o 
günlerin adeti gereği yanına alarak 
H.z Amine’yi babası Vehb’den veya 
vesayeti altında bulunduğu amcası 
Vüheyb’den istemişti.

Her iki ailenin birbirlerini tanıtıcı 
konuşmaları sonucunda bu evlilik 
gerçekleşmiş ve bu iki asil insan 
hayatlarını birleştirmişlerdi. O günlerde 
töre gereği Amine ile Abdullah’ın zifafı 
Vüheyb hanesinde gerçekleşmişti. 
Dünyayı kaplayan zifri karanlıkları 
kovacak ve insanlara yeniden 
insanlıklarını hatırlatarak yeni bir çağ 
açacak olan Muhammed(s.a.v)  bu 
izdivaç sonucu dünyaya gelmişti.

Bu izdivaçtan hamile kalan 
Hz. Amine, hamileliği süresince 
hissettiği huzurla karnında taşıdığı 
çocuğun nasıl bir çocuk olacağını 
ve istikbalini biliyor gibiydi. Çünkü 
onun hamilelik süresi  diğer kadınların 
hamileliğine benzemiyordu. Amine, 
Hz. Muhammed’in doğumundan 
kısa bir süre sonra oğlu Abdullah’ın 
genç yaşta vefatından dolayı büyük 
üzüntü yaşayan Abdulmuttalib’e teselli 
olması için bir erkek torun dünyaya 
getirdiğinin müjdesini vermişti. 

Hz. Amine doğumundan sonra 
Hz. Muhammed’i bir müddet yanında 
tuttu. Daha sonra o günlerin töresi 
ve daha sıhhatli büyümesi için süt 
annesi Hz. Halime’ye vererek dört 
yaşına ondan ayrı kaldı. Belazuri’nin 
ifadesine göre Hz. Muhammed’de 
görülen insanüstü hallerden dolayı Hz. 
Halime Muhammed’i annesine teslim 
etti ve altı yaşına kadar büyüttüğü 
Muhammed’i, yanındaki Ümmü 
eymen adındaki hizmetlisi ile birlikte 
Medine’ye götürmüştü. Bu ziyaretten 
amacı Abdulmuttalib’in annesi dolayısı 
ile ailenin dayıları sayılan Beni Neccar 
mensuplarını ve kocası Abdullah’ın 
kabrini hem kendisi, hem de oğluna 
ziyaret ettirmekti. Medine’de yaklaşık 
1 ay kadar kalan Amine Mekke’ye 
dönerken genç yaşta ebva adı verilen 
yerde vefat etmiştir.

ERTUĞRUL BEY’İN   
ANNESİ HAYME ANA

Hayme Hatun tarihte büyük acılar 
ve sıkıntılar yaşamış Osmanlı hatunu, 
Osman Gazi’nin babaannesidir. 
Kocası Süleyman Şah’ın Fırat Nehri’ni 
geçerken boğularak ölmesi üzerine 
Kayı Boyu’nun yönetimine geçen 
Hayme Ana, Selçuklu Sultanı Alaaddin 
Keykubad’ın yer göstermesi üzerine 
önce Ankara Karacadağ,  ardından da 
Domaniç ve Söğüt’e yerleşti. Domaniç 
Yaylası’nı yazlık, Söğüt’ü kışlık olarak 
seçen Hayme Ana, oğlu ertuğrul Gazi 
ve torunu Osman Gazi’yi yetiştirerek 
imparatorluğun temelini attı. ertuğrul 
Gazi, “Devlet Ana” diye de anılan 
annesi “Hayme Ana”yı vefat ettiğinde 
Çarşamba’da her yıl çadır kurduğu bir 
tepenin üzerinde defnettirdi. Sultan 
2. Abdülhamid, 1892’de büyük ninesi 
Hayme Ana’nın kabrinin üzerinde 
bugünkü türbeyi yaptırdı. Hayme 
Ana, her yıl Kütahya Valiliği tarafından 
eylül ayının ilk haftasında düzenlenen 
çeşitli etkinliklerle anılıyor. Selçuklu 
Sultanı Alaaddin Keykubat , aşireti 

Ankara civarında Karacadağ eteklerine 
yerleştirir. Hayme Ana, aşireti ile uzun 
zaman orada kalır. Yöreye kendi adı 
Ankara’nın ilçesi, bugünkü adı olan 
Haymana verilir. Oğlu ertuğrul’u 
büyütür ve yetiştirir. Aşiret reisliğini 
ona devreder. 

Genç aşiret reisi ertuğrul, 
Selçuklular safında savaşlara katılır 
ve büyük kahramanlıklar gösterir. 
ertuğrul’a Beylik ünvanı verilir ve 
Uç Beyi olarak batıya gönderilir. 
ertuğrul Gazi liderliğindeki Kayı Aşireti 
Söğüt’ü kışlık, Domaniç Yaylası’nı 
yazlık olarak kullanmaya başlar. 
Hayme Ana torunlarının yetişmesi 
için çalışmaktadır. Özellikle Osman 
Gazi’nin bakımı, yetiştirilmesi Hayme 
Ana’ya kalmıştır. Yayladaki çamlarda 
beşik kurarak Osman’ı sallar ona 
ninniler söyler. Yöredeki Beşik Çamı 
diye anılan çam, Domaniç İlçesi’ne 
bağlı Domur Köyü’ndedir. Ömrünü 
tamamlayan Osmanlı İmparatorluğu 
ile kaderini birleştirmişçesine yerde 
cansız yatmaktadır.Hayme Ana bir 
yayla dönüşü Çarşamba Köyü’nde 
vefat eder.

Ertuğrul 
Gazİ

Hayme Hatun
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Hz. Muhammed’in 
doğumundan kısa 
bir süre sonra oğlu 
Abdullah’ın genç 
yaşta vefatından 
dolayı büyük 
üzüntü yaşayan 
Abdulmuttalib’e 
teselli olması 
için bir erkek 
torun dünyaya 
getirdiğinin 
müjdesini vermişti. 



FATİH SULTAN MEHMED’İN 
ANNESİ HÜMA HATUN

Fatih Sultan Mehmed’in annesi 
Hüma Hatun II. Murat’ın eşidir. 
1449 yılında hayatını kaybetmiştir. 
Mezarı Bursa’dadır. Hüma Hatun 
veya Hatuniye Kümbedi olarak 
bilinmektedir. Hüma Hatun 
türbesinde herhangi bir isim 
yazmamaktadır fakat Bu türbeyi 
Fatih sultan Mehmed’in annesi için 
yaptırdığı bilinmektedir. Fatih Sultan 
Mehmed’in annesinin adı Bursa’daki 
bir mahkeme kaydında Hüma Hatun 
olarak geçmektedir. Babasının ismi 
bilinmemektedir. Yalnızca bir vakfiyede 
Hatun binti Abdullah, “Abdullah kızı” 
olarak geçer. Bu ibare, onun İslâmiyet’i 
sonradan kabul eden olduğuna delil 
olabilir. Zira, o dönemde mühtediler 
asıl babalarına değil, “bin Abdullah” 
veya “binti Abdullah” şeklinde, jenerik 
isim olarak Abdullah’a (Allah’ın kulu) 
isnad edilirdi. Bursa’da bulunan 
türbesindeki kitabede Ağustos 
1449 yazmakta olup, bu ölüm tarihi 
mi yoksa türbenin yapılış tarihi mi 
olduğu bilinmediğinden bu tarihte 
ya da daha önceki bir tarihte öldüğü 
düşünülmektedir.

ALBERT EINSTEIN’IN ANNESİ 
PAULINE EINSTEIN

einstein 1879 yılında Güney 
Almanya’nın Ulm kentinde dünyaya 
geldi. Babası küçük bir elektrokimya 
fabrikasının sahibi; annesi ise, klasik 
müziğe meraklı, eğitimli, güzel 
sanatlara ilgili ev hanımı Pauline 
einstein’dı. einstein’a 5 yaşında keman 
dersleri aldırdı. 

Konuşmaya geç başlaması ve 
içine kapanık bir çocuk olması, ailesini 
tedirginliğe düşürmüşse de, sonraki 
yıllarda bu korkularının gereksizliği 
anlaşılacaktı. Giderek meraklı, 
hayal gücü zengin bir çocuk olarak 
büyüyordu. 

einstein 14 Yaşında, 1893 Okulu 
hiçbir zaman sevemedi. Gerçekten 
de, genç einstein’ın ileride ortaya 
çıkacak dehasının temelleri, 

kendisinin de sonradan belirttiği 
gibi, okulda değil başka yerlerde 
atılmıştı: “Çocukluğumda yaşadığım 
iki önemli olayı unutamam. Biri, beş 
yaşında iken amcamın armağanı 
pusulada bulduğum gizem; diğeri 
on iki yaşındayken tanıştığım 
Öklid geometrisi. Gençliğinde bu 
geometrinin büyüsüne kapılmayan 
bir kimsenin, ileride kuramsal bilimde 
parlak bir atılım yapabileceği hiç 
beklenmemelidir!”

Annesi onun eğitimiyle yakından 
ilgilendi. Bazı nedenlerle oğlundan bir 
süre ayrı kaldı, eşinin işleri bozuldu. 
Düzeldiğinde de eşinin sağlığı 
bozulmuştu ve kocasını kaybetti. ev 
işlerine yardımcı olarak işte çalıştı. 
Kansere yakalandı ve Albert einstein 
ile yeğeni eşi elsa’nın yanında öldü.

AZİZ SANCAR’IN ANNESİ 
MERYEM SANCAR

8 eylül 1946 ‘da Mardin’in Savur 
İlçesi’nde sekiz kardeşin yedincisi 
olarak dünyaya gelmiş Aziz Sancar.
Yokluk içinde bir çocukluk geçiren 
Aziz Sancar yılmamış ve mücadelesine 
çok erken yaşlarda başlamıştır.Mesela 
ortaokul ikinci sınıfa kadar okul harici 
ayakkabısı yokmuş. Yazın yalın ayak 
gezerlermiş. Aziz Sancar’ın ifadelerine 
göre anne ve baba, muhafazakâr 
ve Cumhuriyet’i özde benimsemiş, 
özümsemiş bir çift. Aziz Sancar’ın 
Savur’da mum ışığı dibinde başlayıp 
Nobel’e uzanan hayat hikâyesinde 
anne Meryem Sancar’ın etkisi ve 
emeği çok büyük… Oğullarına  
“Babanız gibi çiftçilik yapmanızı 
istemiyorum. Okuyun, başka bir 
meslek bulun” dermiş. Anne babayla 
Arapça konuşurken ,çocuklar kendi 
aralarnda Türkçe konuşarak büyümüş. 
Meryem hanım, Savur’un yanındaki 
küçük bir köyün imamının okuma 
yazması olmayan bir kızıydı. Okuma 
yazması olmamasına rağmen annem, 
tanıdığım en zeki kadın idi. Annem 
ileri düşünceliydi. Bütün çocukları 
onun ısrarları sayesinde eğitimlerinde 
başarılı oldu. 
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TURGUT ÖZAL’IN ANNESİ 
HAFİZE ÖZAL

Hafize Hanım 1922 yılında 16 lira 
maaşla Milli eğitim Bakanlığının eğitim 
neferlerinden birisi oldu, muavin 
öğretmen olarak göreve başladı. Oğlu 
Turgut Özal’ı kendi sınıfında okuttu. 
Gün geldi Başbakan, Cumhurbaşkanı 
annesi oldu. İyiliği, fedakarlığı ve 
açık sözlülüğü ile tanınıyordu Hafize 
Hanım. Cumhurbaşkanı Özal’ın 
annesi, komşularının Hacı Teyzesiydi. 

Semra Özal ile ilgili tartışmalar 
‘Gelinlere çok karışmak doğru değil’ 
diyerek set çekmesiyle tanıdık onu. 
Bir dönem dindarlığı üzerinden, 
başörtüsü üzerinden çok eleştirildi. 
Aynı zamanda Hasan Celal Güzel’in 
de öğretmeni olan Hafize Hanım 
bir dönemin Turgut ve Korkut Özal 
kardeşler de dahil olmak üzere 
dönemin 3 önemli siyasetçisini 
yetiştirdi.  Milli eğitim politikalarını 
ilerleyen yaşına rağmen yakından 
takip etti. 

CUMHURBAŞKANI 
ERDOĞAN’IN ANNESİ  
TENZİLE ERDOĞAN

Tenzile erdoğan… Türkiye Cum-
huriyeti Cumhurbaşkanı, dünya lideri 
Recep Tayyip erdoğan’ın annesi. Teva-
zusu, duruşu, Allah inancı örnek anne. 
Sabır ve mücadeleyle 5 çocuğunu 
büyüten; Türkiye’nin kaderinin değiş-
mesine vesile olan, dünya üzerinde 
mazlumların sesi olan, Batı’nın ve 
ABD’nin zulmünü Birleşmiş Milletler 
Genel Kurulunda yüzüne haykıran Re-
cep Tayyip erdoğan’ı yetiştiren kadın.  
5 kardeşi olan ve 2 kız kardeşini daha 
önce kaybeden Tenzile erdoğan, eşi 
Hacı Ahmet erdoğan’ı da kaybetti. 23 
yıl çocuklarına hem anne, hem baba 
oldu.Tenzile erdoğan’ın 1950’li yıllar-
dan sonra İstanbul’da yaşadığı ancak 
sürekli Güneysu’ya geldiği ve buradaki 
yakınları ile hasret giderdiği biliniyor. 7 
ekim 2011 tarihinde 83 yaşında hayata 
gözlerini yumdu. Annesine düşkün-
lüğü ile bilinen erdoğan, hastanede 
bulunduğu süre içerisinde annesini sık 
sık ziyaret ederdi. Annesinden her bah-
settiğinde gözleri dolan, yüzü gülen 
Başbakan erdoğan her özel günde de 
bir araya gelip ellerini öperdi. 

Fatİh Sultan Mehmet

Recep Tayyİp 
Erdoğan

Tenzİle 
Erdoğan

Turgut 
Özal

Hafİze 
Özal

Hü
m

a 
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Annelere verdiği önemi 
vurgulamak için “Cennet anaların 
ayaklarının altındadır” Hadis-i Şerifi’ni 
sık sık dillendiren Başbakan erdoğan, 
ameliyat olan annesini bırakıp gittiği 
Güney Afrika’dan dönüşte bir istekte 
bulunmuştu.

Annesinin vefatından çnce 
yaklaşık 9 saat süren Güney Afrika 
yolculuğunda işadamları ve 
basın mensuplarıyla sohbet eden 
erdoğan, annesinin durumu için 
“Dünden daha iyi. Daha iyi olmasa 
yola çıkmazdım. Birkaç güne 
hastaneden çıkacak. Dua edin” 
demişti. 

ERDOĞAN: O PANKARTI  
BANA VERİN
 Recep Tayyip erdoğan, Başbakan 
olduğu dönemde yoğun ilgiyle 
karşılaştığı Sultangazi mitinginde, 
pankart sürprizi yapılmıştı. erdoğan 
pankartı sardırıp kendine istemişti. 

Sultangazi’de konuşmasını 
yaptığı sırada bir grup genç 
tarafından açılan pankart erdoğan’ın 
hemen dikkatini çekmişti. Annesi 
Tenzile erdoğan’a hitaben “evladın 
bizimle, biz varız yanında. Bayramın 
kutlu olsun Tenzile Ana” yazılı 
pankartı gören Başbakan erdoğan 
“Onu sarın da bana verin” demişti. 

Daha sonra fotoğrafçısına dönen 
erdoğan, “Pankartın da fotoğrafını 
çek” talimatını vermişti.

“ANNEM AYAĞININ ALTINI 
ÖPTÜRMEZ”

Cumhurbaşkanı Tayyip erdoğan, 
bir Anneler Günü’nde, annesinin 
elini öpmüş ve bir demet çiçek 
sunarak, “Cennet annelerin ayakları 
altında, babaların ayakları altında 
değil. Bu bakımdan annelerin 
ayaklarının altı öpülesidir. Gerçi 
benim annem ayağının altını 
bana pek öptürmüyor ama 
bazen zorluyorum. Böyle de bir 
durumumuz var” demişti.

“TAYYİBİM” DERDİ
Tenzile Hanım lider annesi olarak 

kendisini hiç düşünemezdi. Yokluk 
dönemlerinde bütün sıkıntıları 
yaşamış bir anneydi. Çocuklarını en 

iyi şekilde yetiştirmeye çalışmış bir 
anneydi. Mütevazi, kendi halinde 
bir hanımefendiydi. Tenzile anamız 
bütün acıları yaşadı.

Ana oğul olarak çok samimi içten 
bir ilişkisi vardı. ‘Tayyibim’ derdi. O da 
annesine çok düşkündü. İstanbul’a 
her geldiğinde babasının kabrine 
gider, sonra annesinin elini öpmeye 
giderdi. 

“OĞLUM SENDEN NE 
İSTİYORLAR?”

Kendisi ile yapılan bir söyleşide 
Başbakan erdoğan siyasete atıldıktan 
sonra nasıl endişelendiğini anlatmıştı. 
Başbakan erdoğan da, annesinin 
televizyonda kendisiyle ilgili bir 
haber çıktığında nasıl üzüldüğünü ve 
“Senden ne istiyorlar?” diye ağladığını 
da ifade etmişti. “O günlerin sıkıntısını 
anlatamam. evimizin iki tarafı 
balkondu. Bir tarafa çıkarım, gır gır 
silah sesleri. Diğer tarafa çıkarım 
yine aynı. Her yerden kulakları sağır 
edercesine silah ve patlama sesleri. 
Nasıl dayanırsanız bu acıya. O kötü 
anarşi zamanları. Her gün bir şey 
duyuyorsunuz. Yüreğim ağzımda 
bekliyorum Tayyibimi. O günlerin 
sıkıntısı başka bir şeye benzemez. 
Her gece sabahlara kadar gözümü 
kırpmadan bekledim onu. Her gün 
sanki ondan kötü bir haber gelecek 
sanırdım. Ama ona ne kadar ‘gitme’ 
desem de beni dinlemez, inandığı 
davada mücadelesine devam ederdi. 
Oğlum, o gün bugündür aynı 
koşturmacayla gidiyor. 

Doğru düzgün bilmem ki 
bizimle uzun uzun otursun. Biz 
de, bir cumartesi, pazar olur da 
evde durur diye hâlâ bekliyoruz. 
O günlerde nasılsa bugün de aynı 
işini sürdürüyor.” cümleleri bir 
anne olarak oğlunun yaşadıklarına 
yakın tanıklık ettiğini söylemişti. 
Cumhurbaşkanımız ise annesi için 
“Anneciğimin gözyaşları hiç dinmedi. 
Siyasete atıldıktan sonra yaşadıklarım 
onu çok üzdü. Televizyonda benimle 
ilgili bir haber duyduğunda hep 
ağlıyor, ‘oğlum senden ne istiyorlar’ 
diye. Ben de onu öyle görünce sarılıp, 
‘anneciğim olur böyle şeyler, üzülme’ 
diyerek teselli ediyorum.” diyordu.
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Kendisi ile yapılan bir 
söyleşide Başbakan 
Erdoğan siyasete 
atıldıktan sonra nasıl 
endişelendiğini anlatmıştı. 
Başbakan Erdoğan da, 
annesinin televizyonda 
kendisiyle ilgili bir 
haber çıktığında nasıl 
üzüldüğünü ve “Senden 
ne istiyorlar?” diye 
ağladığını da ifade 
etmişti. 
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A nnelerin âhının tuttuğu 
bir zamanda ve 
mekânda seslendi tâlib. 
Peygamberimiz ve anne 

sevgisine dair bir yazı ısmarladı.
İki başlıklı bir nesir zor geldi 

kâtibe. Mazlumlar bilir ancak anne 
kıymetini, dedi. Nebi bir yetimdi. 
Öksüzdü ayrıca. En çok o anlamıştı 
Amine olacak Hatice hatırası 
Fâtımaları. En çok o kavramıştı 
kulluk ile evebeyne saygı ortak 
parantezine sırlanmış çileden 
nakışları. Bu nakışlarda saklı cennet 
ızdırablarını. Aileden ümmete 
yükseliş sancılarını, Meryem iffetini 
hep o aktarmıştı.

Hirâ’daki uzlet nöbetlerinde 
koskoca bir cihanın irşad haritasını 
çıkarırken, Cebrâil sohbetinde 
vahye râm olurken, ümmetine 
oku demeye hazırlanırken, bir 
annenin bir eşin bir teslimiyet 
yoldaşının Hatice’nin sabrını ilk o 
hikâye etmişti. Hatice’sini rahmeti 
Rahman’a yolcu ettikten sonra 
en uzak akrabalarına bile vefa 
göstermeyi o öğretmişti.

İlm ü dirâyetiyle nebevi aile 
eğitimini yetiştirdiği talebelere 
nakşederek adeta suffe annesi olan 
Hz. Aişe’yi kılı kırk yararak yetiştiren 
O’ydu. Genlere takılı kalmış ırkçı 
söylemler yerine, bütün ümmetin 
ilim musluğunun başında Ravza 
mualliminin öğretilerini cihana 
yayan Âişelere bir eş olarak nasıl 
iltifat edileceğini o talim etmişti. 

Sütannesi Halime’ye ve 
kabilesine, hayatı boyunca 

gösterdiği hürmeti, bugüne kadar 
hiçbir nâsir yazamadı; hiçbir şâir 
mısralara sığdıramadı.

Vahyin teftişinde aile kurmayı, 
kurduğu yuvayı sevgiyle kıvamda 
tutmayı, o öğretti eşlere.

Anne babasız kalmış yetim ve 
öksüzlere anne oldu baba oldu.

Enesler büyüttü ocağında 
muhaddisler kervanına kılavuz.

Gurbet illerinden, putperest 
ellerden kopup gelen Selman’ı 
kucakladı, ciğerpâre ehl-i beytine 
aldı. Renginden ötürü horlanmış 
köleleri nağmeye susamış 
dünya gülistanına ezan bülbülü 
olarak tayin etti, sedâsı asırlardır 
kesilmeyen, adı Bilâl olan..

Bir yaşlı ninenin yükünü 
omuzladı çoğu kere; yorgun düştü 
bir yetimin ihtiyacını karşılarken.

Asr-ı saadeti düşünürken 
kâtib, kan gölüne dönen İslam 
coğrafyasının, fitne fücur arenası 
haline gelen Müslüman beldelerin 
muzdarib annelerini düşündü.

Gâh dinsiz gâh dindâr, kana 
susamış vahşete müşteri modern 
çağın insanının, en çok da anneleri 
göz ardı ettiğini hissetti kâtib. 
Salîbin çizmesinden inlemediği 
kadar kendi mahallesindeki 
münâfıkların sillesinden bîzâr olan 
İslam âlemindeki anneleri zihninde 
canlandırdı. 

Müslüman haritasında mazlum 
milyonların feryadına kulağını 
tıkamış yine Müslüman bir 
dünyanın yevmiyelik kahkahalarına 
öfkelendi. 

YAZAR YAZAR

Entelektüel söylemlerde Rahmân’a 
kulluğu unutan, fakat dinsizliğe 
reddiye yazan meddâh kalemlere 
acıdı. Tesettürün yılmaz bekçiliğini 
yaptığı yıllardaki zâhid dindarlığına 
özlem bile duymayan, câh u şöhret 
çarklarında garib bir ucûbe haline 
gelen kariyerli annelere takıldı zihni.

“Rabbin, kendisinden başkasına 
asla ibadet etmemenizi, anaya 
babaya iyi davranmanızı kesin olarak 
emretti. Eğer onlardan biri, ya da 
her ikisi senin yanında ihtiyarlık 
çağına ulaşırsa, sakın onlara “öf!” bile 
deme; onları azarlama; onlara tatlı 
ve güzel söz söyle. Onlara merhamet 
ederek tevazu kanadını indir ve de 
ki: “Rabbim! Tıpkı beni küçükken 
koruyup yetiştirdikleri gibi sen de 
onlara acı” (İsrâ, 17/22-23) âyeti 
hakkında akademik tezler yazan/
yazdıran okumuş evlatların anne 
babasına selamı kestiğine yandı.

Kılık kıyafete, modaya esâreti, 
cihâdın zahmetine tercih eden melez 
mürşidler-mürşidelere sataştı içten 
içe. Bilgisi çoğalan ameli azalan anne 
babalara baktı kâtib.

Hamâsetsiz kalmış gençliği, dava 
dava diye seküler dünya nimetlerine 
klavuzlayan manevi rehberlere takıldı 
gözü. Bir nasihat yiğitliği gösterecek 
Rabbânî hakikat adamları aradı yine 
de. Ebu Zer anlatan dillerdeki dünya 
hırsını yadırgadı.  Âişe annemize 
atılan iftirayı, İfk hâdisesini anlatan 
kitapların müelliflerinin,  bir başka 
mazlum Müslüman halkın hakkına 
tecavüz etmekten keyif aldığını 
gördü.  Osman iffeti söyleyen 
Kurân’sız dillere, infaksız ellere 
tahammül edemedi. Bir salavât 
özgürlüğü ile Nebi’yi andı kâtib. 

Dertlerine dermân anne duası 
için telefona sarıldı. “Annen namazda, 
sonra ara” dedi babası. 

Secdesindeki seccâdeye değen 
ak yaşmaklı annelerin yüzü suyu 
hürmetine ayaktayız dedi fısıldayarak 
kâtib.  “Bir uzak yakınlıktır anne, 
gurbet ellerde, Kelimesi olmayan 
mana bütün dillerde” mısraları 
döküldü kaleminden.

Kışta bahar geldi yüzüne kâtibin.

Bir uzak yakınlıktır 
anne, gurbet ellerde,
kelimesi olmayan 
mana bütün dillerde
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K astamonu Taşköprü 
ilçesinde bulunan 
Sevim Tokatlı Mesleki 
ve Teknik Anadolu 
lisesi ve Turuncu 

Dergisi işbirliğiyle, öğrencilere yönelik 
“Kitaplar ve Gençler” konulu panel 
düzenlendi. Panelde Taşköprü Kayma-
kamı Kerem Süleyman Yüksel, Taşköp-
rü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, 
Turuncu Dergisi ve  Yeni Kapı Haber 
Sitesi Genel Yayın Yönetmeni Zahide 
Ceylan, Turuncu Dergisi Yazarı Ayşegül 
Karaköse, Turuncu Kalkınma ve Kadın 

Derneği Yönetim Kurulu Üyesi  Aygül 
Fazlıoğu, İstanbul Aydın Üniversitesi 
Öğretim Görevlisi Gülay Kurt, İlçe Milli 
eğitim Müdürü Mehmet Kapucuoğlu, 
öğretmen ve öğrenciler katıldı. Taşköp-
rü Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel 
ve Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin 
Arslan yaptığı açılış konuşmalarının 
ardından panele geçildi.

“EN BÜYÜK ALIŞKANLIĞINIZ 
KİTAP OLSUN”

Turuncu Dergisi Genel Yayın Yönet-
meni Zahide Ceylan konuşmasında, 

HABER

Kastamonu’nun taşKöprü 
ilçesi’nde turuncu dergisi’nin 
KatKılarıyla düzenlenen 
“Kitaplar ve gençler” paneli’nde 
Konuşan turuncu dergisi 
yazarı ayşegül KaraKöse, 
“eğitimli bir insan Koşulları 
daha iyi değerlendirebilir. 
Kadınların eğitim düzeyi 
yüKseldiKçe iş gücünde aldıKları 
rol artmaKtadır. bütün çocuKlar 
için eğitim önemlidir. FaKat 
Kız çocuKları için eğitim daha 
önemlidir. Kadın veya Kız çocuğu 
değişirse dünya değişir” dedi

HABER: HAmzA SEfA YILmAz

“16 yaşında evlendim, 17 yaşında anne 
oldum. 3 çocuktan sonra okudum. 
Üniversite okudum. Şu anda Turuncu 
Dergisi Genel Yayın Yönetmeniyim. 
Sizlere tavsiyem öğrenmenin yaşı ol-
madığını bir kez daha hatırlamanızdır. 
en büyük alışkanlığınız telefon yada 
sosyal medya olmaksızın, kitap olması-
nı tavsiye ederim” dedi.

“KADIN VEYA KIZ çOCUĞU 
DEĞİŞİRSE DÜNYA DEĞİŞİR”

Turuncu Dergisi Yazarı Ayşegül 
Karaköse de eğitimli bir insan koşulları 
daha iyi değerlendirebilir. Kadınların 
eğitim düzeyi yükseldikçe iş gücünde 
aldıkları rol artmaktadır. Bütün çocuklar 
İçin eğitim önemlidir. Fakat kız çocuk-
ları için eğitim daha önemlidir. Kadın 
veya kız çocuğu değişirse dünya deği-
şir” dedi.

“İNSANIN KENDİNİ KEŞFETMESİ 
EN BÜYÜK DEĞERDİR”

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim 
Görevlisi Gülay Kurt’ta, “Bir kadın yetiş-
tirin bir toplum yetiştirin der büyükleri-
miz. Kadın neden önemli. Biz toplumun 
yapı taşlarıyız. Ben karşımda gelecekte 
toplumda aktif rol almış bayanları görü-
yorum. Ben Bayburtluyum bizim oralar-
da kızları pek okutmazlar. Ben de dedim 
ki kendi kendime Gülay sen okumalısın. 
Yolda bulduğum yazıyı, kitabı, gazeteyi 
herşeyi okurdum. Büyük bir okuma 
aşkım vardı. İnsanın kendini keşfetmesi 
en büyük değerdir” dedi.

Konuşmacı Turuncu Kalkınma 
ve Kadın Derneği Yönetim Kurulu 

Üyesi  Aygül Fazlıoğlu ise “en büyük 
pişmanlığım hafızam tazeyken daha 
fazla kitap okumamaktır. İleride pişman 
olmamak İçin çok okumalısınız. Tek-
noloji ile hafızalarımız zarar görüyor. 
Okumak İçin asla geç kalmış sayılmaz-
sınız. Hiçbir evlilik peri masalı değildir. 
İzlediğimiz şeylerin arka planını dü-
şünelim. Asla TV izlemeyi eğlenme ve 

vakit geçirme gözüyle bakmayın. Size 
şekil vermek için o programları yapı-
yorlar. Kendinize bir filtre oluşturun. Siz 
kendiniz izin verdiğiniz kadarını alın” 
şeklinde konuştu. 

Öğrenciler ile soru cevabın ardın-
dan panel sonrası katılımcılara Kayma-
kam Yüksel ve Başkan Arslan, plaket ve 
çiçek takdiminde bulundu.

TuRuncu DeRgisi’nDen sevim TokaTlı lisesi öğRencileRine panel

KAdıN dEğİşİRsE 
düNyA dEğİşİR
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RÖPORTAJ

iSLAM HAYAT 
DiNi, MENKIBELERDEN 
ÖTEYE GEÇMEK LAZIM

MUSTAFA USLU:

Hem gençlerİmİze Hem öTekİ maHallenİn İnSanlarına. 
İSlamı HayaT; Sadece namazla, Oruçla, zekâTla, Hacla Sınırlı 

kalmamalı. a’dan z’ye aİle HayaTında, çevrede, SOSyal 
HayaTTa, TİcareTTe, beşerİ İlİşkİlerde bu göSTerİlmelİ 

g eçtiğimiz günlerde 
Cumhuriyet Gazetesi 
mutluluktan dört köşe 
bir manşet attı ‘İmam 
Hatipliler Deizme 

Kayıyor’ diye. Konya’da yapılan Gençlik 
ve İnanç Çalıştayının sonuç bildirgesi 
Türkiye’de gençlik Allah inancı, dindarlık 
ve takva gibi başlıklarda farklı sorunların 
altını çiziyordu ve dindar nesilden kor-
kanlar ‘deizm’ üzerinden çalıştay sonucu-
nu farklı bir alana çektiler. Tartışma boyut 
değiştirdi. Biz de yazar Mustafa Uslu’nun 
kapısını çaldık ve ‘Hocam, gözümüzün 
nuru gençliğin hali nedir?’ diye sorduk. 
Sağ olsun Mustafa Hoca Türkiye’nin 
gençlik haritasını çıkarttı. Toplum ve 
gençlik arasındaki ilişkinin dinamiklerin-
den bahsetti. Buyrunuz.
Gençlik ve deizm neden   
gündemimize düştü sizce? 
Gündemimize sürekli bir şeyler düşüyor, 
düşürülüyor. Şu sıralar deizm düştü. 
Düştü mü, düşmedi mi? Düştüyse niye 
düştü? Nasıl düştü? Kim düşürdü? Her-
kesin, her kesimin dillendirdiği malum 
meseleler. Allah’ın varlığı ve haşa yoklu-
ğu tartışması yetmedi, şimdilerde “Allah 
vardır, gayrısı yoktur” gibi bir anlayış or-
taya çıktı. Bu anlayışın ortaya çıkmasının 

temel faktörü dini mevzulardaki bir ta-
kım lüzumsuz tartışmalar ve buna bağlı 
çatışmalardır. Günümüz gençliği soran, 
sorgulayan bir gençlik. Bu tartışmalar ve 
çatışmalar, gençlerin zihninde sorulara 
yol açabiliyor. Onlar da “var mı, yok mu, 
doğru mu, yanlış mı” diye muhasebe 
yapıyorlar mutlaka. Bir de dinin menfa-
atler doğrultusunda yorumlanması veya 
menfaatlerin dini yaşayışın merkezine 
alınması etkili oluyor. Ondan sonra 
İslam’ın temel inanç dinamikleri üzerin-
den bir tartışma başlatılıyor. Allah inancı 
ve diğerlerini çarpıştırmaya yönelik bir 
eylem olarak görüyorum bunu. 

Türkiye’de gençler İslam’dan 
uzaklaşmış gibi bir tablo çiziliyor.  
 İşin doğrusu nedir? 

Büyükler İslam’ı hakkıyla yaşıyorlar ve 
gençler İslam’dan uzaklaşıyor. Peki, bu 
yargıya kimler varmış? Büyükler. Oysa 
öncelikle büyüklerin İslam’ı ne kadar ya-
şadığı, gençlere ne kadar örnek olduğu 
sorgulanmalı. Ondan sonra gençlerin 
İslam’dan uzaklaşıp uzaklaşmadığı 
meselesi değerlendirilmeli. Öncelikle, 
gençlere İslam’ın vahdet dini olduğunu; 
İslam güzel ahlaktır hakikatini hissetti-
rilmesi lazım. Vahdet dini İslam’ı, tefrika 

istila etmiş. Kim getirmiş İslam’ı bu hale? 
Müslümanlar. Yüzyıllardır şu coğrafyada 
Müslümanlar birbirini tokatlıyor. Çatış-
ma, çatışma, çatışma… 

eskiden ilkokulda yaramazlık yapan, 
kavga eden iki öğrenciyi birbirine to-
katlatırdı öğretmen. Kısmen ortaokulda 
da olmuştur. Yaşamadım ama gördüm. 
Öğretmen öğrenciyi tahtanın önüne alıp 
“Birbirinizi tokatlayın, siz tokatlamasanız 
ben sizi döverim, az vurana ben çok 
vururum” diye bir taraftan yol gösterir, 
bir taraftan tehdit ederdi. Öğrencilerden 
hiç birisi “biz arkadaşız, ben arkadaşımı 
tokatlamam” demez ya da diyemez; 
sözde en cesuru arkadaşına ilk tokadı 
patlatır, ondan sonra tokatlaşma faslı 
başlardı. Ardından kızaran yüzler ve okul 
dışında sürecek dövüşler, kavgalara kapı 
aralanırdı. 

Müslümanların ahvalini böyle görü-
yorum günümüzde. Birileri bir bahane 
ile Müslümanları birbirine tokatlatıyor, 
taraflardan biri de çıkıp “ben kardeşimi 
tokatlamam” demiyor, diyemiyor; tokat-
laşma, kavgaya, kavga dövüşe, dövüş 
birbirini katletmeye kadar gidiyor. On-
dan sonra birileri “Yahu bu Müslümanlar 
birbirini katlediyor, bize neler yapmazlar 
ki?” deyip islamofobi’yi başlatıyor.

RÖPORTAJ: ZEHRA GÜVELİ
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O halde menkıbelerde öteye geçip 
İslam’ın hayat dini, sadece söylem değil 
eylem dini olduğunu yaşayarak göster-
mek lazım. Hem gençlerimize hem öteki 
mahallenin insanlarına. İslami hayat; 
sadece namazla, oruçla, zekâtla, hacla sı-
nırlı kalmamalı. A’dan Z’ye aile hayatında, 
çevrede, sosyal hayatta, ticarette, beşeri 
ilişkilerde bu gösterilmeli. 
Ülkemizde genç kuşak  
nasıl kazanılacak?

Manevi değerler bakımından 
gençlikte bir çözülme, yozlaşma varsa 
bu aileden başlıyor, çevreden başlıyor, 
sonrasında eğitim ortamlarına sirayet 
ediyor. Aileden başlamak üzere her-
kes çocuğa “yalan söyleme, dürüst ol, 
saygılı ol, kurallara uy, çevreye duyarlı 
ol…” diyor. Fakat yine aileden başla-
mak üzere çocuklara yeterince örnek 
olunmuyor. “Yalan söyleme” diyen yalan 
söylüyor, “saygılı ol” diyen, muhatabına 
saygı göstermiyor, “çevreye duyarlı ol” 
diyen kendisi bu duyarlılığı göstermiyor, 
“kurallara uy” diyen kurallara uymuyor. 
Bu manzara karşısında çocuk da diyor ki 
böyle kavramlar, değerle var ama uyul-
masa da oluyor. Halimiz bu. Sözgelimi; 
çocuğa yalan söylememeyi öğütleyen 
bir ailede anne, babaya; baba, anneye 
yalan söyleyebiliyorsa elden ne gelir? Ya 
da saygı telkin ediliyor. lakin ailede veya 
çevrede insanların birbirlerine saygısızca 
muamelelerini görmüyor mu çocuk? 
Kırmızı ışıkta geçen otomobili gören ço-
cuğa ‘kırmızı ışıkta durulur’ kuralını nasıl 
benimseteceğiz?

evet, gelenek ve göreneği göz ardı 
etmişiz, dini değerleri önemsememişiz, 
yasaları uymamışız. Ondan sonra diyoruz 
ki ne olacak bu gençlerin hali? Doğrudur, 
bir çözülme ve yozlaşma vardır. Büyük-

lerin ihmali yüzünden sorumlu değil, so-
runlu gençler yetişmiş. Bunlara bir sürü 
gerekçe, bahane bulunabilir. Aileden 
başlamak üzere toplumun her kesimin-
de evde, sokakta, mahallede başlatılacak 
ciddi anlamda bir örnek olma seferber-
liği ile bu işin üstesinden gelinebilir diye 
düşünüyorum. Unutmayalım; çocukların 
öğütlerden çok iyi örneklere ihtiyacı 
vardır. Biz bugün -maalesef ama maa-
lesef- bunun eksikliğini toplumun her 
kesiminde şiddetle hissediyoruz.

Ayrıca empatiyi çok ama çok önem-
siyorum. Aile huzuru, toplum huzuru 
ancak empati ile sağlanır diyorum. Bu 
konuda altın kural şudur: “Sana yapıl-
masını istemediğini sen de başkasına 
yapma.”.  Gençliğin buna ihtiyacı var ve 
hem de çok var. Anne babalar başta 
olmak üzere tüm büyüklerin bu konuda 
çocuklara ve gençlere örnek olması ve 
empati yapma alışkanlığını yeni nesillere 
kazandırması gerekir.
Modernite ve gelenek arasında 
sıkışmış bir toplum aile; çocuk ve 
gençlik konularında sorunlar yaşıyor. 
Peki, çözüm nerede? 

“İnandığınız gibi yaşamazsanız, 
yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız.” 
sözü meşhurdur ki içinde bulunulan bu 
durumu pek de güzel ifade ediyor diye 
düşünüyorum. Doğrudur, bir taraftan ge-
leneği muhafaza etmeye çalışıyoruz, en 
azından muhafaza etmeyi düşünüyoruz; 
diğer taraftan moderniteye yakayı kaptır-
mışız.  Bir taraftan yenilikler,  bir taraftan 
bilimsel ve teknolojik gelişmeler, bir ta-
raftan endüstriyel ve ekonomik gelişme-
ler,  bir taraftan giyim-kuşamdan günlük 
yaşayışa hayat standartlarındaki değişim-
ler muhafazakâr kesimi müşkül durumda 
bırakıyor. Pek çok konuda olduğu gibi 
modernite konusu da Batı toplumlarında 
zuhur etmiştir malum olduğu üzere. Bir 
nevi rüzgâr. Biz insanımız da bir şekilde 
bu rüzgârın etkisine kapılmıştır.  Moder-
nite, kendine ait bir takım değerler doğ-
rultusunda hayat anlayışı geliştirmiş. Her 
şeyi akılla yorumlar olmuş. İnsanın yerine 
akıl. Deizm böyle bir hayat anlayışının 
sonucu olabilir mi? Bunu da düşünmek 
lazım. Nedir modernitenin ortaya koydu-
ğu değerler? Hürriyet, adalet, çağdaşlık, 
zenginlik, ekonomik güç, siyasi güç, 
kentleşme, laiklik, bilgi… eksikler olabilir. 
Bu endüstri toplumu olmanın bir sonucu 
olsa gerek. 
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Günümüzdeki haliyle kentleşme, 
tüketim ve pazarlama, lüks ve konfor, 
önlenemeyen -ben, önemsenmeyen 
diyeceğim- yoksulluk, medya etkisi, in-
sani duyguların körleşmeye yüz tutması, 
kapitalist zihniyetin özgürlük anlayışı var 
olduğu sürece modernitenin etkisinden 
kurtulmak kolay kolay mümkün olma-
yacaktır.

Her şeye rağmen geleneğe mensup 
zümrenin “dürüst, güvenilir, adaletli, 
alçakgönüllü, kanaatkâr, sabırlı, sevgi 
ve saygıyı hayatının merkezine koyan; 
hileden, yalandan, kibirden, dedikodu-
dan, ön yargıdan, israftan, ikiyüzlülükten 
uzak duran” bir anlayışla hayatını tanzim 
etmesiyle bu sorunun çözümlenebilece-
ğini düşünüyorum.
Sistem içinde öğretmenler, 
öğrencilerin ne kadar farkında? 

eğitim öğretimde amaç sadece 
akademik eğitim mi yoksa değerler 
eğitimi de bu sürece dâhil mi? Önce 
bunun adını koymak gerekiyor. Akade-
mik başarı noktasında herkesten aynı 
başarıyı beklemek, herkesin yüz metreyi 
aynı sürede koşmasını beklemek gibi bir 
şey. Değerler eğitimi noktasında daha 
önce söylediğimiz gibi, aile ve çevre 
çocuğa tam anlamıyla örnek olmalı, 
okulda ve hayatta bu pekiştirilmeli. 
Özellikle son dönemde öğretmen-öğ-
renci-veli çatışması sıkça dillendiriliyor. 
Bunun neticesinde bazı olumsuzlukları 
-maalesef- okuyoruz, duyuyoruz, görü-

yoruz. Ne demek öğretmenin canına 
kast edilmesi? Öğretmen-öğrenci-veli 
arasında iletişim sorunu yaşanıyorsa 
bunun sebebi toplumun şu anki yapısı. 
Bireyler birbirine gerekli ve yeterli saygıyı 
göstermiyor. Çocuk da yeri geldiğin-
de öğretmenine göstermiyor. Çünkü 
toplumda gördüğü bu. Velinin devreye 
girmesiyle olayın boyutu değişiyor.

Oysa öğrenci-öğretmen-veli işbirliği 
ile çözümsüz görünen birçok sorunun 
kolay bir şekilde çözülmesi sağlanacaktır. 
Anne-baba, öğrenci ve öğretmenden 
her birisi kendi görev ve sorumluluğunu 
iyi belirlemişse eğitim öğretim süreci 
daha verimli olacaktır. Bir de herkes bir-
birinin farkında olmalı. Herkes elini taşın 
altına koymalı. Aile okuldan, öğretmen-
den; okul aileden beklememeli. Varsa 
sorun, el birliği ile giderilmeye çalışılmalı. 
Bir de öğretmenlik bir fıtrat mesleği. 
Şimdi biz bunu bir memuriyet haline ge-
tirmişiz. Öğretmen, öğrencinin ruhuna 
dokunabilmeli. Ona bilgi aktarırken ha-
yata dair ayrıntıları sezdirmeli. Anne-ba-
ba çocuk arasındaki sevgi ve saygı bağı, 
öğretmen-öğrenci arasında da tezahür 
etmeli. İşte o vakit, herkes birbirinin 
farkında olacaktır ve eğitimde istenilen 
sonuçlar daha sağlıklı bir şekilde elde 
edilebilecektir.
Gençler okuyor mu? Okuyorsa  
neyi, nasıl okumalı?

Genel anlamda gençlik okuyor. Bu 
eylem, kitap veya çoğunlukla dijital 

ortamlarda gerçekleştiriliyor. Ancak 
neler okunuyor? Bunu araştırmak 
lazım. Son dönemde çağdaş edebiyat, 
popüler edebiyat namıyla bir takım 
yazarlar türedi. Muazzam bir okuyucu 
kitlesine hitap ediyor. Kitapları yüz 
binler basılıp satılıyor. Bu kitapların 
içeriğine bakan var mı anne-
babalardan, eğitimcilerden? İntihar 
eğilimleri, müstehcenlik, kaba-argo, 
küfür sözler, ensest, cinsellikle ilgili 
özentiler, entrikalar, çarpık ilişkiler, yalan 
yanlış hayaller, boşluk edebiyatı… 
Belki +24 olması gereken kitapları on-
on iki yaşından itibaren gençlerimiz, 
çocuklarımız okuyor. Onlar, bu kitapları 
okuduktan sonra ne düşünüyor, ne 
hayal ediyor, hayata bakış açıları nasıl 
oluyor? Merak ediyorum aslında. Belirli 
çevrelerin ve yayınevlerinin parlattığı 
yazarlar var. Bunların dışında tanınmış, 
gençlerin ilgi duyabileceği yazar var 
mı? Bazı istisnalarla birlikte özellikle 
bunları sorgulamak lazım? eğer gencin 
duyguları, düşünceleri, hayalleri; doğru 
örneklerle beslenmemişse daha kolay 
istikametini kaybediyor okuduğu 
kitaptan, seyrettiği filmden etkilenerek.
Bu olumsuz etkiyi en aza indirgeyecek 
yolları bulmak ve uygulamaya  
koymak lazım.
Bu keyifli söyleşi için teşekkür ederiz.

Ben de hassaten sizlere teşekkür 
ediyor; hayatınızda sağlık ve huzur, 
çalışmalarınızda başarılar diliyorum. 

Bir taraftan yenilikler,  
bir taraftan bilimsel 
ve teknolojik 
gelişmeler, bir 
taraftan endüstriyel ve 
ekonomik gelişmeler, 
bir taraftan giyim-
kuşamdan günlük 
yaşayışa hayat 
standartlarındaki 
değişimler 
muhafazakâr kesimi 
müşkül durumda 
bırakıyor. 
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‘İNSANLARIN HAYATINA DOKUNMAK’ AMACIYLA 
YOLA çIKAN EĞİTİMCİ VE GİRİŞİMCİ Ziya Şakir 

yılmaZ İLE GİRİŞİMCİLİĞİ VE İŞ HAYATINI KONUŞTUK

KADINI
 yETİşTİRİRsENİZ 

EğİTİRsİNİZ
BİRTOPLUMU

Bize yüzyıllarca dediler ki sizden 
şahane savaşçı olur. Sonra dediler ki yok 
efendim şahane çiftçi olur. Şu anda da 
diyorlar ki sizden şahane maaşlı köle 
olur. Artık maaşlı işler yok olacak. Saatlik 
paralar veriyorlar. Robotlar insanların 
yerini alıyor. Sistem maaşlı iş konusunu 
girişimciliğe döndürmek zorunda. İyi bir 
girişimci işe, insanlara vermekle başlar.

Vermeyi anlattınız, girişimciliği anlattı-
nız ancak insanlar hala motive olmadı, 
korkuyor! Ne yapmak gerekiyor?

Çok normal değil mi? Biz çocukken 
5 bin kez ‘evet’, 40 bin kez ‘hayır’ duyuyo-
ruz. Hayırı öğrenen bir toplumuz. Anne 
babamızın bize belirlediği sınırlar içinde 
olan, ‘öğrenilmiş çaresizlik’ içinde olan bir 
toplumuz. Korkmamızdan daha doğal 
ne olabilir ki? Kendimden örnek vereyim. 
Çalıştığım yerden istifa etmem 3 yılımı 
aldı. İstifa etmeye karar verdiğim gün 
geldi, edemedim. Dünyayı dolaşmışım 
ama girişimcilik ayrı bir şey. Bir sonraki yıl 
geldi, yine edemedim. Üçüncü yılımda 
ancak istifa edebildim ve istifa ettiğim 
gün şirketimi kurdum. Kurulan 100 
firmanın 97’si i iflas ediyor. Piyasa şartları 
zorlu. Girişimci olmak istiyorsan her şeyi 

bileceksin. Riskler çok fazla. Öngöreme-
yeceğimiz riskler de çok fazla. Bu yüzden 
dünya e-ticarete gidiyor. Daha az risk, 
daha çok kazanç e-ticarette.

1 milyon kişiye dokunma amacıyla yola 
çıktınız ve bu hedefe ulaştınız. Bundan 
sonraki büyük hedefiniz nedir?

Çok sevdiğim bir söz var. İnsanlar 
büyük hedefler koyup ulaşamadığı için 
değil, küçük hedefler koyup ulaştıkları 
için başarısızdır. 1 milyon kişiye dokun-
mayı, ulaşmayı başardım. Şimdi daha 
büyük hedefim var. Kitabımı İngilizceye 
çevireceğim. Amerika’da, Çin’de imza 
günleri düzenleyeceğim. Niye yüzlerce 
milyon insana dokunamayım ki?

Koyulan hedefin başarılan kısmıyla mut-
lu olmak mı yoksa başa dönüp mutsuz 
olmak mı?

Hayat sürekli değişiyor. Bir hedef 
koydum, başaracağım! Deneyeceğim, 
elimden gelenin en iyisini yapacağım 
değil, başaracağım! Bir yola koyulduy-
sam onu mutlaka başarmam gerekir. 
Hayatın akışına göre hedefleri revize 
edebilirsiniz ancak yol belli, istikamet 
belli. Geri çekilme diye bir şey asla yok.

Kadın girişimciler için    
ne söylemek istersiniz?

Babam öğretmendi, annem ise 
ilkokul mezunu ev kadını. Ama ikisinin 
de benim hayatımda çok önemli 
yeri oldu. Annelerin ev ekonomisini 
yönetme becerisi azımsanıyor. evi 
yönetmek başlı başına bir finans 
bilgisi gerektirir. evi çekip çevirmek 
bir yöneticiliktir. Aile içinde dengeyi 
kurmak insan kaynakları yönetimidir. 
Bir erkeği yetiştirirseniz bir adamı 
yetiştirirsiniz ama bir kadının 
yetiştirirseniz bir toplumu eğitirsiniz. O 
yüzden kadınlar erkeklerden kesinlikle 
daha üstünler. Bunun koşulsuz şartsız 
kabul ediyorum. Bu yüzden kadınlar 
mutlaka iş hayatının içinde olmadı, 
girişimci olmalı. erkeklerden daha 
başarılı olacaklarına da inanıyorum. 

Son olarak okuyucularımıza 
tavsiyeleriniz nelerdir?

Geliriniz, kişisel gelişiminizi 
geçemez. Kişisel gelişiminize yatırım 
yapın. Ona yaptığınız her yatırım 
hayatınızın her aşamasında gani  
gani size geri dönecektir. Buna  
yatırım yapın. 

Ziya Şakir Yılmaz… Bir eğitim 
gönüllüsü. 1972 senesinde 
Malatya’nın Kızık köyünde 
doğdu. Kısıtlı olanaklara 
rağmen Köy eğitim ens-

titüleri’nden mezun, öğretmen babası 
tarafından hayata hazırlanan Ziya Şakir 
Yılmaz, Ankara Atatürk Anadolu lisesi’n-
de eğitim gördü. Üniversite öğrenimini 
ODTÜ ekonomi bölümünde tamamladı. 
Üstüne london College of Manage-
ment’da master yaptı.

Donanımlı eğitim hayatının bir geti-
risi olarak, yurtdışına gönderilmek üzere 
Finansbank’ta çalışmaya başladı. Ancak, 
sosyal yönünü kullanabileceği daha 
farklı bir alana geçme karar alan Ziya 
Şakir Yılmaz, istifa dilekçesini verdi ve 
bir süre sonra Cankurtaran Holding’de 
iş hayatına devam etti. Firmanın ihracat 
bölümünde 5 yıl çalıştıktan sonra Dubai 
ofisine atanan Ziya Şakir Yılmaz; Cankur-
taran Holding’in küçük elektrikli el alet-
leri firmasının Ortadoğu ve Afrika ofisini 

de yönetti. Sıravdışı bir hayatı, başarıları 
odlu. Kendisini hep eğitim gönüllüsü 
olarak tanımladı. Bu ay kendisi ile keyifli 
bir söyleşi yaptık. Hayatta dair tecrübele-
rinden faydalandık. Buyrunuz.

Eğitim gönüllüsüsünüz. Hayatın   
sırrı sizce nedir? Nerededir? 

Bize hep almayı öğrettiler. İş almak, 
araba almak, ev almak vs... Birçoğumu-
zun hayat amacı hep almak üzerine ama 
asıl sır vermek! Vermenin güzelliğini 
öğrendim. Verdikçe daha fazla alıyor-
sun. Birçok insan başarıyı statü, makam, 
koltuk, kariyer zannediyor. Bu filmin 
sonu yok ki. Kovulduğun dakika işsizsin. 
Hayatını bunun üzerine kurduğun an, 
kaybettiğinde depresyona girersin. Oysa 
hayatını sevdiğin iş üzerine kurarsan, 
hobin üzerine kurarsan kazanırsın. 
İnsanları ayakta tutan iskelet sistemi 
değil ruhlarıdır. Ruhunun da gıdasını 
bulmalısın. İnsanların birçoğu ruhunun 

gıdasını para zannediyor. Gerçek başarı 
mutluluktur. Size bir sır vereyim. en 
büyük sır iletişimdir. İnsanlar iletişime ya-
tırım yapsınlar. Aynı teknik bilgiye sahip 
iki insandan birisi terfi ediyor. Terfi eden 
doğru iletişim sayesinde terfi ediyor.

‘Almak’ insanların hayatının merkezi 
oldu. Bunu nasıl değiştirebilirsiniz?

Ben bir kişi olarak almak yerine 
vermeyi anlatıyorum. Bugün buradan 
bulunan ya da bu röportajı okuyan bir 
kişi daha anlayacak. Sonra onu bir kişi 
anlayacak, sonra bir kişi daha... Derken 
almak yerine vermek hayatımızın merke-
zi olmuş olacak. 



Ankara Büyükşehir 
Belediyesi’nin görme 
engelli bireylerin 
eğitimlerine ve sosyal 
hayata katılmalarına 

destek vermek için faaliyet gösteren 
Görme engelliler eğitim ve Teknoloji 
Merkezi Müdürü Handan Yıldırım ile 
görme engelliler ve görme engelliler 
merkezini konuştuk. 

 Görme Engelliler Eğitim ve 
 Teknoloji Merkezi’nin tarihçesini 
anlatır mısınız?

Ankara Büyükşehir Belediyesi Görme 
engelliler eğitim ve Teknoloji Merkezi 
2004 yılının aralık ayında kuruldu. Bu 
alanda Türkiye’de ilk ve tektir. Çalışma 
sistemine baktığımızda yurt dışında 
bile olmayan bir merkez. Zaten bu 
yüzden proje ödülü de aldık.
Burada görme engellilerin 
eğitimlerine ve sosyal yaşamlarına 
katkıda bulunmak maksadıyla 
hizmet veriyoruz. Bilgisayarlarımızda 

bulunan Jaws for Windows ekran 
okuyucu program, kullanıcıların 
bilgisayarlarda yaptıkları her işlemi 
kulaklık vasıtasıyla onlara aktarıyor. 
Türkçe sentezleyicilerle aktif şekilde 
çalışan bu program sayesinde görme 
engelliler de bilgisayarları normal bir 
şekilde kullanabiliyor. Ayrıca az gören 
üyelerimiz için onlara göre hazırlanmış 
yazıları büyüten ve zemin rengini 
değiştirilebildiği özel makinelerimiz 
bulunmaktadır. Son yıllarda akıllı 
telefonlar sayesinde görme engelliler 
birçok işini telefondan halletse de 
bu merkezde 7’den 77’ye her kesime 
hitap ediyoruz. Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Doç. Dr. Sayın Mustafa 
Tuna’nın engellilerin sosyal hayata 
girebilmelerine verdiği önem ve 
hassasiyetin sonucu olarak, görme 
engelli her sınıftan vatandaşımızın 
yararlanıp faydalanabileceği, 
sorunlarına çözüm bulabileceği bir 
merkez olup merkeze kayıtlı 5 bin 737 
üyemiz vardır.

Türkiye’deki tüm engellilere ücretsiz 
Braille baskı hizmeti veriyorsunuz. 
Bundan biraz  bahseder misiniz?

Braille, görme engellilerin alfabesidir. 
2018 yılı dünyada ve bizde Braille yılı 
olarak kabul edildi. Görme engellilerin 
Braille’e yönlendirilmesi için çalışmalar 
yapılıyor. Görme engelliler braille yazıyı 
elleriyle dokunarak okudukları için 
braille baskının yaşamlarındaki önemi 
büyük. Merkezimizin en önemli ve 
ücretsiz hizmetlerinden biridir.

Braille baskının aşamaları nedir?

Bize sözel olan her türlü kitap gelir. 
Biz onu sayfa sayfa tarayıp dijital 
ortama atarız. Daha sonra her sayfa 
tek tek düzeltilip hazır hale getirilir. Bu 
aşamadan sonra eğer üyeler kitabın ya 
da belgenin braille baskısını istiyorlarsa 
merkezimizde bulunan Braille baskı 
makineleri sayesinde o kitap basılır ve 
teslim edilir. eğer talep doğrultusunda 
ses olarak isterlerse, kitaplar mp3 
formatında hazırlanıp teslim edilir. 
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Turuncu dergİ’ye merkezİn çalışmaları Hakkında bİlgİ veren Handan yıldırım, 
“engellİlerİn SOSyal HayaTa gİrebİlmelerİne verdİğİmİz önem ve HaSSaSİyeT 

İle görme engellİ Her SınıfTan vaTandaşımızın yararlanıp faydalanabİleceğİ, 
SOrunlarına çözüm bulabİleceğİ bİr merkez kOnumundayız” dedİ

  ENGELLİLERİ
 ENGELSİZ HAYATA    
   HAZIRLIYORUZ

GÖRME ENGELLİLER EĞİTİM VE TEKNOLOjİ 
MERKEZİ MÜDÜRÜ HANDAN YILDIRIM:

RÖPORTAJ: BURAK ÜNVERDİ
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Ya da (word, pdf, metin dosyası ) 
şeklinde de ihtiyaca göre sunulur. Aynı 
zamanda bu yapılan işlem Ankara 
dışındaki illerimizde bulunan görme 
engellilere talepleri doğrultusunda 
onlara da sunulmaktadır. Zaten braille 
baskı makinesi her yerde yok. Bazı ku-
rum ve derneklerde mevcut. Bizim en 
büyük farkımız verdiğimiz tüm hizmet-
lerin ücretsiz olması ve teknik olarak 
tüm materyallerin bir arada olmasıdır. 
Görme engelliler kırtasiyelerde ya da 
benzeri yerlerde kitaplarda düzelt-
me bile yapılmadan yüksek ücretler 
ödeyerek tarama işlemi yaptırıyorlar ve 
istedikleri sonuca da ulaşamıyorlar. Bu 
bağlamda merkezimiz verdiği bu özel 
hizmet konusunda ve ücretsiz oluşu 
sebebiyle özellikle tercih edilmektedir.

Toplum görme engellilerin  
farkında mı?

Normal bir insanın okuduğu bir 
sayfalık metin, görme engelliler için 
4 sayfayı buluyor. Gören bir insana 
göre 4 kat fazla çaba sarf ediyorlar. 
Ancak buna rağmen çok azimliler. 
Üniversite sınavına giriyorlar, KPSS’ye 
girip memur oluyorlar. Daha sonra 

görevde yükselme sınavları, yüksek 
lisans vs. gibi eğitimlerine hayat boyu 
devam ediyorlar ve gerçekten başarılı 
oluyorlar. Ancak bunlara rağmen 
insanlar görme engellilerin farkında 
değil. Onların yaşadığı zorlukları 
bilmiyorlar. eğer çevrelerinde engelli 
birileri yoksa ya da gönüllü olarak 
çalışmıyorlarsa engellerin ne dertlerini 
biliyorlar ne de fikirleri var. engelliler 
hakkında hiçbir şey bilmedikleri için 
de üzülme, acıma gibi duygularla 
yaklaşıyorlar. Görme engellilerin 
hisleri kuvvetli olduğu için de bunu 
hemen hissediyorlar ve farklı tepkiler 
gösterebiliyorlar. Sizin ses tonunuzdan 
bile ruh halinizi anlayabiliyorlar. 

Merkezinizde Braille   
kütüphanesi var mı?

Merkezimizde kendimize ait 
Braille(kabartma) basılmış eserlerden 
oluşan kütüphanemiz var. Ankara’da 
yaşayan üyelerimiz bu kitapları alıp 
okuyup geri getirebiliyorlar. Ayrıca 
merkezimize ait geniş bir kitap 
arşivimiz de bulunmaktadır.  Ankara 
dışında oturanlara da talep ederlerse 
baskısını yapıp gönderiyoruz.

Engellilere ‘engelsiz yaşam’  
sunmak nasıl mümkün?

engelsiz insanların engelleri 
anlamalarını, onları yaşamlarını 
bilmelerini sağlamak için yapılan 
her organizasyona destek veriyoruz. 
Hali hazırda yerleşkemize gelen 
her insana tüm engelliler hakkında 
bilgilendirme ve danışmanlık 
yapıyoruz. Merkezimizde çalışan tüm 
personel arkadaşlarımızın özenli ve 
özverili çalışmaları neticesinde bu 
başarıyı elde etmiş bulunmaktayız.

 10-16 Mayıs tarihleri arasında 
‘engelliler Haftası’ var. Bu bağlamda 
her sene Sosyal Hizmetler 
Dairesi Başkanlığı,  engelliler ve 
Rehabilitasyon  Şube müdürlüğü  
olarak  çalışmalarımız ve 
aktivitelerimiz olmaktadır. 

Doğuştan ve ya sonradan herhangi 
bir nedenle engelli olan herkese 
yönelik her türlü sosyal yardım ve 
hizmetlerin yanında, kültürel, eğitime 
yönelik ve sportif amaçlı faaliyetler, 
Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal 
Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı 

engelliler ve Rehabilitasyon Şube 
Müdürlüğü’nün hizmetleri arasındadır.
Braille alfabesini   
öğrenmek kolay mı?

Braille alfabesini öğrenmek çok kolay. 
Görme engelli olmayan abim bir hafta-
da öğrendi. Bilgisayar ve cep telefonla-
rının yaygınlaşması sonucunda Braille 
biraz geriye düşse de, özellikle teknik 
kitaplar konusunda hala çok önemli 
bir yere sahip. Braille önemli olduğu 
sürece bu merkez de önemli olacak. 
Bu merkezin en önemli farkı görme 
engellilerin ihtiyaç duyabileceğin her 
türlü cihaz ve teçhizat komplike şekilde 
burada olmasıdır.

Peki ya önyargıları nasıl   
kırıyorsunuz?

İnsanlarda tipik bir önyargı var. Ben 4 
üniversite bitirdim. Şu anda devlette 
amir olarak çalışıyorum. Sokakta 
insanlar acıyor, hatta bazıları ileri 
götürüyor, elimize para sıkıştırmaya 
çalışıyor. Yaptığımız işlere mucize 
gibi bakıyorlar. Bilinçaltlarında şöyle 
bir korku var: “Ben görmezsem 
yapamam.” 

RÖPORTAJ RÖPORTAJ
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r amazan ayı, İstan-
bul’da Osmanlı’dan 
beri geleneksel olmuş 
ve bugüne kadar sü-
regelmiş adetlerimiz 

vasıtasıyla Anadolu şehirlerinden 
daha farklı olarak yaşanır. Bir başka-
dır İstanbul’da Ramazan . İstanbul’un 
silüetinde var olan minarelerdeki 
mahyaların özellikle Haliç kıyılarında 
denize vurduğu yakomozlar, şehrin 
hiç bitmeyen karmaşasını insanlara 

unuttururcasına ışıldar durur. Evine 
yetişemeyen ya da yolu uzayanların 
yakın bir restoran, lokanta ve yahut 
cafede kendine bir sofra bulmuşsa 
dünyanın en şanslı insanı oluverir. 
Zira İstanbul’da Ramazan Ayı’nda  
iftar saatlerinde boş bir yemek meka-
nı bulmak oldukça zordur. AVM lerde 
bile yer bulmak zordur hele hele İBB 
son yıllarda şehrin insanlarına sosyal 
tesislerde -geçmişte bu tesislerde 
yemek yiyebilmek hepten imkansız-

dı çünkü halka açık değildi- güzel 
bir hizmet olarak sunduğu yemek 
mekanlarında eğer rezervasyonun 
yoksa yer bulmanız imkansızdır.  
Ev hanımlarının hünerlerini sergile-
mesi açısından da bir fırsat ayı olan 
Ramazan, dost, ahbap komşu, arka-
daşların iftarlara davet edilerek kay-
naşamasına da imkan verir. Resmi 
davetler, toplu yemekler, kalabalık 
yemek davetleri iftarla birleşince 
daha da bir güzellik alır. 

İstanbul’da Ramazan’ın diğer 
şehirlere göre daha farklı yaşanma-
sının sebebi sadece büyük bir şehir 
olmasından kaynaklanmaz. Yıllarca 
Osmanlı İmparatorluğu’na baş-
kentlik yapmış olan İstanbul birçok 
Ramazan ritüellerinin de ilk kez ya-
şandığı yerdir. Örneğin bugün Ra-
mazan’ın habercisi olan mahyalarda 
ilk kandilin yanması İstanbul’da 
Süleymaniye Camii’nde olmuştur. 
Mahya açısından, coğrafi konu-
mu, mimari imkanları ve vakıfları 
sebebiyle şehrin en güzel yerinde 
bir abide gibi duran Süleymaniye 
Camii’nin seçilmesi de isabetli ol-
muştur. Halk buradan ertesi günün 
Ramazan geldiğini anlar, sevinç 
gözyaşlarını döker şükürlere kapa-
nırdı. Bu sebeple yıllar yılı mahya-
cılık mesleğinin ilham kaynağı ve 
merkezi hep İstanbul olmuştur. 

Ramazan geceleri başta olmak 
üzere, kandillerde bayramlarda 
yakılan kandiller (adı bu yüzden 
kandil geceleri olmuştur) bugün-
kü anlamı ile mumlar geçmişte 
büyük bir öneme sahipti. Bir şehri 
aydınlatmak o şehrin medeniyet 
derecesini gösterir ki geçmişte de 
böyle idi. Ama geçmişte Ramazan 
aylarında Camilerin, tekkelerin, 
türbelerin, sokakların aydınlığa 
gark edilmesi nurlanma olarak ifa-
de edilirdi. Zira elektriğin olmadığı 
o karanlık sokaklarda Ramazan 
gecelerinde sabah ezanına kadar 
kandiller şehr-i ahaliyi bir Ramazan 
nuru içine girmiş gibi hissettirirdi. 
Zaten nur kelimesinden yani ışık, 
aydınlanma, ziya kelimesinden ge-
len “Minare” bizim bildiğimiz mi-
mari şeklini almadığı dönemlerde 
mescit ve camiye göre yüksekçe bir 
yere yapılan tamamlayıcı bir unsuru 
ifade ediyordu. Ezan okunmaktan 
sonraki en önemli fonksiyon mum-

ların dikildiği bir yer olması idi. Yani 
minare olmadan camileri tamam-
lanmış saymayız. Bugün de öyledir 
aslında... Minareleri İstanbul’un 
siluetinden kaldırın geriye ne kala-
caktır Allah muhafaza.

Bir nur yağmuru olan Ramazan 
Ayı’nda minarelerin ışığa boğul-
ması, mahyalarda özlü sözlerin, 
hadislerin yazılması ülkemize gelen 
seyyahları, turistleri oldukça etki-
lemiştir ve etkilemeye de devam 
etmektedir. Hatta Yahya Kemal anı-
larında var olan bir yazıda bir sey-
yahın İstanbul’u Ramazan gecesi 
mahyalarla ışıl ışıl gördüğünde hay-
rete düşüp şöyle dediğini kaydeder; 
“Rumlar bir senedir (mütareke yılı o 
zamanlar ve şehir işgal altında) bu 
şehri bize Yunanlı gibi göstermek 
için ne çarelere başvurdular, kendi 
evlerinden sonra Beyoğlu’nda Türk 
emlakini de (evlerini) maviye ve 
beyaza gark ettiler, siz ses çıkarma-
dınız. Lakin bu akşam ne sizin ne 
de hükümetiniz tertibi, eseri olarak 
minareler, kendiliğinden öyle bir 
nümayiş (olay) yaptılar ki bu, şehrin 
milliyetini tamamiyle gösterir. Haki-
katen İstanbul’un o gece nümayişi 
(yani minarelerin aydınlanması), o 
senenin bütün çirkin nümayişlerini 
söndürmüştü.” İstanbul tepeleri-
nin, tepelere kurulan abidevi cami 
minarelerinin ve nihayet denizin, 
ışığın, aydınlığın etrafa yayılması, 
yansıması ve insanlar tarafından 
görülüp temaşa edilmesi açısından 
istisnai denebilecek fiziki şartlara ve 
imkanlara sahip olduğunu da unut-
mamak lazım”[1]. 

Bugünün aydınlanma şeklini 
sadece bir şehir ışıldaması, elekt-
rikli panolar vs ile dar anlamda 
anlayanlar geçmişin bu ince dü-
şüncesini anlamada zorlanacaktır. 
Aydınlanmayı camilerde en estetik 
şekle getirip bugüne kadar gelme-
sini sağlayan mahyacılık geleneği 
Müslüman Türklere has bir güzellik 
olarak İstanbul’da, Sultanahmet’te, 
Süleymaniye’de, Fatih’te ve daha 
nice yerlerde gönlümüzü, gözümü-
zü aydınlatmaya ve bize mübarek 
Ramazan’ı hatırlatmaya ilelebet 
devam edecektir. 

 [1] “Müslüman İstanbul’a Has 
Bir Gelenek- Mahya” İsmail Kara
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İftar sofrasından çok nİşan sofrasına 
benzeyen allı pullu, dallı güllü sofralı 
meşhur gazlı İçecek 
reklamları ekranda 
dönmeye başladı mı, 
Ramazan ayı 
gelmİş demektİr. 

Karagöz seyri değil, gözyaşı 
dökme ayı; ‘Bilinmez’i bilirler, 
bilseler ağlamayı...” demiş 
üstat Necip Fazıl, seneler 
evvel Ramazan ayı için. As-

lında neredeyse yazacaklarımın tümünü 
özetleyen bir söz. Fakat keşke Karagöz 
seyri ile kalsaydı Ramazan’ı tahribimiz.  
eskiden çıplak gözle ayı gözlemlerlermiş 
Ramazan aynın başlayıp başlamadığını 
öğrenmek için. Sonra bilim ilerledi tabi, 
çıplak göze gerek kalmadan aylar ön-
cesinden öğreniyoruz Ramazan’ın ne 
zaman başlayacağını.  Ama benim tak-
vimle aram yok diyorsanız televizyondan 
öğrenebilirsiniz.  

İftar sofrasından çok nişan sofrasına 
benzeyen allı pullu, dallı güllü sofralı 
meşhur gazlı içecek reklamları ekranda 
dönmeye başladı mı, Ramazan ayı gel-
miş demektir. 

Bu  meşhur gazlı içecek 
markası Ramazan 

reklamlarını adeta 
tekeline almış durumda. 
Müslüman ülkelerdeki 

marka değerinin 
neredeyse  tamamını 
Ramazan’a borçlu 

zaten. Çünkü 
müslüman ülkelerde 
yayınlanan ve en 

çok hatırda kalan beş 
reklamından üçü Ramazan 

ile ilgili olanmış. “Ramazan 
sofralarının vazgeçilmezi” sloganın 
da, slogan olarak kalmadığını; 
bugün gittiğimiz tüm iftar 
sofralarında kendisini gerçekten 

baş köşede görerek anlayabiliyoruz. 
Bu reklamların en ilginç yanı 

ise hiçbir şekilde dini öğelere yer 
verilmemesi. Hayır Ramazan ayı; dini 
bir şey değil, oruç da ibadet değil de 
bizim mi haberimiz yok? ezan, hilal, 
minare gibi dini semboller yerine 
davulcu, pide, Hacivat Karagöz gibi 
geleneksel sembollerin kullanılmasını 
başka türlü açıklayamıyorum çünkü. 

Ramazan’ın bir ibadet ve arınma 
ayından çok neşe ve eğlence 
ayı olduğu algısı oluşturulmaya 
çalışılıyor sanki.  Yoksa sokak ortasına 
kurulmuş, üzeri ışıklarla süslü uzun 
iftar sofralarında birbirlerine gazlı 

içeçeklerini uzatırken, neşe ile 
kahkahalar atarken gördüğümüz 
insanları en azından ezan öncesi 
oruçluyken bir iki dakika görürdük 
diye düşünüyorum. Fakat bu 
reklamlarda oruçlu kişi göremeyiz. 
en fazla pide kuyruğunda çocuk 
görürüz. Hatta iftarlarını açarken 
ezan sesi de duymayız.  Top patlarsa 
ne mutlu bize. en son havai fişekle 
oruç açan insanlar gördü bu gözler.  
elbette Allah bizi bir Ramazan’a 
daha kavuşturduğu için seviniriz, 
Ramazan ayının manevi güzelliği 
ruhumuzu sarar ama Ramazan 
deyince akla şenlikler, gırgır şamata 
da gelmez.  Tabi bir de iftar vakti var. 
Onu da tutturmak çok zor. Ya ikindi 
vakti gibi aydınlık ya da tamamen 
karanlıkta açar bu reklamlarda insanlar 
orucunu.  en son Ramazan aynın 
denk geldiğini izlediğim  bir yerli 
dizide; karakterlerimiz oruç tutuyordu. 
Ramazan ya, oruç tutan kitleye 
sempatik görünmek lazım. Başroldeki 
kadın ve adam öğle vakti güneş 
tepedeyken, “hadi iftara gidelim, geç 
kalacağız” diyerek yola çıktılar. Üstelik 
dizi İstanbul’da bile çekilmiyor bu eve 
kaç saatte gidilecekse? Güneşin en dik 
açıyla geldiği saatte yola  çıkan adam 
ve kadın eve geldiğinde ise vakitlerden 
yatsı idi. O kadar karanlık bir hava! 

Sofrada Ramazan şerbetleri eksik 
edilmemiş ama vakit, iftar vakti değil. 
Öyle ya, Ramazan şerbeti olmadan 
oruç tutulmaz ama yatsı vaktinde 
iftar yapılır. Zaten zengin bir aile 
oldukları için de arada içtikleri kahve, 
su vs de oruçlarını bozmuyordu. 
Koca Ramazan’da bir güncük de oruç 
tuttuklarına göre görevlerini başarıyla 
yerine getirmiş oldular.  Buna da 
şükür mü demeliyiz bilemiyorum ama 
eskiden dizilerde Ramazan ve orucun 
konusu bile açılmazdı.  Son yıllarda 
ise yapımcılar ve senaristler dizilerin 
Ramazan’a denk gelen bölümlerine 
mutlaka Ramazan düzenlemesi 
getiriyorlar. 

Mesela içkili sahneleri kaldırmak 
gibi. Doğru ya içki zaten sadece 
Ramazan’da haram. Sonra mutlaka 
ailece yapılan kalabalık bir iftar sahnesi 
olur. Güllaç alan gelir. 
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cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ve 
Emine Erdoğan’ın 
öncülük ettiği okuma 
yazma seferberliğine 

Pursaklar Belediyesi de destek 
verdi. Okuryazarlık seferberliğine 
belediyenin kurslarında ve okullara 
gönderilen kitaplarla destek 
veren Pursaklar Belediyesi her yıl 
binlerce kitabı on binlerce öğrenci 
ile buluşturup okuma yarışması 
düzenliyor. 

Göreve geldiği günden bugüne 
kadar eğitim hizmetleriyle de örnek 
gösterilen Pursaklar Belediye Başkanı 

Selçuk Çetin “Yeter ki siz okuyun biz 
her zaman yanınızdayız” diyerek bu 
alanda birçok projeyi hayata geçirdi. 
“İlk Kitabınız Bizden Kampanyası, 
Kitaplar Devletten Kırtasiyeler 
Belediyeden, Tatil Arkadaşım Kitap 
Kampanyası, Evde Okul Sistemi 
(Doping Kart), Atasözleri Resimleme 
Yarışması, Üniversiteye Hazırlık 
Setleri, Cezaevleri Aydınlanıyor Kitap 
Kampanyası, Kahvehanelere Kitap 
ve Kitaplık Kampanyası, Türkiye’nin 
ilk Şehir Araştırmaları Kütüphanesi, 
Eğitime Destek Aracı, Okuma 
yarışmaları” ile Pursaklar ‘Okuyan 
Şehir’ haline geldi. 

Bu tür proje ve kampanyalarla 
eğitim öğretim konusunda önemli 
mesafe kat edilip büyük başarılar 
elde edildiğini belirten Pursaklar 
Belediye Başkanı Selçuk Çetin “Sayın 
Cumhurbaşkanımız ve kıymetli 
Hanımefendinin başlattığı kampan-
yaya herkesin destek vereceğine 
inanıyorum. Bizler Pursaklar Beledi-
yesi olarak eğitimin her aşamasında 
öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin 
ve velilerimizin yanındayız. Hanım 
evlerimizde açtığımız okuma yazma 
kurslarımız devam ediyor. Okuma 
yazma öğrenmek isteyenler buralar-
dan faydalanabilir” diye konuştu. 

PURsAKLAR’dAN OKUMA
yAZMA sEfERBERLİğİNE dEsTEK 

Pursaklar Belediyesi’nin dü-
zenlemiş olduğu “Gençlerimiz 
Ozanlarını Tanıyor” programıyla 
Celal Güzelses, Hacı Taşan, 
Mahsun-i Şerif, Neşet ertaş ve 
Aşık Veysel’in türküleri genç-
lere tanıtıldı. İki gün boyunca 
Pursaklar Belediyesi Selçuklu 
Kültür Merkezi ile Abdurrahim 
Karakoç Kültür Merkezinde 
devam eden “Gençlerimiz 
Ozanlarımızı Tanıyor” progra-

mında Kültür Bakanlığı Devlet 
Halk Müziği Sanatçısı Mustafa 
Özcan, ozanların türkülerini 
seslendirdi. Programda sahne 
alan Kültür Bakanlığı Devlet 
Halk Müziği Sanatçısı Mustafa 
Özcan, Celal Güzelses, Hacı 
Taşan, Mahsun-i Şerif, Neşet 
ertaş ve Aşık Veysel’in türküleri-
ni seslendirdi. Ayrıca hazırlanan 
sinevizyon gösterimiyle ozan-
ların hayatları da anlatıldı. 

PURsAKLARLı gENçLER 
OZANLARıNı TANıyOR

BÜLTEN

Sanırsın ki Ramazan’ı, Ramazan 
yapan şeyler; güllaç, pide, şerbet, 
bahşiş isteyen davulcu, top sesi vs...  
Oysa bunlar seneler içinde bizim 
geliştirdiğimiz bir kaç Ramazan 
geleneği, oruç ibadetinin şartları 
değil ki.  Diziler ve Ramazan deyince 
akla ilk gelen şeylerden biri de oruç 
tuttuğu için asabileşen karakterlerdir. 
Tüm gün burnundan solur, hane halkı 
tarafından sakinleştirilmeye çalışılır ve 
mümkünse o oruçken kimse yanına 
yaklaşmaz. Henüz oruç tuttuğu için, 
dilini ve kendini kötülükten sakınan 
bir dizi karakterine rastlamadım. 
Ya da çocuklarını karşısına alıp, 
Ramazan’ın güzelliklerini anlatan, 
orucun insanı nasıl güzelleştirdiğini 

anlatan ebeveynler görmedim.  Bir 
de, nedense dizilerde orucu hep daha 
yoksul, toplumda daha alt tabakayı 
temsil eden kesim tutar. Ailenin 
mutfak işlerine bakan kişiler, esas 
karakterlerin annesi, babası hatta 
mümkünse babaannesi rolündeki 
kişileri oruç tutarken görürüz. Zengin, 
başarılı ve modern tayfa dizilerde 
oruçlu olmaz. Tıpkı sadece en yaşlıların 
namaz kıldığı diziler gibi.  Bizimkiler 
dizisinde, nispeten zengin ve modern 
olan Şükrü Bey’ler değil kapıcı Cafer ve 
ailesi oruç tutardı mesela. 

Fakat son yıllarda Ramazan 
üzerinden rant elde etmek pek bir 
moda oldu. Bunun ne denli büyük 
bir pasta olduğunu farkeden herkes 
payını almak için elinde tabakla 
koşuyor adeta. 

Kanallar adeta iftar ve sahur 
programları için hoca avına çıktı. 
Her kanalda özenle seçilmiş soruları 
cevaplayan hocalar var. Tabi bunların 
içinde en güzel menkıbe anlatanı 
ve en naif ağlamaklı sesle konuşanı 
makbul oluyor. Hele ağlarsa tadından 
yenmez. Sorular da her sene aynıdır. 
Bir sene önceki programı yeni 
diye yayınlasalar kimse anlamaz 
aslında. İlmihallerden basitçe cevabı 
bulunacak soruları canlı yayında 
sordurmak gerçekten yayıncılık dehası 
olsa gerek. 

Aslında Ramazan’daki haber 
bültenleri için de durum aynı. Bir 
önceki senenin kayıtlarını rahatlıkla 
yayınlayabilirler. Bir doktor bulup; 

“efendim iftarda bir çorba için sonra 
yarım saat bekleyin. Tatlı yemeyin, 
hurmanın yarısını yeyin. Pideyi çok 
tüketmeyin” gibi toplumun çoğunun 
zaten hiç dinlemeyeceği uyarıları her 
sene yaptırmaya ne gerek var?

Değişen pide fiyatları, pide 
fiyatlarına isyan eden halk 
röportajlarını, fiyatları yerinde bulan 
pideciler odasının açıklamaları bile her 
sene aynıdır. 

Hangi hurma daha kaliteli, hangisi 
en faydalı, hangisi daha lifli, hangisi 
sindirime uygun gibi konularda da 
halk olarak uzmanlaştık ama yine de 
haberlerde olmazsa olmuyor. 

Bir de her Ramazan ezan okuyan 
bir şarkıcı, türkücü ve ona kızanlardan 
oluşan; kimler ezan okuyabilir 
polemiği çıkar. 

Fakat bana göre Ramazan’da 
ekranda olan en absürt, en uygunsuz 
görüntü; ünlülerin katıldığı  şarkılı 
türkülü iftar sofrası görüntüleri. 
Hanım sanatçıların Ramazan hatırına 
dekoltelerini biraz kapattıkları ve 
sahneye çıkmadan masada şarkılar 
söyledikleri iftarlardan bahsediyorum. 
Ne de olsa gitar yerine ud olunca 
Ramazan’a uygun oluyor. “Üsküdar’a 
gider iken” de Ramazan şarkısı zaten. 
Pop şarkı yerine onu söylüyorlar ya 
işte daha ne yapsınlar? Öyle ki bu 
yemekleri “ünlü isimlerin katıldığı sazlı 
sözlü iftar yemeği” başlığı ile haber 
yapmaktan bile çekinmiyorlar. 

Sanırım Necip Fazıl’ın bahsettiği de 
tam olarak buydu. 

Sanırsın ki Ramazan’ı, 
Ramazan yapan 
şeyler; güllaç, pide, 
şerbet, bahşiş
 isteyen davulcu, top 
sesi vs...  Oysa bunlar 
seneler içinde bizim 
geliştirdiğimiz 
bir kaç Ramazan 
geleneği, oruç 
ibadetinin şartları 
değil ki. 

YAZAR
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Bu yıl da Ramazan ayına 
eriştik çok şükür. Her 
birimizin kendini sigaya 
çektiği, nefsimizde 
gördüğümüz kin, kibir, 

haset gibi kötü huylarımızı kurban 
etmek için hazırlık yaptığı bereketli 
bir zaman dilimi Türk insanı için 
Ramazan… Ramazan’ı bu anlamda 
bizim gibi değerlendiren başka 
bir coğrafya var mı bilmiyorum. 
Ama bizi biz yapan değerlerle 
Ramazan’ı (ve her anı) yaşayanlar 
olduğu sürece geleceğe daha 
sağlam bakabileceğimize yürekten 
inanıyorum.

“Bizi biz yapan” ifadesini hemen 
her alanda kullanır olduk. Ama 
haksız da sayılmayız. Anadolu’yu 
mayalayan, ruhumuza ruh katan, 
nefsimizi Müslüman etmemiz 
için kılavuzluk eden o değerler 
olmasaydı etrafımızdaki bu ateş 
çemberinden korunabilir miydik, 
dahası coğrafyamızdaki mazlumlara 
el uzatabilir miydik bilmiyorum. O 
büyük gönül erleri hâlâ sessiz, sedasız 
bir yerlerde vatan, millet, devlet ve 
tüm insanlık için dua ediyor olmalılar 
muhakkak. Bu dünyadan göçenler de 
izlerini bırakıp bizi Hak yoluna sevk 
etmeye, nefesleriyle gönüllerimizi 
beslemeye devam ediyorlar. 

Kimileri geride koca koca divanlar 
bırakıyorlar, kimileri birkaç şiir… 
Kimileri ise sadece bir türbeyle birlikte 
hikâyelerini devrediyorlar bizlere, 
hakikate ulaşmak için iz sürelim 
diye. Bazılarının isimlerini dilimizden 
düşürmüyoruz, bazılarının ise türbe 
ya da mezarlarının önünden defalarca 
geçtiğimiz halde kim olduğunu 
bilmeden ama büyüklerimizden 
aldığımız terbiye ve edeple bir Fatiha 
okuyup işimize, gücümüze devam 
etmeyi bir borç sayıyoruz. 

OPERA’DA  
SALINAN GÜZEL 

İşte öyle isimlerden bir tanesi, 
Karyağdı Hatun diye bildiğimiz Hak 
âşığı, Ankara’nın tam da ortasında 
bulunuyor. Ulus’ta Gençlik Parkı’nın 
karşısında, Opera Meydanı’nda narin 
ve nazik bir şekilde duruyor. Bazıları bu 
kalabalığa rağmen onun uzaklardan 
gelen sesini duyuyor. Öyle ya, Opera 
Meydanı’nda bulunuşu belki de 
tesadüf değildir. Hz. Mısrî’nin de 
söylediği gibi; 

Bakıp cemâl-i yâre
Çağırıram dost dost
Dil oldu pâre pâre
Çağırıram dost dost

‘Aşkın ile dolmuşam
Zühdümü yanılmışam
Mest-i müdâm olmuşam
Çağırıram dost dost

Mescid ü meyhânede
Hânede vîrânede
Kâ’be’de puthânede
Çağırıram dost dost

Karyağdı Hatun da işte bizi dosta 
çağırıyor Opera Meydan’ında…

HER YANIMIZ “AŞK” OLMUŞ
Rivayete göre Karyağdı Hatun on 

beşinci yüzyılın ortalarında yaşamış. 
endamı ve güzelliğiyle dillere destan 
olmuş. Gün gelmiş, hatırı sayılır bir 
aileye gelin gitmiş. Gelin gittiği evde 
hem kocası hem de aile büyükleri onu 
çok sevmişler.  

Gel zaman git zaman, aileye 
bir müjde vermiş Karyağdı Hatun. 
Hepimizin tahmin ettiği gibi 
büyüklerin torun sevme zamanları 
geliyormuş artık. Bu sevinçli haber 
mutluluklarına mutluluk katmış.

Haftalar, aylar geçiyor Karyağdı 
Hatun’un Dost’la olan muhabbeti de 
artıyormuş. Ama Allah cemâli kadar 
celâliyle de bilinir. Karyağdı Hatun 
da bir celâl tarlasından geçeceğini 
hissetmeye başlamış. Öyle ki bebek 
büyüdükçe aş ermeleri de gün be gün 
artmış. Ama onun istedi öyle kolay 
bulunur bir şey değilmiş. Karyağdı 
Hatun ağustos ayında kar istiyormuş. 

İçindeki yangın hamilelikten midir 
yoksa Hak aşkından mı bilinmez, her 
an daha da artıyormuş. Ağustos ayında 
kar bulmak ne mümkün! Herkesin eli 
kolu bağlanmış. Genç kadının içindeki 
yangını dindirmek için çabalamışlar 
ama nafile! 

AĞUSTOSTA KAR YAĞDIRMAK
Karyağdı Hatun bir an dahi 

aklından çıkaramadığı kar sevdasıyla 
yanıp tutuşmaya devam ediyorken bir 
gece kendini evin bahçesine atmış. 
Gözyaşlarıyla Hakk’a yalvarmaya, 
ağlamaya başlamış; 

- Ya Rabbi! Hikmetinden sual 
olunmaz. Bu garip kulunun gönlünü 
serinlet! Sen her şeye kâdirsin, diye 
diye sabahı etmiş. 

Tertemiz bir gönülle edilen duaya 
Yaradan cevap vermez mi hiç? O 
ağustos gecesi gökten lapa lapa kar 
yağmaya başlamış. Sabah gözlerini 
açan Ankaralılar bembeyaz örtüyü 
görünce hayretten hayrete düşmüşler. 

Karyağdı Hatun gönlünü 
serinletmiş. Hakk’ın lûtfettiği karları 
avuç avuç yemiş. Yediği karlar da bu 
dünyada yediği son maddi nimet 
olmuş. Az bir zaman sonra ağustos 
ayında kendisine kar lûtfeden Rabbine 
kavuşmuş. 

Anlatılan bu rivayet hakikat midir, 
efsane midir bilinmez. Rivayette 
Karyağdı Hatun’un bize bıraktığı 
işaretleri en iyi ehli bilir. Bundan 
sonrasını ehline teslim etmek icap eder 
vesselâm.
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Tarihin her döneminde ve her kültüründe 
annelik zorlu sınavlardan geçmiş. Anne ve 

annelik deyince burnumuzun direğinin
sızlaması bu tarihi mirastan

 geliyor galiba. Bütün zorluklarına
rağmen anneler her dönem kendi 
hikayelerini, destanlarını yazmışlar. 

Rabbimizin birçok 
nimetinden biri 
annelik. Ağır bir 
imtihan. Benlikten 
gönüllü vazgeçme 
hali. 

Anne olmak nasip işi, öyle bir 
nasip ki Halık’ın hikmetinin 
tecellisi ile ruhundan üfler ve 
Meryem oğlu İsa doğar, Meryem; 
ana olur. Firavun mezaliminde 
iken Nil nehrine bırakılan Musa, 
Asiye ‘ye kavuşur, Firavunun 
korkacağı tek varlık olan Musa 
O’nun himayesinde büyütülür, 
Asiye; ana olur. İlmin kapısı Hz. 
Peygamberimizin sevgili eşi Hz. 
Ayşe anneliği tüm müminlerin 
annesi olarak tadar ve ümmetin 
Ayşe Validesi olur. Rabbimiz 
dileyince kadın olabileceği en 
güzel hasletle anne olur. 
Annelik belki de en çok 
merhametle, fedakarlıkla özdeş. 
Karşılıksız veriş, esirgemeden, 
sınırlamadan.  eksik kabul etmek 
istemez bir halle, mükemmellik 
peşinde didiniş. Öyle bir 
hal ki; her an kendi nefsiyle 
mücadelede. Yanlış doğru 
muhakemesi ve muhasebesinde. 
en çok da kendini yerme, kınama 
temayülünde. 

Kendisine, kayıtsız şartsız 

ortaksız verilmiş bu sermayenin 
işlenişi annenin kendi öz değerleri 
ve öz cevheriyle direkt alakalı. 
Bu sebepten önce en iyi olmak 
olabilmek gayreti kendi ilk vazifesi. 
İşte sırf bu sebeple; gel gitleri, 
endişeleri, tereddütleri, çelişkileri, 
vicdan muhasebelerini en üst 
perdede yaşayıp en nihayetinde 
kendi çalkantılarında kendini 
boğmaya mahkum eden yine 
kendi. Ruhen bedenen fikren 
yeniden kendini inşa etmeye 
çalışan anne, insan yetiştiriyor. 
Beslendiği yegâne kaynak ise ona 
bahşedilen bu tatlı can. Bir gülüşü 
bir bakışı, bir dokunuşu. 

 Câna düşen o katre 
miktarınca Rahman’dan lütfedilen 
aşktır, anneyi kendinden 
geçirtip evlada mecnun 
eyleyen. Canından öte cananı 
can saydıran. Üveysel Karani’ 
ye o şerefin bahşedilmesindeki 
inceliktir anaya hürmet ve itaat. 
evlat için Hakkın rızası, cennetin 
ayakları altına serildiği anadır. 
efendimize sorulduğunda üç 
kere anne dördüncü de baba 
ya işaret eden ihtardır. Sadece 
inanç dünyamızda değil kültürel 
mirasımızda da yeri apayrı 
görülen makamdır annelik. 
Ağlarsa anam ağlar, ana gibi yâr 
olmaz anlayışına sahip o kadim 
medeniyetin de bakiyesidir. 

Anadolu’dur diyarının adı, 
ana kucağıdır en güvende 
olunan yer, ananın ak sütü gibi 
helaldir lokmalar, konuştuğu 
dilidir anadili, ana kuzusudur 
Mehmetciği anlatan ve daha 
nicesi anadandır analıdır anadır 
ve de gerisi yavandır …

Anne olmadan anneyi 
anlayanların memleketi 
iken, ananın kıymeti her an 
teneffüs edilerek hissedilerek 
kadir kıymet bilinirken 
anne sevgisi nasibinde ana 
olamamak olan anaların, anası 
olmayan kuzuların canlarını 
acıtmadan sessiz sedasız 
yaşanarak bilinirken modern 
zamanların devşirme anlayışına 
incelikli, nazif, latif gelenek ve 
anlayışımızı da kurban ettik. 
Bağıra çağıra olabildiğince 
tantanalı tumturaklı yaygara 
kopararak herkesin gözüne 
soka soka yaşanan şekilciliğin 
içeriğinden daha baskın, 
samimiyetten, biz olmaktan 
uzaklaştıran garp kafası 
müptezel hallerle halleniş… 
Sessizce kabul gördü hem 
annelerce hem evlatlarca. 
Rıza-i İlahî ne olur, düşünmeli. 
Anne karnındaki gelişimi bile 
evladın tam dokuz ay! Bir 
senede anneyi hatırlamak ise 
sadece bir gün! Kurt yapmaz bu 
taksimi kuzulara şah olsa diyerek 
düşünüp, kıymet bilmek, fırsatı 
olanlar için dua almak gerek…

 Ahirete intikal etmiş tüm 
annelerin ruhu şâd olsun, 
hakkıyla anne olabilmek cümle 
hatun kişilere hayırla nasip 
olsun. (Amin)

YAZAR



Fadime Özkan ile 2000’li 
yılların başında, 28 Şubat 
karanlığının koyu olduğu 
günlerde Psikolojik Bir 
İşkence Metodu Olarak 

İkna Odaları adlı kitabım vesilesiyle 
bir söyleşi yapmıştık. Yıllar geçti ve 
bir kez daha kendisiyle söyleşmek 
imkanı doğdu fakat bu kez soruları 
yanıtlayan Fadime Özkan oldu. Üstelik 
politik olmayan ve yüreğimizi titreten 
bir konu üzerine; annelik üzerine 
konuştuk. İşin doğrusu karşılaştığımız 
zamanlardaki sohbetlerimizde gözleri 
ışıldayarak anlattığı kızıyla olan 
hikayesi beni oldukça etkilemiş hatta 
imrendirmişti. Peygamber efendimiz 
(sas) konuya dair zikredilen hadisi 
şerifi de bu tecrübeyi gözümde kutsal 
kılıyordu. Tekrar söyleşiyi okurken de 
çok duygulandım. O devlet yetiştirme 
yurdundan bir kız çocuğunun annesi 
oldu. Ümidim Fadime Özkan’nın 
amelinin Rabbimizce makbul 
mü’minlere örnek oluşturmasıdır.

Hayatınızda yeni bir süreç başladı 
ve bir kızınız var ne hissediyorsunuz 
diye başlayalım…

Nasıl mı hissediyorum? Bir giriş, kısa bir 
özet kabilinden şunu diyebiliyorum; 
şükür dolu bir mutluluk yaşıyorum. 
Kızımla bir yıldır birlikteyiz ve 

aramızdaki ilişki her geçen gün 
biraz daha sağlamlaşıyor, daha çok 
bağlanıyoruz birbirimize. Onunla 
tanıştığım, güzel yüzüne, gözlerine 
baktığım ve kucağıma alıp kokladığım 
ilk andan itibaren büyük bir sevgi 
duydum, duyuyorum ona karşı. 
Gittikçe derinleşti bu duygu. İçimin ta 
içinden seviyorum kızımı. O da hiç boş 
değil. Gayet güzel geçiyor günlerimiz. 

Biraz da örnek olması açısından 
tecrübenizi paylaşır mısınız?

elbette, teşekkür ederim bunu 
vurguladığınız için. Devlet bakımında 
olup da sıcak bir yuvaya, sevgi 
dolu bir aileye sahip olmak için 
bekleyen çocuklardan ne kadar çok 
çocuğumuzu aile sahibi yapabilirsek 
o kadar iyi çünkü.  Ben çok çok uzun 
zamandan beridir yapmak istiyordum 
bunu. Üniversite yıllarımdan beri 
biyolojik ebeveynlerinden ayrı 
düşmüş, yalnız, sahipsiz, kimsesiz, 
sevgisiz kalmış bir yavru kuşa “kimse” 
olmak istiyordum. Kendimi sorumlu 
hissediyordum. Niyetim değişmedi 
ama hayatım, hayalimden uzaklaştı. 
Gazeteciyim, siyaset takip ediyorum 
ve Türkiye’de gündem öyle hızlandı 
ki bunca koşuşturma ve dertlenme 
arasında bir de küçük bir çocuğun 
sorumluluğunu alıp da yerine 

getirmeme korkusu yüzünden 
niyetimi amele dönüştürmekte 
geciktim. 15 Temmuz gibi sarsıcı bir 
saldırıyı da atlattıktan ve Yenikapı’da o 
muhteşem kalabalığı gördükten sonra 
bu ülkeye güvenim arttı. Gecikmek 
istemedim ve Ankara İl Çocuk 
Hizmetleri Müdürlüğüne başvurumu 
yaptım. Sonra beni kızımla tanıştırdılar. 
Onu tanıdıktan, gözlerindeki o büyük 
sevgi çağrısını gördükten sonra her 
şey çok daha kolay oldu. Tanışma, 
kaynaşma, eve çıkma ve birlikte 
yeni bir hayata başlama evreleri 
su gibi aktı geçti. Şimdi onsuz bir 
hayatı düşünemiyorum bile. Allah 
herkesin evlatlarını bağışlasın, bizi de 
birbirimize bağışlasın inşallah. Aklında 
fikrinde kalbinde benzer bir niyeti 
olanlara, durmayın hemen başvurun 
derim. elbette bazı zorlukları var ama 
bu sorumluluk gerektiren her aile 
ilişkisinde, her anne-çocuk ilişkisinde 
olandan farklı değil. Allah’ın emanet 
ettiği bir meleğe duyduğunuz sevgi 
her şeyin üstesinden gelecek gücü 
veriyor size. Allah kolaylaştırıyor.

Zor yerden soralım, çalışan kadın 
olmak ve annelik konusunda neler 
söylersiniz, yaşadığınız zorlukları 
ya da bunlara karşı ürettiğiniz 
çözümleri paylaşabilir misiniz?

RÖPORTAJ

çAlışAn KAdınlAR İçİn KolAY İş dEğİl çocuK bÜYÜtMEK vE YEtİştİRMEK. bunu bEn şİMdİ öğREndİM. 
HAYAtın zoRluKlARındAn, İnSAnlARın KötÜlÜKlERİndEn KoRuMAYAbİlMEK İçİn çocuKlARını HER şEYdEn 

SAKınMAlARını şu An bİlE, HEnÜz KızıM çoK KÜçÜK YAştA olMASınA RAğMEn AnlıYoRuM
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RÖPORTAJ
GAZETECİ YAZAR FADİME ÖZKAN:

ANNELERİN 
çOCUKLARı İçİN

 ENdİşELENMELERİNİ 
ANLAdıM

RÖPORTAJ: GÜLŞEN ÖZER



evet, çalışan kadınlar için kolay iş değil 
çocuk büyütmek ve yetiştirmek. Bunu 
ben şimdi öğrendim ama çalışan 
anneler gayet iyi bilir. Zaman ve enerji 
gerektiriyor. Ben ilk başta zamanımı 
onun zamanına ayarlamakta zorluk 
çektim. Siyaset takip eden, 7/24 yoğun 
tempoda çalışan, hareket halinde bir 
gazeteci iken birden tüm temponuzu, 
hayatınızı 2 yaşındaki bir çocuğa göre 
ayarlamanız gerekiyor. Onu vaktinde 
ve doğru beslemeniz, öz bakımını 
yapmanız, uykusunu, eğitimini, 
eğlencesini takip etmeniz gereğini 
yapmanız gerek. Her biri ancak sevgiyle 
yapılabilecek işler. Bunları yapmayı 
ve bunu yaparken kendi işlerimi de 
yapmayı, zamanımı, hayatımı buna göre 
yönetmeyi öğrendim. Anne olmayı 
öğrenmek, sevgimi ilgimi ona daha çok 
verebilmek için profesyonel yardım da 
almadım, aile desteğiyle yetindim. Şu an 
sorun yok, her şey yolunda. 

Annelerimiz genelde bize bazı şeyleri 
daha anlatamayınca ‘anne olunca 
anlarsın’ derlerdi sizin annelik 
sonrası annenizde anladığınız 
noktalar nelerdir?

Annelerin çocukları için 
endişelenmelerini anladım diyebilirim. 
Hayatın zorluklarından, insanların 
kötülüklerinden korumayabilmek için 

çocuklarını her şeyden sakınmalarını 
şu an bile, henüz kızım çok küçük 
yaşta olmasına rağmen anlıyorum. en 
çok bu… 

Uzmanlar annelik ya da ebeveyn 
tutumları hakkında birçok kategori 
ortaya koyuyor. Baskıcı, demokratik 
ya da aşırı hoşgörülü gibi kendinizi 
bu kategorilerden hangisinde 
görüyorsunuz?

Sanırım ben belli bir disiplin 
içinde demokratik bir ebeveyn 
sayılabilirim. Temel kurallar içinde 
seçenekler sunmaya çalışıyorum. 
Hep konuşuyorum, izah ediyorum, 
üç yaşında ne anlayacak demiyorum 
sebep-sonuç ilişkisi içinde her şeyi 
anlatıyorum. Her şeyi gayet güzel 
anlıyor ve anlatıyor.  

Bu süreç için destek alıyor musunuz? 
Kitaplar ya da çevrenizdeki 
tecrübeler gibi. 

Profesyonel anlamda değil ama hayata 
yaklaşımını beğendiğim arkadaşlarıma 
aileme danışıyorum, konuşuyorum, 
okuyorum. Kız kardeşlerimin annelik 
süreçlerine uzun bir süredir tanığım 
zaten. Onların tecrübesine kondum 
resmen. Hele ablamın. Kızımla yaşıt bir 
kızı var, ondan kopya çekiyorum çoğu 
kere. 

RÖPORTAJ RÖPORTAJ

50 51

Siyaset takip eden, 
7/24 yoğun tempoda 
çalışan, hareket halinde 
bir gazeteci iken birden 
tüm temponuzu, 
hayatınızı 2 yaşındaki 
bir çocuğa göre 
ayarlamanız gerekiyor. 
Onu vaktinde ve doğru 
beslemeniz, öz bakımını 
yapmanız, uykusunu, 
eğitimini, eğlencesini 
takip etmeniz gereğini 
yapmanız gerek. 

Dünyada çok acı 
var ve çocuklar,  

kadınlar bu acıdan 
en fazla etkilenenler. 

Basındasınız ve 
bunlardan da 

mecburen haberdar 
oluyorsunuz? 
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Gelecek hakkında hayal kuruyor 
musunuz?

evet. Hep dua ediyorum. Onunla 
tatile çıktığımızı, sinemaya gittiğimizi, 
edebiyat sohbeti yaptığımız, dünyayı 
dolaştığımızı, mutfakta birlikte bir 
şeyler pişirdiğimizi hayal ediyorum… 
Onun iyi bir eğitim aldığını, meslek 
sahibi –mümkünse doktor- olduğunu, 
ayaklarının üzerinde güçlü şekilde 
durduğunu, sevgi ve merhamet 
dolu iyi bir insan olduğunu, güzel bir 
aile kurduğunu görmek istiyorum. 
İnşallah… 

Dünyada çok acı var ve çocuklar,  
kadınlar bu acıdan en fazla 
etkilenenler. Basındasınız ve bunlardan 
da mecburen haberdar oluyorsunuz? 
Annelik sonrası algıda seçicilik oldu 
mu?

Aslında hep çok hassastım. Canım 
yanardı, dertlenirdim fena bir şey 
gördüğümde, üzüldüğümde. Şimdi 
“ah yavrum, kıyamam kuzum” falan 
diyerek, bildiğin sesli sözlü ağlıyorum. 

Anne olmadan önce ben olsam şöyle 
yaparım dediğiniz şeyler var mıydı? 
Bunlar pratikte nasıl oldu?

Vardı valla, bol keseden atıyormuşum 
meğer şimdi anladım. Çocuklar 

ağlayıp sızlandığında, annelerine bariz 
naz niyaz yaptığında “biraz katı olun, 
karşılarında kararlı olun” falan derdim. 
O iş öyle değilmiş. 

Turuncu dergisi adına bize vakit 
ayırıp bu özel tecrübeyi paylaştığınız 
için çok teşekkür ediyorum. 

Ben teşekkür ederim ve dünyadaki 
tüm çocukların mutlu yuvalarda 
büyümelerini diliyorum.
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Milattan önceki 
dönemlerden beri 
birçok kez denen-
di; ama, yalnız 21 
yaşındaki o Osmanlı 

ulaşabildi bu hayale. Bir çağı kapatıp 
başka bir çağı açan ve diğerlerinin 
aksine başarıyla sonuçlanan kuşatma 
29 Mayıs’ta yapıldı. 1453 yılı 23 Mart’ta 
ordusuyla edirne’den hareket eden 
Sultan II. Mehmet, İstanbul surlarını 
yıkacak büyüklükteki topların planını 
bizzat kendisi hazırlayarak, o zamana 
kadar yapılan toplardan çok daha 
büyük toplar döktürdü. Büyük dahinin 
balistik hesaplarını bizzat kendisinin 
yaptığı, yaklaşık 17 ton bakır kullanı-
larak dökülen ve 1,5 ton ağırlığındaki 
mermileri 1000 metre uzağa atabilen 
toplara “Şahi” adı veriliyordu. Fetih 
için kapsamlı bir plan yapan Sultan 
II. Mehmet, Bizans’a denizden gele-
bilecek yardımı önlemek amacıyla 
Anadolu Hisarı’nın karşısına Rumeli 
hisarını yaptırdı. Bizans’a Balkanlardan 
gelebilecek muhtemel Haçlı yardımını 

önlemek için sınır boylarına akıncı 
birlikleri gönderdi.

Kuşatma 6 Nisan’da başladı. İstan-
bul’u fetih için 80.000 ile 200.000 arası 
değişen bir ordu ile İstanbul’a hareket 
eden II. Mehmet, uzunluğu 22,5 km.yi 
bulan dönemin en güçlü surları ile 
mücadele etti. Bizans’ın Haliç’e zincir 
germesiyle ve kentin kapılarını taşlarla 
örerek kapamasıyla, Osmanlılar, başta 
şehre giremedi. İşte burada Sultan II. 
Mehmet’in kıvrak zekası devreye girdi. 
Haliç’e girmeden İstanbul’un fethedil-
meyeceğini anlayan Sultan II.Mehmet, 
Tophane’den Kasımpaşa’ya kadar 
kızaklar döşetti. Gemilerin, kızakların 
üzerinden kaydırılabilmesi için, Galata 
Cenevizlilerinden zeytinyağı, domuz 
yağı ve sade yağ alınarak kızaklar 
yağlandı. 21-22 Nisan gecesi 67 parça 
Osmanlı gemisi bu kızaklardan kay-
dırılarak Haliç’e indirildi. Haliç’e yağlı 
kızaklarla indirdiği gemilerle surlara 
saldırdı. 

Bizans başkenti “Konstantinopolis”, 
54 gün süren kuşatmayla 29 Mayıs’ta 

Osmanlı topraklarına geçti. İşte bu 
günden sonra Fatih ünvanını alan, 
Sultan II. Mehmed Han aslında sadece 
bir Fatih değil, müthiş keşifler sahibi bir 
dehaydı.

Peygamber efendimizin ‘İstanbul 
mutlaka fetholunacaktır. Onu fethe-
den kumandan ne güzel kumandan, 
onu fetheden asker ne güzel asker-
dir’ sözlerini gerçekleştirebilmek için 
öncelikle zekasını ortaya koydu Sultan 
II Mehmet. 18 Nisan’da İstanbul adaları 
alındı. 22 Nisan gecesi Türk donanması 
karadan Haliç’e indirildi ve son olarak 
29 Mayıs sabahı yapılan taarruzla, yirmi 
sekiz defa kuşatılan İstanbul, Osmanlı 
topraklarına katılmış oldu. 29 Mayıs 
1453 sabahı, şafak sökmeden önce 
başlayan top atışlarıyla surlar sarsılıyor, 
mehter takımı İstanbul semalarını inle-
tiyordu. Bugün büyük bir gündü. “Şahî” 
adlı büyük top bugün Topkapı denilen 
yerdeydi. Fatih’in keşfi olan geliştirilmiş 
havan topları, Beyoğlu sırtları ve Galata 
surlarından aşırtma atışlarla Haliç’teki 
düşman gemilerini batırmaya başla-
mıştı. 

İstanbul’un fethedildiği o savaşın 
sonunda Fatih, beyaz atı üstünde 
İstanbul’a girer; Türk halkı heyecanla 
onu karşılar. Fatih’in hemen yanında 
duran hocası Akşemseddin’i padişah 
sanarak ellerindeki çiçek demetlerini 
ona vermeye çalışırlar.

Akşemseddin ise gencecik padişah 
Fatih’i gösterir; ‘Sultan Mehmed odur, 
çiçekleri ona veriniz’ demek ister. Fatih 
de Akşemseddin’i göstererek,’Gidin 
gene ona verin... Sultan Mehmed be-
nim ama o benim hocamdır’ der.

İSTANBUL’UN FETHi BÜYÜK  
BiR iMPARATORLUĞUN 
YOLUNU AçTI

İstanbul’un fethi genç padişaha 
sonsuz bir kudret ve otorite sağladı. 
Fetih öncesi büyük karışıklıklar içeri-
sinde çalkalanan Osmanlı Devleti bu 
fethin getirdiği büyük prestijle hem 
İslâm dünyasının en parlak devleti hali-
ne geldi, hem de düşmanları üzerinde 
psikolojik yılgınlık yarattı.

O günün dünyasındaki en önemli 
şehirlerden olan İstanbul’un fethi, 
dünyada da birçok etki yarattı. Bin yıllık 

Bizans imparatorluğunun yıkılmasıyla, 
bir çağı kapatıp bir çağı açtı. Reform 
hareketlerini ve rönesans dönemini 
başlattı. Coğrafi keşifleri başlattı. Bunun 
yanı sıra Osmanlı Anadolu-Rumeli 
toprak bütünlüğü sağlandı, İpek ticaret 
yolu Türkler’in komutasına geçti.

Fatih, İstanbul’u alınca şehrin 
hemen imar ve onarımına girişti. Bu 
arada Fatih Sultan Mehmet’in yanında 
bulunan Akşemsettin, Molla Güranî, 
Molla Hüsrev ve Molla Zeyrek O’na 
başvurarak daha önce Ayasofya ve 
civarı ile Pantokrator’a (Zeyrek) yer-
leştirilen öğrenciler için bir medrese 
kurulmasını istemişlerdi.

Fatih Sultan Mehmet’ten sonra 
Osmanlı Devleti’nin başına geçen 
padişahlarla onların sadrazam ya da 
paşaları, Fatih ilçesine yaptırdıkları 
cami, medrese, hamam ve çeşmelerle 
ün kazanmışlardı.

Fatih’in paşalarından Has Murat 
Paşa’nın kurdurduğu cami ve çevresi 
bugün Murat Paşa mahallesi olarak 
bilinir. Bunu Koca Mustafa Paşa, Küçük 
Mustafa Paşa, İskender Paşa ve Atik Ali 
Paşaların yaptırdığı külliyeler izlemiştir.

İsTANBUL’UN
fETHİ
18 NİSAN’DA İSTANBUL ADALARI ALINDI. 22 NİSAN 
GECESİ TÜRK DONANMASI KARADAN HALİÇ’E İNDİRİLDİ 
VE SON OLARAK 29 MAYIS SABAHI YAPILAN TAARRUZLA, 
YİRMİ SEKİZ DEFA KUŞATILAN İSTANBUL, OSMANLI 
TOPRAKLARINA KATILMIŞ OLDU

PEYGAMBER MÜJDESİ: 
İstanbul’un 

fethedildiği o 
savaşın sonunda 

Fatih, beyaz atı 
üstünde İstanbul’a 

girer; Türk halkı 
heyecanla onu 

karşılar. Fatih’in 
hemen yanında 

duran hocası 
Akşemseddin’i 

padişah sanarak 
ellerindeki çiçek 
demetlerini ona 

vermeye çalışırlar.

KADIN VE TARİHKADIN VE TARİH



Mehmet Burak 
Torun’la İnternetin 
insan hayatını 
nasıl etkilediği ve 
internet bağımlılığı 

ve kurtulma yolları hakkında röportaj 
gerçekleştirdik.

Burak Bey sizi tanıyabilir miyiz?
İstanbul Aydın Üniversitesi Yazılım 

Mühendisliği’nden mezun oldum. 
Daha sonra da sosyla medyaya meraklı 
olduğum için sosyal medya fenomen 
karakterleri üretmeye başladım.  Kendi 
ajansımı kurdum aynı zamanda yazarlık 
da yapıyorum. Aktif olarak da bazı ünlü 
isimlere danışmanlık yapıyorum.

Yeni kitabınız “İnternetle ilişkisi 
var” şimdiden büyük bir ses 
getirdi. Bazı TV programlarında da 
kitaptan bahsedildi. Bu noktada 
kitabı yazma fikri nereden geldi 
anlatır mısınız?

Son zamanlarda insanların 

internet ve çevirimiçi oyun yüzünden 
yaşadığı sıkıntıyı gördüm. Çok sayıda 
insan bu yüzden hayatını kaybetti. 
Bunları gördükten sonra bir kitap 
yazmayı gerekli gördüm. İnsanların 
günlük hayatları etkileniyor. İnsanlar 
çocuklarına bakmayı bile ihmal ediyor. 
Yetişkinler çocuklaşıyor, çocuklar 
yetişkinleşiyor. İnternet bağımlılığı 
her alanımıza giriş yaptı. Her insan 
internetten etkileniyor. İnsanları 
internetin olumsuz etkilerinden 
korumak amacıyla bu kitabı yazmayı 
gerekli gördüm.

İnternet bağımlılığı ile alakalı 
kitabın içerisinde bir test var. Oradaki 
testi yaptıktan sonra internet 
bağımlılığı oranınızı görüyorsunuz. 
Ben Türkiye’de olmayan bir şeyi yaptım 
mesela, bir diyet listesini günlük 
çizelgelere nasıl ayırıyorsanız, ben 
de interneti günlük çizelgelere göre 
ayırdım. İnsanlara internet kullanımını 

uygulanması gereken bir diyet listesi 
gibi sundum. Kitapta 20 farklı ülkeden 
istatistiklere de yer verdim.

İnternet bağımlığı deyince ne 
anlamalıyız? 

Mesela bir kişi sabah uyandığında 
aklına ilk gelen ilk şey internetse bu 
kişi internet bağımlısıdır. Biz interneti 
araç olarak kullanacağız amaç olarak 
kullanmayacağız. Mesela spor 
yaparken bile kullanıyorsazın bir sıkıntı 
var burada. İnsanlarımızın çoğunlu 
bağımlı, bir ortama gidin kafalar eğik 
herkes internette. Gündüz okulda 
birlikte olduğu arkadaşıyla akşam 
eve gelince yazışıyor. Bu gibi şeyler 
internet bağımlılığının göstergesidir.

İnternet bağımlılığında en tehlikeli 
olan şey , sizin canınıza kast edecek 
durumlarda sizin canınız mı önemli, 
internet mi? Geçenlerde bir yolculuğa 
çıktım. Şoför yaklaşık 45 can taşırken 
telefonuyla sosyal medyada cirit atıyor. 
Ben bununla ilgili gerekli uyarıları 

Mehmet Burak Torun:

SoSyal medya uzmanı,yazılımcı ve yazar mehmet Burak torun, 
sosyal medya ve internetin insanların hayatına olan etkisini ele 

alarak, “internetle ilişkisi var” adlı bir kitap kaleme aldı. 
kitapta insanların internetle olan ilişkisi ve sosyal yaşama 

olan etkileri istatistiklerle birlikte veriliyor

Hayatınızı sosyal 
medyaya 
teslim etmeyin

RÖPORTAJRÖPORTAJ

RÖPORTAJ: YUNUS BAYAR
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yaptım. O kadar can taşırken 
facebook ve twitter’dan vazgeçemiyor. 
Bu gerçekten korkunç bir durum!

İlişki durumlarına dikkat etmeyen 
insanlar, boşluğa düşüyor ve ilişkisini 
internetten arıyor. Bu insanlar devamlı 
internete mahkum oluyor. Bunu 
ayarlamak kişinin elinde gerçek 
hayattan kopmamak lazım.

İnsanlar internette çevirimiçi 
olduklarında ne gibi değişiklikler 
yaşıyor?

Çocukların gelişimine bile etki 
ediyor. Orta yaşlı insanlarda da dikkat 
dağınıklığına neden oluyor. İnternet 
sizin hayal gücünüze direk etki yapıyor. 
Bir çocuk oyunda internette gördüğü 
bir şeyi gerçek hayatla bağdaştırabiliyor. 
Oyunda adam öldürüp para kazanınca 
gerçek hayatta da böyle olduğunu 
düşünebiliyor. 7 ile 12 yaşındaki 
çocuklar oyunlarda level atladıkça 
gerçek hayatta da böyle olduğunu, 
arabalara çarpınca puan kazanacaklarını 
düşünüyorlar. Ben anne ve babalara 
bilimkurgu tarzı oyunları seçmelerini 
tavsiye ediyorum. Vurdulu kırdılı ve spor 
oyunlarında çok fazla küfür ediliyor.

Twitter ve facebook 
karşılaştırıldığında ne gibi farklar 
ortaya çıkıyor? İnsanlar en çok 
hangisinden yapılan paylaşımları 
dikkate alıyor?

Özellikle Facebook ticari amaçlı 
kullanılan bir mecra çoğu insan 
dikkate almıyor. İnsanlar facebook’u bir 
ürünün reklamı için pazarlama amaçlı 
kullanıyor.

Twitter’da yazılan yazılar samimi 
oluyor. Twitter bir haber sayfası gibi 
insanlar yazdıklarında daha samimi 
oluyor. Genelde reklam verme amacı 
gütmüyor insanlar.

İnsanlar sosyal medyada hangi 
mecrayı kullanırsa kullansın  her şeyin 
fazlası zarar.  Facebook, instagram, 
twitter çok fark etmiyor.

Son zamanlarda ‘youtuber’lık çıktı. 
Bu işi yapanlar güzel şeyler yaparsa 
sorun yok ama mesala Gürcistan’da 
bir lira ile 1 gün geçirmek ya da 2 lira 
ile bir şey yapmak. İnsanların orada 
artık kendilerini geliştirebilecekleri bir 
şey yok. Artık hep reklama dönmüş 
durumda.

Youtube’da youtuberlar tarafından 

çok çirkin paylaşımlar yapılabiliyor. Yok 
bahiste şu kadar kazanmış, yok şöyle 
kız tavlanır. Bu ülkede böyle şeylere 
değer verilmemeli bunlar Türkiye’ye 
zararı olan şeyler, bu youtube’un 
filtreden geçmesi gerektiğini 
gösteriyor. Ben anne ve babalara 
kesinlikle ebeveyin kilidini tavsiye 
ediyorum.

Analytica adlı veri analiz şirketinin 
yaklaşık 87 milyon Facebook 
kullanıcısına ait verileri elde 
etmesine ilişkin skandal sonrası 
Facebook’a olan güven dünyada 
ve Türkiye’de azaldı mı?

Türkiye’de hiçbir zaman facebook’a 
güven  azalmaz. İnsanlar yıllardır 
bilgilerini oraya zaten veriyor. 
Siz whatsapp’ten yazışıyorsunuz 
bunların hepsi facebook tarafından 
kaydediliyor. Siz ayakkabı ile ilgili 
bir mesaj attığınızda whatsapp 
üzerinden tarayıcı ya da facebook 
sayfası açıldığında ayakkabı ile 
ilgili reklamlarla karşılaşıyorsunuz. 
Google ile de gizli bir anlaşmaları var 
diye düşünüyorum. Siri’ye “hey siri” 
demeden asla açılmaz normalde. 

Konuşurken e ticaretten bahsederken 
birden Siri açıldı. Açıldıktan sonra 
telefonu elime aldığımda e ticaret ile 
ilgili sayfalar açıldı. Tüm dünyadaki 
elektriğin yüzde 2’si facebook ve 
google tarafından tüketiliyor. Pazarın 
büyük bir çoğunluğu ellerinde olduğu 
için birlikte çalıştıkları kanaatindeyim. 
Apple’ın da bu pazara ortak 
olabileceğini düşünüyorum. İphone 
telefonlarda siri arka tarafta sürekli 
açık ve kayıt alıyor. Siri ve benzeri 
uygulamaların olduğu telefonlarda 
insanların biraz daha dikkatli olmaları 
gerekiyor.

Telefon eve girdiğiniz zaman 
ayakkabılığın olduğu yerdeki bir 

dolaba koyulabilir bunu herkese 
tavsiye ederim. Özellikle gizli 
bilgilerin paylaşıldığı kişiler vardır. 
Devlet memuru ya da özel sökterde 
olanlar için bu yöntemi şiddetle 
öneririm. Bunları yapamayanlar için 
de telefonu uçak moduna almalarını 
tavsiye ederim. en azından siri gibi 
uygulamalar devre dışı kalır.

Anne ve Babalar çocuklarını 
internet bağımlılığından korumak 
için ne gibi önlemler alabilir?

İnternet bağımlılığı engellemek 
için çocuklara interneti yasaklamak 
doğru değil, ödül ve ceza yöntemi 
uygulanabilir. eğer bir çocuk günde 5 
saat internet kullanıyorsa bunun için 
bir sınırlama getirilmeli ben kitabımda 
bu tür sınırlamalar için bir çizelge 
verdim. Anne ve babanın çocuğun 
hayatını planlaması için destek olması 
lazım. Günde bir saat internete 
girme izni vermeleri uygundur. 
Sorumluluklarını yerine getirdikten 
sonra bunu bir ödül olarak verebilirler.

Akıllı cihazları çocuklarına almak 
için anne ve babalar acele etmemeli 
diye düşünüyorum. Çocukların bu 
yüksek teknoloji cihazları ne kadar 
pahalıya mal olduğunu bilmesi gerekir. 
Akıllı cihazlar konusunda ailelerin 
dikkatli olması gerekiyor.

İnternetin tamamen yasaklanması 
daha kötü sonuçlar doğurabilir. 
Yasaklanırsa çocuklar yalana başvurup 
çareyi dışarda aramaya kalkabilir. 
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Son zamanlarda 
hayatımızın büyük bir 
kısmına etki eden ve 
dönüştüren internet, 

olumlu ve olumsuz 
olarak insanların 

günlük yaşamlarına 
etki ediyor. Gerçek 

ve hayal arasındaki 
kırmızı çizgi  yavaş 

yavaş yok olmaya 
başlıyor. Yüz yüze 
sohbetlerin yerini 

çevirimiçi sohbetler 
alıyor. 

RÖPORTAJ RÖPORTAJ
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V ar mı beni içinizde 
tanıyan, Yaşanmadan 
çözülmeyen sır benim.
Kalmasa da şöhretimi 
duymayan, Kimliğimi 

tarif etmek zor benim.
HHH

Kimsesizim hısmım da yok hasmım da,
Görünmezim cismim de yok resmim 
de,
Dil üzmezim tek hece var ismimde,
Barınağım gönül denen yer benim.
Benim adım AŞK! 
 Tek Hece Aşk /  Cemal Safi

Şair tabiat gibidir. Kendisinde gizlenmiş 
güzellik hazinesini ancak onu 
keşfetmesini bilenlere verir. 
Şair, ruhun ressamıdır.  Şair, 
düşünendir; şiirse düşündüren. 
  İnsanların birbirlerinin bile sesini 
duyamadığı gürültülü bir dünyada 
kimselerin duyamadığını duyan, 
hissedemediğini hisseden ve 
yaşananı, yaşanamayanı, anlaşılanı 

anlaşılmayanı büyülü bir terennümle 
dile getirebilendir şair. Şair, sırların 
sırrına erme vasfına sahip anahtarları 
sol göğsünde taşıyan ve bütün 
kilitleri ruhunda biriktirdiği duygularla 
aralayandır. Şair ister aşık olsun ister 
maşuk, hep mahzun, hep arayandır. 
Hangi hazineye ulaşırsa ulaşsın ardında 
daha büyük bir hakikat olduğunun 
farkında olan ve ötesine uzanan, bu 
cihetten hep sancılanandır. Çoğu 
zaman yüreğimizin derununda 
hissedip ifade edemediğimiz 
nice duyguya hayat veren, 
söyleyemediğimizi söyleyen hepimizin 
yerine hüznünü taze tutup inleyendir.  
Gün açınca semaya çekilen yüklü bir 
yağmur bulutu,  gece olunca parlayan 
bir kutup yıldızdır şair.

O yıldızlardan biriydi kayan, 
geçtiğimiz nisan ayının bahara 
çalan gecesinde. Adını çoğunuzun 
duyduğuna, duymayanların ise 
şiirlerine aşina olduğuna eminim. 

GÜLFİDAN ÇALIŞKAN

Eğitimci-Yazar
gulfidancaliskan55@gmail com

O sevdayı ilmek ilmek işlemişti 
mısralarına. Öfkeyi sevgiyle, ayrılığı 
vuslatla, hüznü umutla eritmişti 
hecelerinde. Gönlünü edebiyata 
adamış, bir çok şiiri bestelenip 
dilden dile dolaşmış, sayısız ödüle 
layık görülmüş, Türk dilini en iyi 
kullanan sanatçılar arasında yer 
almış ülkemizin nadir yetiştirdiği 
ustalarındandı şair Cemal Safi. Bir 
şairi tanımak için biyografik bilgilerin 
yeterli olmadığını iyi bilirim. Asıl olan 
onun şiirlerinden okuyabilmektir 
hayatını. Mühim olan mısraların 
hikâyesini çözebilmektir. Gerçi bir şairi 
tanıyabilmek mümkün değildir belki 
ancak biz yine de hatırasına hürmeten 
sınırlı da olsa tanıtalım istedik:  1938 
yılında Samsun’da dünyaya geldi 
usta şair Cemal Safi. 1993 yılına 
kadar yazdığı şiirleri Vurgun adlı ilk 
kitabında yayınladı. İkinci şiir kitabı 
ise Sende Kalmış ismi ile yayınlandı. 
Şairin bugüne kadar 40 tanesi Orhan 
Gencebay tarafından olmak üzere, 
Zekai Tunca, Selçuk Tekay, Onur Akay 
ve Candan erçetin gibi çok sayıda 
sanatçı ve besteci tarafından 150 
civarında şiiri bestelendi. eserleri ise 
Zeki Müren, Bülent ersoy, Muazzez 
Abacı gibi çok sayıda usta yorumcu 
tarafından okundu. Türk Dil Kurumu 
tarafından Türkçeyi en etkin ve güzel 
kullanan şair olarak ödüllendirilen 
Safi, eminescu madalyası başta olmak 
üzere, defalarca Hürriyet’in Altın 
Kelebek, Milliyet’in Yılın en Sevilen 
Şarkıları birincilik ödülleri ile TRT’nin 
Yılın Şairi gibi sayısız ödüle lâyık 
görüldü. Şiirleri İtalyanca, Romence 
ve Arnavutça olmak üzere üç dile 
çevrilmiştir. Her ne kadar onlarca 
başarıya imza atmış olsa da uzun yıllar 
çoğu edebiyat aşığı gibi yeterince 
tanıtılamamış, anlaşılamamıştır. 
Belki de birçok iyi şairin, değerli 
sanatçının kaderidir öldükten sonra 
daha bir şöhret olmak ve daha çok 
merak edilmek. Oysa şair ömrünü 
anlaşılmaya, anlatmaya, anlatamasa da 
hissettirmeye adamıştır. 

Ancak şiir mısralara döküldükten 
sonra şairin değildir zaten. Kime 
ulaşmışsa onundur. Nasıl ki en büyük 
sır henüz bilinmeyense, en güzel mısra 
da söylenmeyendir şair için. 



Cemal Safi ise yüzlerce eşsiz mısrayı 
miras bırakmıştır şiirden anlayana. 

  Benim cümlelerim de yetmez 
elbette usta bir şairi anlatmaya, 
en güzeli onu kendi cümleleriyle 
anlatmaktır aslında. Zira o zaten sırrını 
ilk günden bugüne dek koruyan 
gizemli kelimelerinin dünyasını bizlere 
tüm çarpıcılığıyla yansıtır.  

Bazen kinayeli bir üslupla:
Sezince boyundan büyük nazını  / 
prenses sanmıştım çoban kızını.

Bazen ince bir serzenişle:
Tiryaki gönlümden olmasın kuşkun.
Tek sana müptela, tek sana düşkün. 
Ardından bir ağıt yakalım aşkın.
Adını elveda koyalım gitsin.  

Bazen keskin:
Mecnun etsin de beni,   
mecbur etmesin Allah; 
Dönmem insan yerine  
koyulmadığım yere.      

  en güzel, en derin şiirlerinden biri 
de Aşkın imkânsız tarifini mümkün 
kıldığı Tek HeCe şiiridir. Ve bu şiiriyle 
ilgili düşüncelerini şöyle dile getirmiştir 
bir röportajında:

  “Ben orada aşkı tüm boyutlarıyla 
anlatmaya çalıştım, anlattım sanıyorum 
çünkü, çözülmeyen sır benim” der 
zaten aşk. İsmi “aşk”; herkes duydu 
ama kaç kişi yaşadı? Bülbül benim 
lisanımın ölçüsü. Bülbül aşkı çağırır, aşk 
için feryat eder. Gönülden yangındır 
o. Gül solarken pişman olur Bülbül’ü 
üzdüğüne ama iş işten geçtikten 
sonra. Benim bir beyitim vardır:

“Ya vaktinde değerimi bileydin,/
Ya değerin kaybolmadan geleydin, /
Saltanatın miadını doldurdu, 

 Gönlüm seni tedavülden kaldırdı” 
der. Aşk mantık ötesi bir olay ama 
akla ziyan veren tek duygudur.” diye 
özetler. Ama şiiri zaten anlatır kendini 
her mısrasıyla hiçbir izaha ihtiyaç 
duyurmadan hem de:
“Niceler sultandı, kraldı, şahtı
 Benimle değişti talihi, bahtı
 Yerle bir eyledim taç ile tahtı
 Akıl almaz hünerlerim var benim.”      
  Tek Hece Aşk

  Hüznün de şairidir Cemal Safi. 
Ancak hüzün baki değildir:
  “Hüzün adres değiştirir zamanla 
benden göçer sana geçer sevdiğim.” 
der en kısa ve tarifiyle.

Daha nice mısraları sehli mümteni 
olmuştur. Sözü uzatmanın anlamı yok 
aslında. Bırakayım kendi mısralarında 
bulun şairin ruhunu. Bunlar benim 
seçtiklerim. Bilhassa bestelenen 
şiirlerini paylaşmayı tercih ettim. 
Ancak naçizane tavsiyem tüm şiirlerini 
okumanızdır. Herkes kendi gönlünden 
bir parça bulacaktır eminim.
* Gözlerim uykuyla barıştı sanma
  Sen gittin gideli dargın sayılır
  Ben de bir zamanlar sevildim amma
  Seninki düpedüz vurgun sayılır…    
   Vurgun
* Yıldızlara baktırdım fallara 
çıkmıyorsun
  Seni görmem imkansız rüyalarım 
olmasa
  Rüyalarım Olmasa
*Aşkınla ne garip hallere düştüm.
 Her şeyim tamam da bir sendin 
noksan,
 Yağmur yaş demeden yollara düştüm.
 İçim ürperiyor, ya evde yoksan.  
    Ya Evde Yoksan
*Sersefilim sevgilinin uğruna
 Abdal oldum göç eyledim giderim
 Hançer vurdum gençliğimin bağrına
 Telafisiz suç eyledim giderim.  
       Giderim
*Ben çobandım sen yıldızı, 
Gökyüzünden kaymak niye
 Unutulmak alın yazım, Dilden dile 
yaymak niye?         Niye
*Yari Ferhat olanın ellerle ülfeti ne? 
  Şirin ol katlanayım dağ gibi külfetine. 
 
Git iş işten geçmeden,  
çok geç olmadan vakit,
  Günahıma girmeden,   
katilim olmadan git!          Git
*Yakışmıyor cepheyi terk edişin,
 Mert dayanır, namert kaçar sevdiğim.
 Fazla sürmez hatanı fark edişin,
 Hüzün eken, hüsran biçer sevdiğim. 
       Hüzün Adres Değiştirir
*Sessizim ne kadar üzsen de beni 
 Ağzımı açmaya gözüm kesmiyor 
 Vurduğun zincirden çözsen de beni 
 Bırakıp kaçmaya gözüm kesmiyor .   
       Gözüm Kesmiyor

   Bir şairin ardından ne söylense 
az gelir şiirden ve duadan başka.  
edebiyatımızın değerlerinden Merhum 
şair Cemal  Safi’yi rahmetle ve dualarla 
yad ediyoruz. Allah rahmet etsin. 
Mekanı Cennet olsun.

ZARİF YAZILAR
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 Benim cümlelerim 
de yetmez 
elbette usta bir 
şairi anlatmaya, 
en güzeli onu 
kendi cümleleriyle 
anlatmaktır aslında. 
Zira o zaten sırrını 
ilk günden bugüne 
dek koruyan gizemli 
kelimelerinin 
dünyasını bizlere 
tüm çarpıcılığıyla 
yansıtır.  
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İYİLİK
HER YERDE

Maaşını sokak 
kedilerine harcıyor
D

ışişleri Bakanlığından emekli 
77 yaşındaki Azime İplikçi, 
her gün 3 saat yürüyerek 
maaşıyla ciğer ve kuru mama 
aldığı sokak kedilerini aynı 

saatte besliyor.
Ankara Mamak’ta bahçe için-

de bir evde büyüdüğünü anlatan 
İplikçi, “Sokakta yaralı bir kedi 
bulmuştum. Adını ‘Meftun’ koydum. 
Aldım, eve getirdim. Onu besledim. 
Kedi ölene kadar da baktım. Zaten 
ortaokula giderken bütün harçlığımı 
kedilere ciğer alarak harcamıştım. 
Mahalleli adımı ‘ciğerci’ koydu” dedi.

emekli olduktan sonra kendisini 
sokak kedilerini beslemeye, onları 
tedavi ettirmeye adadığını ifade 
eden İplikçi, evinde kısa bir süre 
beslediği kedilerini çevredekilerin 
şikayeti üzerine Marmaris’te İsveçli 
bir kadının hayvan barınağına bırak-
mak zorunda kaldığını söyledi.

“ÜLKEmİZDEKİ sOKAK 
HAYvANLARI Aç”

Ticaret lisesini bitirdikten sonra 
Vakıflar Bankasında çalışmaya başla-

dığını, ardından Dışişleri Bakanlığı’na 
girdiğini anlatan İplikçi, 28 yıl bo-
yunca Frankfurt Başkonsolosluğu’n-
da mali katip olarak görev yaptığını 
dile getirdi.

İplikçi, Almanya’da kaldığı süre 
içerisinde batılıların sokak hayvanla-
rına karşı tavrını gözlemleme fırsatı 
bulduğunu vurgulayarak, “Alman 
toplumunun hayvanlara karşı ne 
kadar duyarlı olduğunu gördüm. 
Hiçbir şekilde bizde hayvanlara ya-
pılan dışlama Avrupa’da yapılmıyor. 
Kış aylarında helikopterlerle hayvan-
ların olduğu yerlere mama atıldığını 
gördüm. Duyarlılığım orada daha da 
fazlalaştı” diye konuştu.

HAyVAN sEVGİsİyLE 
çOcUkLARA ÖRNEk 
OLUYOR

Aynı mahallede yaşayan ve boş 
zamanlarında Azime İplikçi’ye yardı-
ma gelen 10 yaşındaki Ayşe Bulem 
ise İplikçi’yi örnek aldığını ve “Azime 
teyze”ye yardımcı olmaktan mutlu-
luk duyduğunu söyledi.
Ayşe Bulem, 6 yaşından beri hayvan-

lara baktığını, evinde kedi ve köpek 
beslediğini belirterek, sokak kedi-
lerine harçlığıyla 15 kiloluk mama 
aldığını anlattı.

Topladıkları atıklarla 
kütüphane kurdular
K

ocaeli’de üniversite öğrencileri-
nin, atık kasalardan raf, otomobil 
lastiklerinden tabure, ahşap 

makaralardan masa yaparak oluş-
turdukları kütüphane, farklı yapısıyla 
gençlerin ilgisini çekiyor. 

Kocaeli’de üniversite öğrenci-
lerinin topladıkları atık kasalardan 
raf, otomobil lastiklerinden tabure, 
ahşap makaralardan masa yapa-
rak Uluslararası Gençlik Merkezi’nde 
oluşturdukları “Genç Dönüşüm 
Kütüphanesi”, gençleri hem geri 
dönüşüme hem de kitap okuma 
alışkanlığına özendiriyor. Kocaeli 

Üniversitesi’nden (KOÜ) 15 öğrenci, 
atık malzemelerin faydalı şekilde 
kullanılabileceğini göstermek için 
atık kasa, otomobil lastiği, ahşap 
makaraları topladı. Bu malzeme-
lerden raf, tabure ve masa yapan 
öğrenciler, Kocaeli Uluslararası 
Gençlik Merkezi’nde “Genç Dönü-
şüm Kütüphanesi”ni oluşturdu.

Yaklaşık 25 bin üyesi bulunan 
merkezde gençlerin kullanımına 
sunulan kütüphane, hem bünye-
sindeki 2 binden fazla kitap hem de 
atıklardan oluşturulması dolayısıyla 
ziyaretçilerinden ilgi görüyor. 

Otizmli Ömer 
hayallerine koşuyor
O

kuma yazmayı 3 yaşında öğrenen 
ve müzik yeteneğiyle görenleri 
hayran bırakan otizmli Ömer, 

kaynaştırma eğitimi aldığı meslek lise-
sinde başarılı bir öğrenci olarak dikkat 
çekiyor. Okuma yazmayı 3 yaşında 
öğrenen ve müzik yeteneğiyle gören-
leri hayran bırakan otizmli Ömer, kay-
naştırma eğitimi aldığı meslek lise-
sinde başarılı bir öğrenci olarak iyi bir 
geleceğe hazırlanıyor. Öğretmenleri 
ve arkadaşlarının “Okulun en sosyal 
öğrencilerinden” diye tarif ettikleri 
Ömer, 10 parmak klavye kullanıyor 
ve müzik derslerinde güzel sesiyle 
söylediği türkülerle ilgi topluyor.

F
ilistinli genç inşaat mühenisi Majd Mas-
hhawari, “Green Cake” adını verdiği ve 
atıklardan üretilen tuğlalar ile Filistin’de 

yaşanan inşaat sorununa çözüm getiriyor. 
Ümidini kaybettiği zamanlarda bile hiç pes 
etmediğini belirten Mashhawari, “Başlangıç-
ta, bu aşamaya ulaşacağımı hayal etmedim. 
Kadın olarak başarılı olamazsın dediler. 
Tüm imkansızlıklar içinde seyahat etmenin, 
insanlarla tanışmanın ve yatırım yapmanın 
mümkün olacağını gördüm. Filistinli bir 
kadın olarak imkansızı başardım” ifadelerini 
kullanıyor.

Filistin’de 2014 yılında yaşanan İsrail saldı-
rılarının ardından ciddi bir konut sıkıntısı ya-
şanıyor. Üstelik abluka nedeniyle kente inşaat 
malzemelerinin girişi kısıtlı olarak yapılıyor. 
İşte bu soruna çözüm bulmak isteyen inşaat 

mühendisi Majd Mashharawi son sınıftayken 
araştırmalara başlamış. İlk başladığında kendi 
gibi inşaat mühendisi olan arkadaşı Rawan 
Abdulatif ile çalışan Mashharawi, daha sonra 
yoluna tek başına devam etmiş. Projesi 
Japonya’da ödül alınca ülkesine dönüp bir 
şirket kurmuş ve seri üretime başlamış. Genç 
mühendis şimdilerde Amerika’da aldığı eği-
timlerin ardından güneş enerjisinden elek-
tirik üretmek konusunda çalışmalar yapıyor. 
Ülkesinin bir diğer büyük sorunu olan elektrik 
üretimi için de bir şeyler yapması gerektiğini 
düşünen genç mühendis, İstanbul’a hem 
projelerini hem ülkesinde yaşanan sorunları 
anlatmak için geldi. Mashharawi, “Böylesi 
büyük bir başarıya ulaşacağımı hiç düşünme-
miştim. Filistinli gençler benim gibi ümidini 
kaybetmeden hayata sarılmalı” diyor.

MashhawarI: BiziM için iMkansIz yok
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DOĞUMDAN AZ eVVel…

Doğuma çok az bir zaman kalmıştı. O 
akşam sevdiğiniz bir restoranda , be-
beğiniz için faydalı olduğunu düşün-
düğünüz yemeğinizi yerken aniden 
içinizde bir dalgalanma hissettiniz. İlk 

başta pek aldırmadınız ama sonra bu dalgalanma 
ardı arkası kesilmeden devam etti. evet, doğru. 
Artık bebeğiniz geliyordu. Apar topar masadan 
kalktınız. Kendinizi kontrol ettiniz. Henüz tehlikeli 
bir durum yoktu. Restoran personeli dahil herkes 
bu şahane ana tanık olmanın heyecanıyla birlikte 
aynı zamanda tatlı bir panik halindeydi.  Kendinizi, 
eşiniz dostunuz ile birlikte caddede buldunuz ve 
yükselen bir ıslık! Köşedeki taksi hemen yanaştı. 
Şansınızdan, taksi şoförü hayatı boyunca doğum 
yapmak üzere olan bir kadını hastaneye yetiştir-
mek için beklemiş biriydi.  İşte o an gelmişti!

busra_cakirr@hotmail.com

BÜŞRA
ÇAKIR

Anneliğe Giriş
1.Perde  SAhne 1

SAhne 2
DOĞUM ANI!

İlk sahne pek çoğunuz için benzer 
özellikler taşısa da ikinci sahne için 
bugüne kadar doğum yapmış ve 
yapacak olan her anne için bambaşka 
hikayeler yazılabilir. Yani buraya benim 
yazacağım hiçbir şey bir annenin 
bebeğini doğururken deneyimlediği 
maddi ve  manevi duyguları tarif 
edemez. Her anne tam burada  
biriciktir ve bundan sonra da   
öyle devam edecektir. 
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İşte her şeyin başladığı nokta aslın-
da tam da burası değil midir? Anne 
olduğunuzu anlamaya başladığınız ilk 
anlar… Bebeğiniz kucağınızda, onunla 
tanıştınız; göz göze, ten tenesiniz. Artık 
önünüzde hep beraber olacağınız bir 
ömür var. Bebeğinizle geçirdiğiniz o 
muazzam anlardan itibaren, bugüne 
kadar kazandığınız tüm kimlikleriniz 
anlamsız kalır. O sizin ne kadar önemli 
biri olup olmadığınızla, ne kadar para 
kazandığınızla ya da aslında kim oldu-
ğunuzla ilgilenmez. Onun için önemli 
olan, ne kadar yanında olduğunuz-
dur. 

Pek çok anne adayı, hamileliği 
süresince daha kendi bedeninde 
ne gibi ruhsal ve fiziksel değişimler 
olduğunu idrak etmeden, bebeğine 

nasıl bakım vereceği hakkında bilgi 
bombardımanına maruz kalmaktadır. 
Doğumdan önce bebek bakımına dair 
bir kütüphane yutmuş dahi olsanız, her 

şeyi bilmek zorunda olmak baskısı 
sizi kuşatabilir ve kendinizi yetersiz 
hissetmenize neden olabilir. Bu bas-
kının da etkisiyle birlikte kendinize 
ona bakmaya hazır olmadığınıza dair 
sinyaller gönderebilirsiniz. Bu birçok 
anne için olağan bir durumdur. 

Halbuki ilk adım, önce her yönüy-
le kendinizi tanımak olmalıdır. Anne 
adayı hamileliği süresince duygularının, 
düşüncelerinin, fiziksel değişiminin ne 
kadar farkında olursa o kadar kendini 
güvende hissedecektir. Aslında bir an-
neyi bebeği için hazır hissettirmeyen, 
yalnızca bebeği için hazırlık yapmış 
olmasıdır. 

Peki aslında bir bebeği dünyaya 
getirmek sizin için ne anlama geliyor?

Bu bebekten hayatınızdaki bir boş-
luğu doldurmasını mi bekliyorsunuz?

Daha önce yaptığınız hiçbir şeyde 
başarılı olmadığınızı düşündünüz ve 
artık bu bebek sizin için bir başarının 
göstergesi mi? 

Yoksa gerçekten bilerek ve isteyerek 
mi gelmesi için dua ettiniz? 

Bundan sonraki süreçte, bebeğini-
ze, bu gibi soruların sizdeki cevapları 
yönünde davranışlar göstereceğiniz 
aşikardır. Bebeğinizi bilinçli olarak isti-
yor da olsanız annelik bir dönüşümdür. 
Yeni bir kimlik kazanımıdır. Bu kimliğin 
getireceği sorumlulukları almak ya 
da alamamak sizi bir sürece itecektir 
elbette. Bu durumla doğumdan sonra 
birden karşı karşıya kalmak pek çok 
anne icin şok etkisi yaratabilir. O yüzden 
hamilelik döneminde yalnızca alaca-
ğınız elbiseleri, süsleyeceğiniz odaları, 
geçireceğiniz güzel anları düşünmek 
toplumsal bir cazibeye kapılmak olarak 
adlandırılabilir. Bunun yerine bir anne 
adayı olarak, hamilelik süresince önce 
kendinizi tanımak ve yeni kimliğinize 
adapte olmaya başlamak, doğumdan 
sonra karşılaşacağınız aslında pek süslü 
olamayacak olan diğer sorumluluklara 
da sizi hazırlar ve yeni doğanla uyum 
içinde olmanıza katkı sağlar. 

Doğumdan sonra anne ve bebek 
arasında kurulacak iyi bir ilişki, çocuğun 
hayat boyu varoluş azmini destekler. 
Desteklenen çocuk topluma dokunur. 
Annenin çocuğa sevgi, emek, şefkat 
gibi değerlerle yoğurarak yaptıgı her bir 
küçük yatırım topluma etki eder. Hiçbir 
anne ve hiçbir çocuk içinde yaşadığı 
toplumdan bağımsız düşünülemez. 

Bugün, eğer siz bebeğinizle güzel 
bir ilişki içersindeyseniz, muhtemelen 
sizde annenizle benzer bir ilişkiye 
sahiptiniz. Anneliğin bilinçaltında 
öğrenilen bir davranış olduğuna dair 
araştırmalar var. Bu araştırmaların 
birinde iki grup fare ailesi üzerinde 
çalışma yapılmış. Bir gruptaki anne fare 
yavru fareleri yalayarak temizlerken, 
diğer gruptaki anne fare, yavrularına  
herhangi bir fiziksel temasta 
bulunmamaktadır. Daha sonra fiziksel 
temasta bulunulmayan yavrulardan 
biri, yavrularını yalayarak temizleyen 
anne farenin yanına verilir ve kendisinin 
anne olduğunda nasıl bir davranış 
sergileyeceği gözlemlenir. 

Bu araştırmanın sonucuna göre, 
daha sonra yalayarak temizleyen anne 
farenin yanına verilen yavru fare, yala-
yarak temizleyen anne fareye dönüşür. 
Yani biyolojik annesinin yalayan bir fare 
olmamasına rağmen, yalancı anne-
sinden yalamayı öğrenmiştir ve kendi 
yavrularını yalamıştır. Muhtemelen 
kendi yavruları da anne olduklarında 
yavrularını yalayacaktır.

Bunu insanlarda düşündüğümüz-
de anneliğin aslında kuşaktan kuşağa 
aktarılan bir olgu olduğunu da söyleye-
biliriz. Bugün anne olarak çocuklarımıza 
katacağımız her türlü davranış yarın 
bir uygarlığın kalbi olabilir. Annelik bu 
yüzden kutsaldır, her anne aslında bir 
toplum yetiştirmektedir.

PeKİ YA ZOR KOŞUllARDA ANNe 
OlMAK NASIlDIR?

Yalnızca bir gün için değil her gün, 
her saat zorluklarla mücadele ettiğinizi 
düşünün. Bir savaşın tam ortasındasınız 
ya da Burundi’nin bir köyünde açlıkla 
baş başasınız… Genç yaşınızda çoktan 
birkaç çocuk sahibi olmuşsunuz bile. 
Yarın ne yiyeceğinizin, hatta yaşayıp ya-
şamayacağınızın bile garantisi yokken 
siz nasıl bir anne olurdunuz? Bugün 
çocuklara sevildiğinin hissettirilmeme-
sinin dahi bir ihmal olduğu düşünü-
lürken, bu annelerin evlatları nasıl bir 
ihmal içerisindedir?

Savaşın, fakirliğin en sert, acı veren 
yüzü muhakkak her zaman çocuklardır. 
Ne mutlu ki toplumun antioksidan 
insanları, bu çocuklara yardım etmek 
için daimi bir çaba içerisindeler. Fakat 
yalnızca çocuklara yardım ederek 
onları kurtaramayacağımız aşikardır. 
Çocuklara makinalar değil aslında 
anneleri yardım eder. O yüzden bir 
çocuğa yardım etmek istiyorsak  önce 
annesinden başlamamız gerekir. 

Bunun gerçekten böyle olduğuna 
inanan Suriye’li bir araştırmacı savaş 
mağduru ailelerin olduğu kamplarda 
yaptığı bir saha araştırmasında 
gözlemlerine, görüşmelerine dayanarak 
şu sonuca ulaşmıştır: Savaş içinde de 
olsa, açlıktan can çekişir durumda da 
olsa bir anne her zaman çocuğunun 
iyiliği için yaşar. Kamplardan aldığı 
bilgilere göre anneler, yaşadıkları 
travmalardan dolayı geceleri kabuslar 
gören, alt ıslatma problemleri 
yaşayan, konuşamayan, oynayamayan 
çocuklarına tüm varlıklarıyla yardım 
etmek istiyorlar. Bunun için nasıl 
bir yol izleyebileceklerine dair 
bilinçlendirilmek istiyorlar. Fakat 
kamp ortamında her anneyi tek tek 
bilgilendirmek çok zor. O yüzden 
araştırmacı ve ekibi ailelere dağıtılan 
ekmek poşetlerinin içine çocuklarına 
nasıl yardımcı olabileceklerinin 
anlatıldığı bir broşür koyarak bir yol 

buluyor. İlerleyişin nasıl olduğunu 
gözlemlemek için de bir anket 
ekliyorlar. Sonuç son derece umut 
verici. Dağıtılan anketlerin %60’ı 
araştırmacıya geri gönderiliyor ve 
sadece annelerin bilinçlendirilmesiyle 
birçok çocukta düzelme gözlemleniyor.

Bu araştırmayı okuduğumda benim  
aklıma şu inanılmaz olay gelmişti. 
Amerika’da herkesin bildiği Ölüm Vadisi 
adında bir yer vardır. Burası ölüm ismini 
hakedecek kadar çorak ve kuraktır. 
Fakat 2004 yılında imkansız olduğu 
düşünülen bir olay gercekleşmiştir. 
Ölüm Vadisi’ne bir gün boyunca 
yağmur yağar ve sonucunda 2005 
yılında vadinin tüm yüzeyini çiçekler 
kaplar. Yani bizim ölüm dediğimiz 
yerden yaşam fışkırır. Toprağın altında 
sebebini bekleyen ihtimal tohumları, o 
yıl bir süreliğine de olsa ölüm vadisine 
can olur. Bir de diğer taraftan doğa 
olaylarının değil, insanların kendi 
elleriyle öldürdüğü topraklarımız var. 
Onlarda çiçek açmak için yağmurunu 
bekliyorlar. 

Yağmur yağdığında önce anneler 
hissedecek, önce onlar çiçekten taçlar 
giyecekler.  Sonra çocuklar, eşler…

Ve  “Bir çocuk doğduğu anda, bir 
anne doğmuş olacak.”

Bir anne doğduğu anda ise dünya 
yeniden doğacak. 

Sevgilerimle…

SAhne 3 
BeBeĞİNİZle BAŞ BAŞA BİR ÖMÜR
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KAlBiMiZin 
dÜşMAnI

Mesleğe ve 
meşguliyetlere 
bağlı hastalıklar 
üzerinde yapılan 
istatistik çalışmalara 

göre ülkemizde her yıl değişik yaş ve 
cinsiyette iki yüz bin insan çeşitli kalp 
hastalıklarından ölmektedir. Ayrıca 
düzenli, periyodik tedavi ve tıbbi 
kontrol altında toplam iki milyon kalp 
hastamız var.

Kalp hastalığı sebeplerinin başında 
da asabi gerginlik, sinir savaşı yani  
STReS geliyor.  Tam gün mesai ve 
ağır sorumluluk altında çalışan devlet 
memurları  bu sinir savaşının ilk 
hedefini teşkil ediyor. Dar gelirli memur 
kesimi için hele geri planda kalıtımsal 
faktörler de varsa kaçınılmaz sonuç 
olarak, takip ve tedavisi çok zor ve 
pahalı olan  kalp hastalığı   karşımıza 
çıkıyor.  

Tıbbi açıklaması şöyle: Öfke, sinir 
yahut ani ve aşırı korku ve heyecan 
kalbimizi extrasistollerle anormal 
ve aşırı çalışıyor. Bununla  nabız ve 
tansiyonda ani yükselme ve düşmeler 
olur. Bununla vücudun biyokimya 
dengesi değişiyo. Günümüzde taksi 
şoföründen, vardiyeli işçiye, devlet 
memurundan sorumlu işverene kadar, 
ağır bir çalışma temposu içinde çalışan 
ve koşuşturan insan için öncelikle kalp 
hastalığı kaçınılmaz bir akibet olarak 
bizleri bekliyor. 

NASIl  KORUNMAlI ?
Öncelikle başta memur ve 

işçiler olmak üzere toplumun her 
kesiminin asabi gerilimlere sebep 
olan ortamların dışında olmaya 
özen göstermeleri tavsiye edilir. 
Rutin işlerimizde gereksiz telaş ve  
acelecilikten uzak, sakin ve sabırlı 
olmaya çalışmalı ve gayret etmeliyiz.  
Asansörsüz konutlarda,üst katlarda 
ikamet edenlerin merdivenleri yavaş 
yavaş ve dinlenerek çıkmaları şarttır.

Stresten başka yanlış beslenmeye 
bağlı hastalıklarla sigara ve alkol 
de kalbin en amansız düşmanları 
arasında gösterilir. Kontraseptif 
– doğum kontrol ilacı kullanan 
hanımlarda hipertansiyonla infarktüs 
ihtimali artıyor.

Türkiye’de ve dünyada trafik 
kazalarından önce vefat sebeplerinin  
ilk sırasında strese bağlı kalp 
hastalıkları geliyor.

Genetik bakımdan bir ailede kalp 
hastalığı teşhis edilmişse diğer genç 
fertler de aynı riske karşı tedbirli 
olmalıdır.  

Belirli zamanlarda mutlaka ritmik 
yürüyüşler yapmalı ve özellikle stres, 
sigara ve alkolden uzak durmalı.  
Unutmayalım ki sağlığımızın en 
büyük düşmanları; Can sıkıntısı-asabi 
gerginlik, fazla kilo, evde, kahvede, iş 
yerinde hareketsiz oturmak, sigara ve 
alkol olmuştur.

silaymehmet@hotmail.com

Stresten başka yanlış 
beslenmeye bağlı 
hastalıklarla sigara 

ve alkol de kalbin en 
amansız düşmanları 

arasında gösterilir. 
Kontraseptif – 

doğum kontrol ilacı 
kullanan hanımlarda 

hipertansiyonla 
infarktüs ihtimali 

artıyor.

YAZAR
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Ergenlik dönemi, çocuk-
luktan yetişkinliğe giden 
süreçte bir dönüm nok-
tasıdır. Çevresel uyaran-
lara çok açık olduğumuz, 

anında demoralize olup anında 
mutlu olabilen, dengeli olmayan bir 
duygu duruma sahip olduğumuz 
bir dönemdir. Bunun yanı sıra bir 
takım psikolojik bozuklukların gö-
rülmeye başladığı bir dönem olup, 
kliniklere başvuran kişilerin birçoğu-
nu aileleri tarafından getirilmiş olan 
ergenlik çağı çocukları olduklarını 
görmekteyiz. Tabi psikolojik bo-
zukluklar içinde de sıklıkla görmüş 
olduğumuz bozukluklar var fakat 
ergenliğin salgını depresyon!

Bu dönemde olgulaşmaya 
büyük bir adım atan üst benlik gün 
ve gün kendini inşa ederken, bu 
süreçte çocuklar bir takım çevresel 
ve kültürel etkilere maruz kalmakta.
Bu maruz kalışlarla başa çıkamayan 
üst benlik ise kendilerini özgüvensiz, 

mutsuz, kederli, bıkkın hissetme-
lerine sebep olmaktadır. Tabi birde 
aileler tarafından gelen koruyucu 
baskı çocuğu içten içe daha da 
sıkmakta ve onu yalnızlaştırmakta-
dır. Bu etkilerin sürekliliğiyle alakalı 
olarak sürekli hissedilen olumsuz 
duygular çocukluk ve ergenlikte 
depresyon dediğimiz durumu bize 
göstermektedir. 

1960’lardan önce çocuk ve 
gençlerde depresyonun çıkabile-
ceğine inanılmamaktaydı, çocuğun 
oluşmamış üst benliğinin depres-
yona izin vermeyeceğini düşün-
mekteydiler. Fakat şu anda ergen ve 
çocuklarda en sık görmüş oldu-
ğumuz bozukluk depresyondur. 

Burada önemli olan ego veya süper 
ego tanımlamaları veya olgunlaş-
maları değildir. Burada önemli olan 
çocuğun kendini nasıl hissettiği, bu 
duygusal durumun ne kadar sür-
düğü ve yaşam kalitesini ne ölçüde 
etkilediğidir. Burada da temel görev 
aileye düşmektedir. Çocukları göz-
lemlemeleri gerekmektedir, fakat 
buradaki gözlem sıkıcı ve çocukları 
bunaltıcı bir gözlem değildir. Duygu 
durumunu ölçmeye yönelik genel 
ifadelerle sorular sorulabilir. Bugün 
okul nasıldı? Okulda seni üzen veya 
mutlu eden bir şey oldu mu?  
Arkadaşlarınla bu sıralar çok gö-
rüşmüyorsun aranızda bir problem 
mi var ? Bu sorularla çocuğunuzu 
sorgulayabilirsiniz. 

ergenlik depresyonu, yetişkinler-
deki depresyona çok benzer fakat 
ergenlerde depresyonun temel 
görünürlüğü öfkenin varlığıdır.  Bu 
öfkenin varlığı bir yere kadar aile 
tarafından tolare edilmelidir. 

ergenlİk depreSyOnu, yeTİşkİnlerdekİ depreSyOna çOk benzer fakaT 
ergenlerde depreSyOnun Temel görünürlüğü öfkenİn varlığıdır.  
bu öfkenİn varlığı bİr yere kadar aİle Tarafından TOlare edİlmelİdİr. 

ERGENLİKTE 

DEPRESYON
VE AİLELERE 
ÖNERİLER
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Çünkü bazı olumsuz gibi görünen 
duygu durum şekilleri kendini 
oluşturma aşamasında ona birtakım 
özellikler kazandıran ve ifade ediş 
biçimini geliştiren unsurlardır. Ne 
zaman bu duygu durum değişiklikleri 
ve aşırılıkları kendisine ve çevresine 
zarar vermeye başlarsa o zaman 
mutlaka bir uzman desteği almak 
gerekmektedir. ergenlikte ailelerin 
bu açıdan temel farkındalığı 
çocuğun “kendine ve başkalarına 
zarar verebilme ihtimali olmalıdır”. 
Depresyon klinik bir bozukluk 
olarak ele alındığı gibi ergenlerde, 
çocukluktaki duygusal bir takım 
yoksunlukların yerini doldurabilmek 
için ve kendini ifade edememiş bir 
çocuğun intikamı olarak normal 
ve gerekli bir durum ve gelişimsel 
bir adımdır.  Tabi bu depresyonun 
sadece bir nedensel açıklamasıdır. 
ergen ve çocuklarda görmüş 
olduğumuz depresyonun ailecek 
bir depresyon sorunu olduğunu da 
sık sık görmekteyiz. Anne ve babada 
depresyon öyküsü olan çocukların 
psikopatolojik oranlarının yüksek 
olduğunu biliyoruz.  Depresyon 
geçiren çocuk ve ergenlerle 
yapılan çalışmalarda birinci derece 
akrabalarında depresyon görülme 

oranlarını %20-46 arasında olduğu 
bilinmektedir. Bu genetik bir akış 
olabileceği gibi öğrenilmiş bir 
depresyon ve davranış ilişkisi de 
olabilir. Burada ailelere önerim şu; eğer 
kendinizde ve eşinizin öyküsünde 
depresyon varsa; öncelikle bilmelisiniz 
ki genetik olarak çocuğunuza bunu 
aktarılma olasılığı var fakat bu sizi 
bir umutsuzluğa asla sürüklemesin, 
depresyon ne kadar biyolojik temelli 
bir bozukluk desek de, davranışsal 
olarak manipüle edilebilen bir 
bozukluktur. Çocuğunuzun 
yanındayken olumsuz duygu 
durumunuzu ona yansıtmamaya 
özen göstermelisiniz, harici olarak 
hayata bakış açınızın olumlu olduğunu 
çocuğunuza hissettirmeli ve ona bunu 
kazandırmak için oyun kurgularıyla 
öğretici oyunlar oynayabilirsiniz, 
Olumsuz bir olayla karşılaştığınızda 
çocuğunuzun yanında oflayıp, sıkılmak 
yerine çözüm arayışlarına girmelisiniz. 
Unutmayın ki bu hem sizin kendinizi 
iyi hissetmenizi sağlayacak hem de var 
olan depresyon ihtimalini öğrenilmiş 
bir şekilde önüne geçmiş olacaksınız. 

ergenlikte depresyon kızlarda, 
erkeklere oranla daha fazla görül-
mektedir . Bunun hormonal sebepleri 
olduğu gibi çevresel etkileri de olduk-

ça fazladır. Pubertal gelişim depresyo-
nun gelişmesi üzerinde oldukça fazla 
etkilidir ve pubertal gelişimini normal 
bir şekilde tamamlayamamış bir ergen 
kızda depresif ruh halleri ve takıntı 
halleri görebiliriz. Ayrıca kız çocuklarına 
toplum tarafından yapılan baskı erkek 
çocuklarına oranla daha fazladır. Dışa-
rıda oyun oynamaları, giyim şekilleri, 
konuşma biçimleri ailesel ve kültürel 
sebeplerden ötürü bastırılmaya çalışı-
labilir buda kızlarda depresyonu daha 
fazla görmemize sebebiyet vermektedir. 
Unutulmamalıdır ki bastırılmış duygular, 
depresyonla birlikte depresyona eşlik 
eden birçok psikolojik bozukluğa kapı 
açar. Burada kız çocuklarının gerekli 
oluşumlarına izin vermek ve onların 
toplum içinde kendilerini ifade ederek, 
bastırılmış duygulardan uzak bir şekilde 
gelişimlerini sağlamalarına aileler tara-
fından izin verilmesi gerekilmektedir. 

ergenler içinde bulundukları durum-
lar itibariyle duygu, düşünce ve ilişki-
lerinde ani değişiklikler yaşayabilirler. 
Çünkü onlar bir değişim aşamasındalar 
ve onlarla birlikte onlara ait olan her şey 
de bu değişime tabi olmaktadır. Burada 
ayırıcı ve aileleri harekete geçiren şey 
“kendilerine ve başkalarına zarar verme 
ihtimalleridir”. ergen depresyonunun 
ilk olarak madde kullanımıyla karşımıza 
çıkma ihtimali vardır. Temelde depres-
yona eşlik eden madde kullanımı ( siga-
ra, alkol vs )  ziyade duygu durum bo-
zuklukları, davranış problemleri, takıntı 
ve zorlantılar, hiperaktivite ve dikkat 
eksikliğinin de eşlik ettiğini görüyoruz. 
ergenlikte depresyon “ ikili depresyon” 
olarak adlandırdığım bir durumdur. 
ergen normal depresif belirtileri sürekli 
gösterirken birde buna ek olarak ikincil 
bir bozukluk tablosuna ait belirtileri de 
göstermektedir. Özellikle depresyonu 
yoğun yaşayıp bu durumdan kurtulmak 
isteyen ergenlerde davranış problem-
lerini sıklıkla görmekteyiz. Bundan 
dolayı ayırıcı tanı oldukça önemlidir. 
Depresyonda olan bir ergenin, çocukluk 
çağında ihmal ve istismar, kötüye kul-
lanım ihtimalinin düşünülüp üzerinde 
çalışılması gerekmektedir.  İkili depres-
yondan dolayı ergenin depresyonda mı 
yoksa hiperaktif mi, davranış problemi-
mi var yoksa depresif belirtilerden mi 
kaynaklanmaktadır?  Bunun ayırımı iyi 
yapılmalıdır.

ERGEN    
EBEVEYNLERİNE  
ÖNERİLER 

Öncelikle bunun bir değişim ve 
gelişim dönemi olduğunu unutmayın. 
Çocuğunuza izin verin kendi ifade ediş 
biçimini bulsun. Onun duygularını ve 
davranışlarını bastırmayın. Başkalarına 
ve kendine zarar verme ihtimalini 
gördüğünüz anda müdahale edin. 
Bu müdahale yumuşak ve uzman 
desteğiyle olmalıdır.

Çocuklarınızı gözlemlerken bunu 
onun gözüne batırarak yapmayın. 
Arkadan telefonunu karıştırmayın 
veya günlüğünü okumayın. Öncelikli 
amacınız olunla güvenli bir ilişki kurmak 
olsun. Bu güvenli ilişki sonucunda 
zaten çocuğunuz sizinle kendine ilişkin 
şeyleri paylaşacak ve beraber onun 
problemlerine çözüm arayabileceksiniz. 
Aksi halde onu çözümsüzleştirir ve 
güven problemi yaşamasına sebep 
olabilirsiniz.

Çocuğunuza yanlışı ve doğruyu 
öğretin. Onu korkutarak ve tehdit 
ederek bunu sakın yapmayın. Böyle 
yaparsanız sizin görmediğiniz birçok 
ortamda birçok yanlış durumun içine 
çocuğunuzu kendi ellerinizle sokmuş 
olursunuz. Çocuğunuz bir şeyi sizden 
korktuğu için değil; yanlış ve doğru 
olduğunu bildiği için tercih edebilmeli. 

Değer ve yargıları çocuğunuza 
öğretin. Bu süreçte onun öğretmeni 
olmayın, onun rol model aldığı, çok 
özendiği annesi veya babası olun. 
Burada kendi davranışlarınızı ve bakış 
açılarınızı da süzgeçten geçirin.

Onu yanlış yaptığı şeylerden ötürü 
kesinlikle aşağılamayın. Çocuğunuzu 
aşağılamak “ çocuğa karşı yapılan bir 
duygusal ve sözel istismardır” ve buna 
hakkınız yok!

Çocuğunuzu ağır şekilde 
eleştirmekten kaçının, ona eksik 
olan şeyleri anlatın ve eksikliklerini 
tamamlayabilmesi için ona fırsatlar 
verin. 

Ve en önemlisi çocuğunuzu 
sevdiğinizi ona mutlaka hissettirin, 
dünyadaki tüm varlıkların sevilmeye ve 
sevildiğini bilmeye ihtiyacı var. 

Ergenler içinde 
bulundukları durumlar 

itibariyle duygu, 
düşünce ve ilişkilerinde 

ani değişiklikler 
yaşayabilirler. Çünkü 

onlar bir değişim 
aşamasındalar ve 

onlarla birlikte onlara 
ait olan her şey de 

bu değişime tabi 
olmaktadır.

Çocuğunuzun 
yanındayken olumsuz 
duygu durumunuzu 
ona yansıtmamaya 
özen göstermelisiniz, 
harici olarak hayata 
bakış açınızın olumlu 
olduğunu çocuğunuza 
hissettirmeli ve ona bunu 
kazandırmak için oyun 
kurgularıyla öğretici 
oyunlar oynayabilirsiniz
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Bütün köklü milletler ve 
devletler incelendiğinde 
Kadının aile müessesesi için 
önemini en iyi kavrayan 
milletin Türk milleti oldu-

ğu ve bu konuda en adaletli dinin 
de İslam dini olduğu görülür. Türkiye 
Cumhuriyeti’nde de kadının ailede 
eş ve ana olarak yerini sağlamlaştıran 
ve batıdaki benzerlerini aratmayacak 
düzenlemeler ve kanunlar da 2003 
yılından itibaren geliştirilerek yargıdaki 
yerini bulmuştur. Bu düzenlemelerle 
amaçlanan hedef ise kadının ne ken-
di ailesine, ne eşinin ailesine, ne de 
eşine muhtaç kalmadan sosyolojik ve 
psikolojik olarak yıpranmadan sağlıklı 
bir birey olarak onurlu bir yaşam sür-
dürebilmesini sağlamaktır. Son 15 yılda 
kadının toplumdaki yeri ve önemine 
binaen yapılmış olan iyileştirmeleri İş 
Kanunundan tutun da Türk Ceza Ka-
nununa kadar tüm hukuk sistemimizin 
hemen her aşamasında görmek müm-
kündür. Bu yazımızda kadının çalışma 
hayatındaki yerini düzenlemesi açısın-

dan 4857 sayılı İş Kanunu ve 6557 sayılı 
Devlet Memurları Kanununda yapılan 
iyileştirmeler ve getirilen yeniliklere 
kısacagöz atacağız.

27.08.1971 tarihli ve 1475 sayılı İş 
Kanunu’nun 14. maddesi hariç diğer 
tüm maddeleri yürürlükten kaldırılmış 
ve 22.05.2003 tarihinde 4857 sayılı İş 
Kanunu kabul edilerek eskiye nazaran 
ciddi anlamda iyileştirmeler yapılarak 
kadının çalışma hayatına teşviki, kendi 
ayakları üzerinde durarak yaşamını 
onurlu bir şekilde devam ettirmesi 
konusunda önemli adımlar atılmıştır 
Bunlardan bazıları;

n İşveren ile işçi arasındaki iş iliş-
kisinde cinsiyete dayalı herhangi bir 
ayrım yapılamayacağı (md.5), 

n Tam süreli çalışan bir işçi ile ço-
ğunlukla kadın işçiler tarafından tercih 
edilen kısmi zamanlı işçi arasında farklı 
bir işlem yapılamayacağı (md.5)

n Kadın işçilerin gece çalışması 
her ne surette olursa olsun 7,5 saatten 
fazla olmamaktadır (md.5).

n Posta değişim saatlerinde eğer 

kadın işçinin “alışılmış araçlarla gidip 
gelme zorluğu” bulunuyorsa işveren 
kadın işçileri temin edeceği uygun 
araçlarla ikametgâhlarına en yakın 
merkezden işyerine götürüp getirmek-
le yükümlüdür (md.7). 

n Kadın işçinin kocası aynı işyerin-
de olsun olmasın kadın işçinin isteği 
üzerine kadının gece çalışması kocası-
nın gece postasına denk gelmeyecek 
şekilde işverence ayarlanabilmektedir. 
Aynı işyerinde çalışan karı kocanın aynı 
gece postasına denk getirilmesi ise 
işverence imkân dâhilinde karşılanabil-
mektedir (md.8). 

n Kadın işçiler gebelik halinde 
emziren kadın işçiler de doğum tari-
hinden itibaren altı ay gece postasında 
çalıştırılamamaktadır. emziren kadın 
işçilerde doktor tarafındananne ve ço-
cuğun sağlığı açısından gerekli olduğu 
belirtildiğinde verilen altı aylık süre bir 
yıla kadar uzatılabilmektedir (md.9)

Yine Son 15 yıldakadının çalışma 
hayatındaki şartlarını daha da iyileş-
tiren bir diğer kanun da 6557 sayılı 
Devlet Memurları hakkındaki kanun 
olmuştur. 2003 yılı öncesi ve sonrası 
olarak karşılaştırmalı bir değerlendir-
meye gidecek olursak eğer;

n Doğum Öncesi İzin Hakkı 3 hafta 
iken 8 Haftaya çıkarılmıştır.

n Doğum Sonrası İzin Hakkı 6 hafta 
iken 8 Haftaya ve Çoğul Gebelik Duru-
munda Hafta eklenmiyorken,  2 hafta 
daha izin süresi eklenmiştir.

n Süt İzni diye bir uygulama bu-
lunmamaktayken böyle bir izin getiri-
lerek anneye 3 Saat süt izni verilmiştir.

n Doğum yapan memura ücretsiz 
izin hakkı yokken 24 ay ücretsiz izin 
hakkı getirilmiş ve doğum nedeniyle 
kademe ilerlemesinden de mahrum 
kalınmaması için izinde geçen süreler-
de kademe ilerlemesi sürelerine dahil 
edilmiştir.

n Kadın memurlara doktor raporu 
ile belirtilmesi şartı ile hamileliğin 24. 
haftasından itibaren doğum sonrasın-
dan sonra 1 yıl gece nöbet ve vardiyası 
verilmeyeceği hükmü getirilmiştir.

n Prematüre doğumlarda kadın 
memurun analık izni süresi erken do-
ğum süresi kadar uzatılmaktadır.

n Memura çocuğu ilköğretime 
gelinceye kadar kısmi zamanlı çalışma 
getirilmiştir.

n evlat edinme durumunda çocu-
ğun fiilen teslim edildiği tarihten itiba-
ren memura 8 hafta izin verilmiştir.

n evlenenlerin evlilik izinleri 3 gün 
iken 7 güne yükseltilmiştir.

n Doğum sonrası analık izninin 
bitiminden itibaren süt izni kullan-
maksızın birinci doğumda iki ay, ikinci 
doğumda dört ay, sonraki doğumlarda 
ise altı ay süreyle günlük çalışma süre-
sinin yarısı kadar çalışabilmektedir.

n Memura çocuğu ilköğretime 
gelinceye kadar kısmi zamanlı çalışma 
getirilmiştir.

Hükümetin kadının ailedeki ve 
toplumdaki yerini güçlendirmek ve iş 
hayatındaki istihdamını artırmak için 
yaptığı bütün hukuki çalışmalar ve 
kayda değer iyileştirmeler kadınların 
özgüvenini artırmış ve bu özgüvenle 
beraber kadınlara daha huzurlu daha 
dik duruşlu layık olduğu yaşamı ver-
meyi amaçlamıştır.

KADININ VE AİLENİN 
yARgıdAKİ yERİ

ALPEREN
YİĞİT

Yapılan yasal 
düzenlemelerin 

amacı kadının ne 
kendi ailesine, ne 

eşinin ailesine, 
ne de eşine 

muhtaç kalmadan 
sosyolojik ve 

psikolojik olarak 
yıpranmadan 

sağlıklı bir birey 
olarak onurlu 

bir yaşam 
sürdürebilmesini 

sağlamaktır.

HÜKÜMETİN 
KADININ AİLEDEKİ VE 
TOPLUMDAKİ YERİNİ 
GÜÇLENDİRMEK 
VE İŞ HAYATINDAKİ 
İSTİHDAMINI ARTIRMAK 
İÇİN YAPTIğI BÜTÜN 
HUKUKİ ÇALIŞMALAR 
VE KAYDA DEğER 
İYİLEŞTİRMELER 
KADINLARIN 
ÖZGÜVENİNİ 
ARTIRMIŞTIR
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Ekranların en    
sevİlen gelİn’İ

76 77

Süreyya öyle bir kapı araladı ki 
Boran ailesine, buzlar kraliçesi esma 
Sultan bile artık çiçeklenmiş, tüm 
kılıçları yere indirmiş ve yine de tam 
anlamıyla kabullenmese de Süreyya 
geline anne olmuştu.

Günlük yaşantı içinde 
karşılaştığımız bizlere tanıdık gelen, 
çoğu kişinin ömrünün tamamını 
kaplayan, acı çeken, mutsuzluğa 
hapsoldukları hayat hikayelerinden 
kesitler izliyoruz biz bu dizide. Tek fark 

Süreyya karakteri bu keşmekeşle nasıl 
başedileceğini, karmaşanın içinden 
nasıl sağ çıkılacağını anlatıyor, bir nevi 
yol gösterici oluyor. Tam da buradan 
yakaladı izleyici, bu sebeple çok 
sevildi. Reyting almak adına algı krizi 
yaşatılmıyor, hayatın içinden olaylarla 
nasıl başa çıkabilinir, buna ışık tutuyor.

İstanbullu Gelin’i farklı kılan ve 
izleme nedeni olabilecek bir diğer 
özellik, dizinin abartısız ve sakin 
ilerleyişi. Daha net ifadeyle, ilgi 

çekmek için kavgacı ve şamatacı bir dil 
kullanılmamış.

Dizinin öne çıkan detaylarından 
biri de, kadrosundaki isabetlilik. 
Bazılarının aksine, bana göre Özcan 
Deniz ile Aslı enver’in birlikteliği 
gayet başarılı bir tabloya sahip. Ne 
Özcan Deniz babası konumunda, ne 
de Aslı enver ergenliği henüz aşmış 
kız durumunda. Dolayısıyla bu ikili iş 
yapma kapasitesine sahip.

Yanı sıra İpek Bilgin de despot 
anne konumundaki esma karakterine 
cuk oturmuş. Yerine göre oğullarından 
kopup yalnız kalma korkusu yaşayan 
anne kaygısıyla gelişen baskıcılığı, 
yerine göre de anaç-sevecen anne 
tavırlarını mükemmel yansıtıyor. 
Salih Bademci’nin, abisinin gerisinde 
kalmış gibi hisseden Fikret’teki duruşu. 
Güven Murat Akpınar’ın naif karakterli 
Osman’daki performansı da dizinin 
kayda değer yönleri. Anlayacağınız 
her oyuncu, kendisine biçilmiş kaftanı 
geçirmiş üstüne.

‘İstanbullu Gelin’in büyük 
şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş 
bazı gelenekleri ve Bursa’nın 
özelliklerini sunması da dikkat çeken 
ayrıntılarından. Konak Hamamı’ndaki 
hamam sefası, el işi kaftan, Bursa’nın 
havlusu-ipeği gibi vurgulamalar bu 
açıdan örnek. Diyeceğim o ki, Doğu’ya 
veya Orta Anadolu yöresine ağırlık 
veren konak işlerine Batı’dan bir 
alternatif getirmesi kültürel değişim  
adına iyi olmuş.

Gerçek hayattaki esma Sultan’lara 
Süreyya gibi gelinler, Süreyya gibi 
gelinlere de Süreyya sabrı diliyoruz... :)

YAZAR
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Y aklaşık 2 sezondur 
büyük beğeni ile takip 
ediliyor İstanbullu 
Gelin’in hikayesi... 

Psikiyatri 
alanından bir isim olan Dr. Gülseren 
Budayıcıoğlu’nun hikayesinden Ali 
Aydın’ın kalemiyle senaryolaştırılmış. 
Zeynep Günay Tan ve Deniz Koloş’un 
yönetmenliğinde, bir film kalitesinde 
ekrana gelen dizi için söylenecek 
söz çok. Hatta gerçek bir hikayeye 
dayandığı vurgulanan yapıma bir 
sürü kulp takmak da mümkün.  Klasik 
gelin- kaynana veya aşiret görünümlü 
hiyerarşik aile yapısı vs vs... Bunların 
hiçbiri değil aslolan, tamamen 
sıradan ve kendi sorumluluğunda 
düz bir yaşam süren Süreyya ile 
ailenin omuzlarına ağır anlamlar 
yüklediği Boran ailesinin gözbebeği 
Faruk Boran’ın yollarının kesişmesiyle 
başlamıştı hersey. Bir tarafta Bursa’nın 
köklü ailelerinden Boran ailesi diğer 
tarafta İstanbul’da anne babasını 
küçük yaşlarda kaybetmiş, hayata 
küsmüş teyzesi ile geçim sıkıntısı 
yaşayan aynı zamanda müzisyen olan 

Süreyya’nın gerçek aşkı bulması ve 
tüm badireleri bu aşkın kanatlarıyla 
kaldırarak arkalarına atmaları 
İstanbullu Süreyya’nın Boran konağına 
gelip esma Sultan’a gelin olması... 

Bir sürü gelin-kaynana anlaşmazlığı 
içeren dizi, film, program izledik bu 
zamana kadar. Bu diziyi onlardan 
ayıran neydi? Neden bu denli 
sevdik? Bence bu dizide en çok biz 
o yumuşak, anlayışlı, kendisine karşı 
yapılan tüm haksızlıklara rağmen 

büyük sabır gösteren Süreyya’yı 
sevdik. esma Sultan’ın hükümranlığına 
karşı durmadan, anlamaya çalışarak, 
azimle, bıkmadan usanmadan doğru 
yola çekmesini, anne-babasızlığını, 
aile özlemini ve gerçek aile olgusunu 
resmiyet içinde yaşayan Boran ailesine 
aşılamasını, buzdan kaleleri yıkıp 
yerine uzun uğraşlar sonucu inşaa 
ettiği sevgi bahçesine kendisine karşı 
ne yaparlar yapsınlar kucak açmasını 
sevdik.

Süreyya...



İSTANBUL’UN İLK “QR KODLU MOBİL TURİZM TANITIM PROjESİ”, ANADOLU HİSARI’NDAN
START ALDI. ANADOLU HİSARI’NIN TARİHİ, QR KOD İLE MOBİLDEN TANITILACAK

İstanbul’un ilk “QR Kodlu 
Mobil Turizm Tanıtım Projesi”, 
Beykoz ilçesine bağlı Anadolu 
Hisarı’ndan start aldı. QR kodlu 
mobil tanıtım ile Anadolu Hisarı, 

turizmin yeni cazibe bölgesi olmaya 
aday. Beykoz Belediye Başkanı Yücel 
Çelikbilek’in ev sahipliğindeki Turizm 
Haftası etkinlikleri kapsamında, 20 
Nisan Cuma günü Küçüksu Kasrı’nda, 
İstanbul’un diğer ilçelerine de 
yaygınlaştırılması planlanan QR kodlu 
turizm tanıtım projesinin açılışı, kamu, 
yerel yönetimler ve turizm sivil toplum 
örgütlerinin katılımıyla yapıldı.

Turizm Haftası boyunca, tarihi 
Baruthane çayırında sergilenen 
Hacivat&Karagöz, Meddah ve Orta 
oyunları da, İstanbullulara coşku dolu 
anlar yaşatıyor.  

 Beykoz, Dünyanın İncisidir
Beykoz’un, Boğaz’ın ve İstanbul’un 

incisi olduğunu kaydeden Beykoz 
Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, 
şunları söyledi:

“Beykoz hepimizin, Beykoz 
hepinizin. Beykoz’umuzu daha iyi 
tanıtmak için, birçok projeyi hayata 
geçirmekteyiz. Turizmde de bir atılım 
içerisindeyiz ve önümüzdeki dönemde 
turizmden daha fazla pay alacağız” 
dedi. Bacasız sanayi olan turizmden 
Beykoz olarak gelecek yıllarda daha 
fazla yararlanacaklarını ifade eden 
Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı, 
“Beykoz, dünyanın incisidir. Turizme 
yönelik yapılmakta olan çalışmalar 
ile gelecek birkaç yıl içinde yerli ve 
yabancı misafirlerimizi daha fazla 
ağırlayacağız” diye konuştu.

BEYKoZ QR KoDLu
MoBiL TANITIMLA, TuRiZMiN 
cAZiBE iLÇESi oLAcAK

QR kodlu yürüyüş yolu, 
İstanbulluları ve turistleri bekliyor

Aralarında, Küçük Ayasofya Camii 
ve Sfendon Duvarı ile ilgili farkındalık 
yaratma projeleri dahil birçok projeyi 
gerçekleştiren Sultanahmet’teki 
Arena Hotel’in sahibi Gül Küçükserim, 
kendisini tarihi ve kültürel eserlerin 
korunmasına ve tanıtımına adayan bir 
turizmcidir. Anadolu Hisarı’nın tanıtımı 
için QR kodlu mobil turizm tanıtım 
projesini hazırlayan Gül Küçükserim, 
yoğun uğraşları neticesinde projeyi 
turizme kazandırdı.

Anadolu Hisarı’nın tarihini, 
teknoloji ile buluşturduklarını anlatan 
turizmci Gül Küçükserim, şunları 
söyledi:

“İstanbul’un gizli cenneti olan, 
tarihi - doğal güzellikleriyle şiirlere ve 
şarkılara konu olan bu güzel semte, 
hayran kalmamak mümkün değil. 
Tarihe tanıklık etmek isteyenler, 
telefonlarına indirecekleri ücretsiz QR 
kodu ile Anadolu Hisarı ve çevresinin, 
geçmişten günümüze hikâyesini 
seçecekleri dilde öğrenecektir. 

İstanbullular ve turistler için, 
QR kodlu yürüyüş yolu haritamızı 
da hazırladık ve herkesi bekliyoruz. 
Gezilecek mekanlar arasında; Küçüksu 
Kasrı, Küçüksu Çeşmesi, Küçüksu Çayırı, 
Göksu Deresi, Anadolu Hisarı ve kalesi, 
Namazgâh, Anadolu Hisarı Camii, 
Meryem Ana Ayazması, Baruthane 
çayırı bulunuyor” dedi.

Anadolu Hisarı’nda, QR kodlu 
mihenk taşları uygulaması 

Güzelce Hisar eğitim Kültür ve 
Turizm Derneği Başkanı Aynur Yavaş, 
yaptığı konuşmada şunları kaydetti: 
“Bu proje, Türk turizmine gönül veren, 

derneğimizin yönetim kurulu üyesi Gül 
Küçükserim tarafından düşünülerek, 
yoğun emek ve çalışmalarımızın 
neticesinde gerçekleşmiştir. 

Projemiz, İstanbul İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğü tarafından 
beğenildi. Beykoz Belediye Başkanımız 
Yücel Çelikbilek’in ev sahipliğinde, 
Turizm Haftası’nda açılışını yapıyoruz. 
Şuan, Anadolu Hisarı çevresinde 
bulunan 7 adet QR kodlu mihenk 
taşlarının, önümüzdeki günlere 10’a 
çıkartılması planlanıyor” dedi.

Projeye sponsorluk yapan 
VisiGlobe firmasının sahibi Ayhan 
Olgun, projeyle Anadolu Hisarı tarihini 
teknolojiyle buluşturmanın gururunu 
yaşadıklarını anlattı. 

Konuşmaların ardından, Beykoz 
Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, 
Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı, 
İstanbul İl Kültür Turizm Müdürlüğü 
ile turizm sektörü dernekleri TÜROB, 
TÜRSAB, TUReB, SKAl, İRO’nun 
üst düzey temsilcilerinin katıldığı 
protokol; QR kodlu yürüyüş yolu 
haritasında yer alan tarihi eserleri 
birlikte gezdiler.  

 Küçük Ayasofya Camii ve Sfendon 
Duvarı ile ilgili farkındalık yaratma 
projeleri dahil Sultanahmet’teki birçok 
projeye destek veren TÜROB Yöne-
tim Kurulunda Genel Koordinatörlük, 
eminönü Platformu Genel Sekreterliği, 
İstanbul Ticaret Odası Meslek Hizmet-
leri Komite Temsilciliği, Sultanahmet 
Rotary Kulübü Başkanlığı, ÖZBİ ve 
eminönü İmar ve Kültür Dernekleri 
Yönetim Kurulu Üyeliği gibi birçok sivil 
toplum ve meslek örgütlerinde görev 

alan Sultanahmet’teki Arena Hotel’in 
sahibi Gül Küçükserim, kendisini tarihi 
ve kültürel eserlerin korunmasına ve ta-
nıtımına adayan bir  turizmcidir. Beykoz 
ilçesine bağlı Anadolu Hisarı’nda hayata 
geçirilen İstanbul’un ilk QR Kodlu Mobil 
Turizm Tanıtım Projesi, kendisinin pro-
jesidir. Henüz yeterince keşfedilmeyen 
Anadolu Hisarı’ndaki tarihi ve kültürel 
değerlerin tanıtılması hedeflenmiştir. 
Proje, Gül Küçükserim’in yoğun uğraşları 
sonucunda gerçekleştirilmiştir. 

tARİHİ vE KÜltÜREl dEğERlERE AdAnAn bİR öMÜR; Gül KüçüKserim
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B aşarılı iş hayatı mı, 
annelik mi? Ya da ikisi 
bir arada mümkün 
mü? Bu konu çeşitli 
çevrelerce uzun 

yıllardır tartışılıyor. “Anneliğin” 
kutsal bir konumda yer alması 
kimi çevreler tarafından kadının 
kimliğini belli bir yerde tutuyor 
ve ilerletmiyor. Ama böyle 
düşünenlere inat hem iş hayatında 
hem de annelik kariyerlerinde 
çığır açmaya devam eden anneler, 
harikalar yaratmaya devam ediyor.

Ebeveyn olmak da kadın 
olarak yaşamak da insani bir hak. 

Kadınların haklarına sahip olmaları 
ve insan olarak yaşamalarının 
önüne geçen aslında hiçbir güç 
yok, sadece mottolar var. Örneğin; 
“Erkek devlet kurar, kadın aile 
kurar” gibi. Bu tür söylemlerin 
oluşturduğu yazılmamış kanunlar 
kadının toplumdaki statüsünü 
uzun zamandır sorgulattı. 

Sanayi Devrimi ile birlikte 
tarlalardan fabrikalara geçen 
işçiler, kadın-erkek statüsünü 
değiştirdi. Kadın, ağır buharlı 
makineler altında çalışmaya 
“henüz” çalışmaya uygun değildi. 
Dönemin propagandalarının 
etkisiyle kadınların anneliği 
desteklendi, çoğunda nüfus 
ve savaş politikası güdülen bu 
propagandalar kadını evde 
tutmaya çalıştı. Ancak her 
etkinin  bir tepkisi mevcuttu ve 

bu politikalar günümüz kadın 
haklarının temelini attı. 

Öncesinde hem tarlada 
hem evde çalışmaya uygun 
bir yapıya sahip olan kadınlar 
teknolojik gelişmelerin alıp başını 
gittiği dönemde hapsolmaya 
mahkumlardı. Sanılanın aksine 
burada modernleşme kadını ön 
plana atmadı, geriye itti. 

Gelişmelerle birlikte bundan 
otuz kırk yıl kadar önce kadın 
ve erkeğin iş ve aile yaşantılarını 
kendi aralarında eşit bir şekilde 
paylaşabileceklerine inanılmaya 
başlamıştı. Kadın ve erkeğin 
eşit olduğu bir dünyaya giden 
yolda emin adımlarla ilerliyordu 
kadın ve erkek. Ama 90’lı yıllar 
bu inancın sonunu hazırladı. 
Ekonomik kriz beraberinde 
getirdiği kimlik kriziyle birlikte 

bu illüzyoner inancı yerle bir etti. 
90’lardaki bu kriz maaşlardaki 
eşitsizliği iyice arttırdı ve özellikle 
iyi eğitimli olmayan, maddi olarak 
daha zayıf kadının eve, ev işlerine 
geri dönmesine neden oldu. 

Devlet de zaten kadınların 
daha çok çocuk yapması için 
desteklemeye başlamıştı. Kadının 
yaptığı işin daha düşük maaşla 
ücretlendirilmesi anne olmayı 
yeniden değerli hale getirdi.Ancak 
bizler, kadının toplum içindeki 
statüsünü sorguladığımız her 
mecrada “modernleşme etkisinde 
kadın” öbeği altında toplanmaktan 
nedense vazgeçemiyoruz. 
Öncesinde 2 evlilik geçirmiş, ticaret 
hayatında oldukça aktif bir kadının, 
Hz. Hatice’nin milattan sonra 
yalnızca 500 yıl sonra dünyada 
yaşadığını unutuyoruz. 

Örneğin radikal feministler, 
kadın ve erkeğin biyolojik 
farklılıklarını en aza indirerek 
kadının yerleşmiş sosyal 
aile hayatındaki annelik 
rolünden teknoloji yardımıyla 
kurtulabileceğini böylelikle 
kadınların kurtuluşlarının 
başlayacağını ileri sürüyorlar. 
Çünkü radikal feministlere göre 
annelik, kadının ilerlemesinin 
önündeki en büyük engellerden 
biri.

Radikal feministlere göre 
annelik bir iç güdüden ziyade 
toplum dayatması, eğer aile 
içerisinde kız çocuğuna oyuncak 
olarak ‘’bebek’’ almaz ve ya kadın 
ve erkek arasındaki ayrımlar 
bir şekilde empoze edilmezse, 
kadınların genelinin anne olmak 
istemez. Onlara göre Hz. Havva, 
elmadan önce bir oyuncak bebekle 
tanışmış olabilir. İç güdüsel hatta 
kendilerinin en çok yer almak 
istediği “bilimsel” öğretilerden 
oldukça uzak bu görüşlerle 
maalesef hızlı bir ilerleme 
kaydettiler. 

NAZ MELİS
ZENGİN



“Her kadın anne doğmaz” sözüne 
güvenerek kitleleri yönlendirmeye 
devam radikal feministlerin unuttuğu 
bir şey var. O da kendilerinden uzak 
olmasını istediği anneliğin kadın kimli-
ğine katacağı güzel ve anlamlı özel-
likler. Bunu eski Yahoo CeO’su Marissa 
Mayer şöyle anlatıyor: “ İş hayatında 
daha bağımsız bir birey olmamı ve hızlı 
kararlar alabilmemi sağlayan yegane 
güç annelik oldu.”

Anne olmak bir kadının içindeki 
güçlü ve duyarlı kadını ortaya çıkarır. 
Anne olmak pek çok kadın için çocu-
ğuna en iyisini verebilme konusunda 
güçlü bir motivasyon oluşturur. İşte 
bu anneliğin kutlanması gereken en 
önemli boyutudur. Annelik motivas-
yonu tüm yaşamınıza yansıyan, hayata 
dört elle tutunmanızı teşvik eden daha 
önceden belki de hiç deneyimleme-
diğiniz oldukça güçlü bir duygudur. 
Bir çocuk yetiştirmenin, ona iyiyi ve 
doğruyu göstermenin, kendisi adına 
doğru seçimler yapabilmesi ve hayat-
ta başarılı olabilmesi için ona destek 
olmanın yaşamınıza kattığı anlam sizi 
varoluşsal sancılara yönlendirmez. 
Anne olmak bir kadının hayata karşı 
duruşunu çoğu zaman daha sağlam 
yapar. Mesela, iş hayatında kalmak ya 
da çalışmamayı seçmek gibi yaşamı her 
yönüyle etkileyen önemli kararlarda 

anne olmuş bir kadın daha nettir. İçinde 
bulunulan şartlar dahilinde çocuğunun 
maddi ihtiyaçlarının öncelikli olduğunu 
düşünen pek çok anne kariyerine emin 
adımlarla devam eder. Farklı şartlardaki 
bir çocuk için ise annenin çocuğun 
yanında kalması maddi ihtiyaçlardan 
daha önemli olabilir. O zaman da çoğu 
anne, çekinmeden çocuğunun yanında 
olabileceği şekilde hayatını yeniden 
düzenler.

Anneliğin faydalarını sayfalarca 
anlatsak yetmez ama şunu da itiraf 
etmeliyiz ki, annelik hala bilinmeyen-
lerle dolu bir dünyadır. Önceliklerin 
radikal bir değişimiyle sonuçlanan bu 
yaşamsal karar bir şans oyunu gibi de 
gözükebilir. Bunun böyle gözükmesine 
yol açan asıl etken ise annenin “başa-
rılı olup olmaması” üzerine yönelen 
söylemlerdir. Oysa gayretini gösteren, 
zamanını ayıran ve çocuklarına değer 
veren her annenin başarılı olabileceği 
kabul edilmelidir. Burada “kıyas” mesele-
si, maalesef annelik kimliğine büyük bir 
zarar vermektedir. Bu noktada kadınlar 
olarak önceliğimiz her kadının istediği 
takdirde anneliği gerçekleştirebileceği-
ni kanıtlamaktır. Anneliği iyi/kötü gibi 
romantik kavramlardan sıyırıp, nihai 
tanımına ulaştırmak, körelme noktasına 
gelmiş bu kutsal müesseseye yapacağı-
mız en güzel hayırdır. 
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Anne olmak bir kadının 
içindeki güçlü ve 
duyarlı kadını ortaya 
çıkarır. Anne olmak 
pek çok kadın için 
çocuğuna en iyisini 
verebilme konusunda 
güçlü bir motivasyon 
oluşturur. İşte bu 
anneliğin kutlanması 
gereken en önemli 
boyutudur. 

Aylık Kadın ve Yaşam Dergisi

Her ay güncel konularda en yetkili isimlerle yaptığımız röportajlar, 
alanında uzman yazarlarımızın ele aldığı dosya konularının yanı sıra kitap,

film, mutfak kültürü sayfalarımızla evlerinize konuk oluyoruz.

e-mail: info@turuncudergi.com

facebook.com/turuncukadindergisi

twitter.com/turuncudergisi

instagram.com/turuncudergisi

www.turuncudergi.com

Bizi Sosyal Medyada 
Takip Etmeyi Unutmayın!
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g ençlik, yol 
gösterilmeye ihtiyaç 
duyar.
Goethe
Gençlik  çağı, 

özelde de ergenlik dönemi, 
gelişim psikolojisinin en ilgi çeken 
konularındandır.  Günümüzde daha 
popüler bir başlık olmakla beraber 
tarihe baktığımızda da genel olarak 
gençliğe dair çeşitli tanımlama 
ve çözümlemeleri görebiliyoruz.  
Gençlerle ilgili ilk görüşler bundan 
yaklaşık olarak 3000 yıl önce Sokrates 
ile ortaya konulmaya başladı. Bu 
dönemde oluşan ilk düşünceler 
oldukça olumsuzdu.  Yunanlı şair 
Hesiod’a göre gençler; küstah ve 
saygısızdılar. Nitekim dönemin diğer 
ünlü düşünürleri de bu görüşü 
benimsemişlerdi.  

Platon, genç insanların 
karakterlerinin yaşam boyunca pek 
çok değişim gösterdiğini söyler. Bu 
filozof, genç insanların bu dönemde 

ruhsal bazı değişiklikler yaşadıklarnı ve 
enerjilerini kontrol için spor yapmaları 
ve müzikle uğraşmaları gerektiğini 
söylemiştir. Platon, gençler üzerinde 
yaptığı gözlemlere dayanarak kolay 
etki altında kaldıklarını ve tartışmaya 
eğilimli olduklarını belirtmiştir.

Aristo ise gelişim dönemlerini 
yedişer yaştan oluşan üç ayrı döneme 
ayırmıştır. Aristo’nun tanımına göre; 
ilk yedi yıl bebeklik, ikinci yedi yıl 
çocukluk, üçüncü yedi yıl genç 
erkeklik dönemi  olarak ayrışır. Hatta 
bu tanımlama Ortaçağ boyunca da 
genel olarak kabul görmüştür.

Aristo’ya göre çocuklar ve 
hayvanlar haz ilkesinin kontrolü 

altındadır. Bağımsız davranma 
yeteneğine sahip olsalar da seçme 
kapasitesine sahip değillerdir. Seçme 
yeteneğinin gelişmesi ise ergenlik 
döneminin bir özelliğidir. Bu açıdan 
ergenlik, muhakeme yeteneğinin 
belirginleştiği bir çağ olarak 
değerlendirilebilir.

 Aristoya göre; Gençler arzularına 
bağlıdır ve bunları gerçekleştirmek 
ister. Bu arzular içinde en öne çıkanı 
da cinselliktir ve bu konuda kendilerini 
kısıtlamazlar. Gençler sabırsızdırlar ve 
çabuk sinirlenirler.

Tutkularının köleleri gibi davranırlar 
ve onların peşinden giderler.

Her şeyi bildiklerini sanırlar. Aşırıya  
gitmelerinin nedeni budur.

Büyük amaçları vardır fakat 
durumların veya ortamların 
sınırlayıcılığından henüz haberleri 
yoktur. Yardımsever ve cesurlardır.

Söylenenlere baktığımızda 
çoğunun bugün de geçerli olduğunu 
görürüz. Yani ergenliğin doğası, 

GenÇliK
BAŞIMDA 
DUMAN…
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aşağı yukarı hep aynı karakteristik 
özellikleri gösterir. Bununla beraber 
son yüzyılda pek çok sosyo-kültürel 
sebeple ergenlik dönemindeki 
duyguların dışavurum biçimleri 
değişmiş ve günümüzde ergenlik 
meselesi bir sorun olarak tanımlanarak 
daha görünür hale gelmiştir.

ergenlikte Kimlik Bunalımı
Çocuklukta öğrendiğimiz her şey 

bir gün gelir erişkin dünyasındaki 
yeni değerlerle karşılaşır. İşte ergenlik 
dönemi böyle bir çarpışma ve 
sınanma dönemidir. eski değerlerle 
yeni değerlerin kıyaslandığı, mesleki, 
cinsel ve sosyal kimliğin tanınarak 
oturtulmaya çalışıldığı sırada yoğun 
çaba harcanır. İşte bu yoğun çabanın 
adi kimlik bunalımıdır. Kendi kimlik 
duygumuzu kazanabilmek için, 
ergenlik döneminde verdiğimiz bu 
savaş normaldir. 

Kimi ergen bu savaşı sessiz sedasız 
verir, kimi ise fırtınalı bir şekilde  Bu 
savaş sırasında anne babalarla, 

toplumla çatışmalara girilir. Bu 
çatışmalar bazen yoğun ve yıpratıcı, 
bazen de kolay olur. Çünkü ergen anne 
babadan kopmaya, bağımsızlaşmaya,  
kendi toplumsal beklentilerini 
yapılandırmaya çalışmaktadır. eğer 
bunu yapmazsa, sağlıklı bir şekilde 
erişkinler dünyasına katılamayacaktır.

Bağımsızlık istemek kolaydır 
ama bunu elde etmek zordur ve 
mücadele ister. Daha zor olanı ise elde 
edilen bağımsızlığın doğru olarak, 
nasıl kullanılacağını bilmektir. Bazen 
anne babadan kopmaya çalışırken, 
başka gruplara bağımlı hale gelir. Bu 
değişimler hızlı olabildiği ve denge 
sağlanabildiği gibi, bağımsızlığı ararken 
onu tamamen yitiren ergenler de 
olabilir.

Özdeşim döneminde, babasına ve 
annesine benzemeye çalışan çocuk, 
onlarla özdeşim kurarak kimlik oluşturur. 
ergenlikte ise onun anne babasının 
harika olduğu fikri, ergenlikte yerini 
hiçbir şey bilmeyen aileye terk eder. 

Artık varlık göstermenin şekli, 
onlarla övünmek değil, onlardan daha 
iyi olabilmektir. Daha iyi olabilmek 
için farklı yollar seçer ergenler. Kimi 
ailelerinin tüm olanaklarını kullanarak, 
hatta onların yaptıklarını yaparak 
kendini kanıtlar. Kimi ise kendini 
kanıtlamanın yolunun, onların 
verebileceklerini tümüyle reddederek, 
farklı şeyler yapmak olduğunu 
düşünür. Bu seçim zor ve acı verici 
olabilir.

Ailenin gence karşı tutumu bu 
bunalımı yaşama şiddetini etkiler. 
Aslında gencin yaşadığı bu kimlik 
bunalımı, ailenin de bunalımı haline 
gelebilir. Onu bu arayışına izin 
vermeyen, ya da anlamayan aile, 
engellemeleriyle, küçümsemeleriyle, 
“her şeyi biz biliriz” tavırlarıyla bu 
normal gelişimsel dönemi, fırtına 
haline getirebilir. Hiç engellemeyen 
ama destek de olmayan, yol 
göstermeyen aileler ise belki fırtınaya 
tutulmazlar ama ergen çocuklarının 
içindeki fırtınadan da haberleri olmaz.

Gelişim psikolojisi alanında önemli 
bir yere sahip olan erikson, ergenlik 
döneminin çocukluk ve erişkinlik 
dönemi arasında bir geçiş, bekleme, 
askıya alış dönemi olduğunu 
söylemiştir. Kimlik bocalaması farklı 
yoğunlukta yaşanarak geçer. Ama 
bazı ergenlerde, kimlik bunalımı 
ağırlaşır, uyum ciddi bir şekilde 
bozulur. Artık söz konusu olan 
kimlik karmaşasıdır. Anne babasının, 
toplumun hatta kendisinin bile 
beklentilerine ters gelen davranışlar 
içine girer. Okuduğu okul bitmek 
üzereyken, orada olmaması 
gerektiğini düşünenler olur. 
Başkaları gibi olmaktan nefret eden 
ergen, onlara benzemek istemez 
ama ne olmak, kim olmak istediği 
sorusunun yanıtını da bulamaz. 
Bu kimlik karmaşası değişik ruhsal 
sorunlara neden olur. Kim olduğunu 
bilememenin getirdiği çökkünlük 
depresyona, depresyon paniğe ve 
intihar girişimine ulaşabilir. Kuşkucu, 
alıngan, kendinin anlaşılmadığını 
ve haksizlik yapıldığını düşünen 
ergen yaşamın tadını çıkaramaz olur. 
Uyumsuz insan ilişkileri, yüzeysel 
gelip geçici, kendini aradiği ama 
bulamadığı aşklar, tepkisel  
davranışlar görülür.

Nasıl Çözümlenir? 
Sağlıklı çözüm, karmaşa 

yaşayan gencin uygun danışma 
ve tedavi ile iyileşmesi ve kimliğini 
tamamlamasıdır. Ama bu her 
zaman mümkün olmaz. “Gençlik 
döneminde olur” denilerek 
uzmana ulaşamayan ya da aileleri 
tarafından fark edilip ele alınamayan 
kimlik karmaşaları farklı şekillerde 
sonlanırlar. Bir sonlanış, olumsuz 
kimlik oluşturmaktır. Toplumun ve 
ailesinin istediği gibi olamayacağı 
inancına kapılan ergen, tam tersi bir 
kimliği benimseyebilir. Uyuşturucu, 
farklı dini yönelişler, dinini 
değiştirmek, yetiştiği toplumun 
tüm değer yargılarını reddetmek 
bunun yansımalarıdır. Kimi zaman ise 
topluma meydan okuma olumsuz 
kimliği kanıtlamanın yolu olur. Şiddet 
ve terör eylemlerine katılan ergenler 
bu yolu seçenlerdir. Bu kimlik 
karmaşası, bazı kişilerce yönlendirilir 
ve olumsuz kimlik pekiştirilir. Bazen 
bu kimlik karmaşası, seçilmiş yaşam 
biçimi adı altında sürer. Düzenli 
yaşayanlar, çalışanlar, çoluk çocuğa 
karışanlar küçümsenir. Geç yaşlarda, 
bazen serüven peşinde, bazen 
çapkınlıkta, ama boşlukta kimlik 
arayışı sürer gider. Kimlik bunalımını 
sağlıklı bir şekilde çözümleyememiş 
ergenlerin çoğunlukta olduğunu 
düşününce bugün dünyanın neden 
bu halde olduğunu anlamak zor 
olmasa gerektir.

Büyüklere düşen…
Anne babalara, eğitimcilere ve 

siyasilere düşen, her şeyden önce 
genci yargılamadan dinlemek ve 
isyanına, itirazlarına kulak vermektir.  
“Yargılanmadan ve sen ne anlarsın?” 
denilip küçümsenmeden dinlenen, 
ciddiye alınan ergenin özgüveni 
artar. Özgüven dengeli olduğu 
zaman da kişinin içindeki yapıcı enerji 
açığa çıkar. ergen, üretken olmak, 
öğrenmek,  paylaşmak ve işbirliği 
yapmak için daha açık hale gelir.

ergenlere ilgi ve yeteneklerine 
uygun faaliyet alanları sunulmalıdır. 
Böylece hem fazla gelen bedensel ve 
duygusal enerjisini faydalı yerlerde 
kullanma fırsatı doğar hem de 
kendini ispat için kötü alışkanlıklar 
edinmek ya da çetelere katılmak gibi 
sorunlu yollara başvurmaz.

Eski değerlerle 
yeni değerlerin 
kıyaslandığı, 
mesleki, cinsel 
ve sosyal 
kimliğin tanınarak 
oturtulmaya çalışıldığı 
sırada yoğun çaba 
harcanır. İşte bu 
yoğun çabanın adı 
kimlik bunalımıdır.

Anne babalara, 
eğitimcilere ve 

siyasilere düşen, her 
şeyden önce genci 

yargılamadan dinlemek 
ve isyanına, itirazlarına 

kulak vermektir.  
“Yargılanmadan ve sen 

ne anlarsın?” denilip 
küçümsenmeden 

dinlenen, ciddiye alınan 
ergenin özgüveni artar
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H
erkese baharın enerji-
siyle merhabalar, dile-
rim baharın peşinden 
gelen yaz sizlere bizlere 
doğanın canlanmasıyla 

güzellikler getirsin, dileklerini, 
dualarınız bir bir gerçekleşsin.

Gelin sizi hafta sonu İstan-
bulun yorucu temposundan 
kaçmalı bir yere götüreyim. 

RUHUNUZU DİNLENDİREN 
AĞVA’DAKİ EVİNİZ...

Ağva’ya gelmeden, yemyeşil 
yollarda başlarsınız keyif alma-
ya… İstanbul’un yanı başında 
bir o kadar da uzağındasınızdır. 
Ruhunuz huzur bulmaya başlar 
sarı yeşil tüm tonlarını gördükçe 
ağaçların, yaprakların… Ben 
hep burada yaşasam burada 
yaşlansam hissi verir insana…

Bizler de bir geldik tadına 
doyamadık.

Çiçeklerin tonları, hayvanla-
rın tatlı gürültüsü, gölün vermiş 
olduğu dinginlik...

Doğayla uygun revize edil-
miş güzel Beyaz ev. 

5 adet birbirinden farklı özel 
suit ve 2 adet standart odaları 
mevcut. Bahçelerinde bulunan 
meyve ağaçları ve çiçeklerden 
esinlenerek hurma, incir, gül, 
safran, nar, defne ve ceviz olarak 

adlandırmışlar.
Çok eğlenceli değil mi!.. 
Odalarını dekore ederken, 

her bir ayrıntı misafirlerinin kon-
foru ve keyif alması için özenle 
planlanmış. Suit odalarında 
nehir manzaralı jakuzi keyfi ya-
pabilir, standart odalarında eşsiz 
nehir manzaralı terasın tadına 
varabilirsiniz.

Bizim konakladığımız oda 
Nar odasıydı.

Göl manzaralı bol yeşilliğe 
açılan penceresiyle sabah güne 
uyanmak enfesti.

Zevkle dekore edilmiş 
odalarda nostaljik bir atmoster 
yaşamanız mümkün.

Şehir insanının doğaya olan 
özlemini en iyi bilenlerden 
olarak, sakin, huzurlu, keyifli ve 
lezzetli bir ortamı size de anlat-
mak istedim.

Bu şirin mi şirin otelin sahip-
leri Aslı ve Rengin hanım.

Güler yüzlü Rengin hanımı 
orda gördüğünüz an fark ede-
ceksiniz zaten,sıcacık bakışlarıyla 
tebessümleriyle personelin ilgisi 
size iyi ki de buraya kaçmışız 
dedirtecek.

Beyaz evde sizlere tamamen 
doğal malzemeler kullanarak, 
hatta mevsimine göre bahçele-
rinden topladıkları sebze ve 

EMEL ÖZDEMİR
İç mİmar

icmimaremel emelldemir
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meyveleriyle, endüstriyel olmayan 
birbirinden lezzetli ve taze yemekle-
rini sunuyorlar.

Bizim kaldığımız oda Nar 
odasıydıya hani o odanın bir özelliği 
daha var.

* ercüment Baktır, Türkiye’nin ilk 
nörolog doktorlarındandır. 

Aynı zamanda sanatsever; 
karikatürist, ressam ve eski İstanbul 
beyefendisidir. 

Ağva’ya gönül vermiş, Ağva sev-
dalısıdır.1974 yılında her bir taşına 
emeğini koyarak bu güzel evi inşa 
etmiş, Ağva’daki birçok insanın gö-
nüllü doktoru olmuştur. 2011 Mayıs 
ayında, 88 yaşında vefat etmiş ve 
kendi isteğiyle çok sevdiği Ağva’sın-
da defnedilmiştir.

Ne güzeldir böyle yaşanmışlığı 
olan bir konakta kalmak ona dair 
izlere tanık olmak ,ruhun şad olsun 
mekanının cennet olsun çok kıy-
metli ercüment Baktır ...

Ve çok değerli Beyaz ev Ağva 
çalışanlarına Rengin hanıma kucak 
dolusu sevgiler. 

Doğaya kaçın vaktiniz varken...
Bir sonraki sayıda görüşmek 

dileğiyle, 
Sevgim üzerinize olsun.

DEKORASYON

İstanbul’a 90 km uzaklığındakİ ağva’nın cennet olduğunu bİlİyordum ama bu kadar güzel bİr butİk otelİ 
İçerİsİnde barındırdığını bİlmİyordum. göksu nehrİ’nİn böylesİne güzel İzlenebİldİğİ, aynı zamanda hem kahvenİzİ 

yudumlayıp hem de teknelerle geçenlere selam vermenİn huzurunu anlatmam mümkün değİl. 



MUTFAK KÜLTÜRÜ
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Kırtasiyeden 
aldığımız bir adet 
beyaz kartonu 15 
cm X 15 cm kareler 
şeklinde kestikten 

sonra külah şekline getirelim. 
Külahları dağılmaması için izole 
bant ile yapıştıralım. Sıvı yağ 
ile dışını yağlayalım. Bir paket 
(yarım kg) milföy hamurunu 
yumuşaması için dolaptan 
çıkarıp normal ortamda 
(oda sıcaklığında) bırakalım. 
Milföyleri uzunlamasına şeritler 
halinde (bir parmak enliliğinde 
keselim. Şeritleri önceden 
yaptığımız külah kalıplarının 
üzerine milföyden külah 
oluşturacak şekilde sarın. Bir 
milföyün bittiği yerden başka 
bir milföy ile devam edin. 
Bütün milföyleri bu şekilde 

kapladıktan sonra az yağlanmış 
tepsiye dizin. 
Fırında (180 derecede) üzerleri 
kızarıncaya kadar pişirin. 
Milföyler fırından çıktıktan 
sonra biraz bekletip, ılık iken 
kartonları, milföylerin içinden 
dikkatlice biraz sağa-sola 
çevirerek kırmadan çıkaralım.
Ayrı bir yerde bir paket krem 
şantiyi bir çay bardağı süt 
ile çırpıyoruz. Bir kutu labne 
peyniri (200 gr) ilave ediyoruz. 
Onunla da biraz çırpıp oluşan 
kremayı külahlarımızın içine 
pasta şırıngası yardımı ile 
dolduruyoruz. Üzerini mevsimin 
meyveleri veya meyve şekerleri 
ile süslüyoruz. 
NOT : Kendi yaptığınız, 
kıvamı koyu bir krema da 
kullanabilirsiniz.

Yumurtalı 
Gözleme

n ataseven69@gmail com

NURİYE
ATASEVEN

YAPIlIŞI: Yumurta ve sıvıyağın 
yarısı bir kapta çırpılarak 
harç elde edilir. Yufkanın bir 
tanesi zemine serilir. Harcın 
3’te 1’i yufkaya sürülür. 

Gözleme gibi katlanır. Diğer 
yufkalara da aynı işlem 
uygulanır. Tavada sıvı yağın 
diğer yarısı ile gözlemeler 
arkalı-önlü pişirilir.

MALZEMELER
I3 adet yufka, 3 adet yumurta,

1 su bardağı sıvı yağ ( ikiye bölünür )
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ramazan rahmet ve bereket ayı. 11 ay özlenen, 
beklenen, hasret duyulan ay. Ramazan’da sahur 
sofraları için pratik bir tarifimiz var. İftar içinse emek 
isteyen ama hem görsel olarak hem de tat olarak 
doyurucu özel bir tatlı. Ramazan’ı dua, kardeşlik ve 

güzellikle yaşayanlarda olalım inşallah. İsraf soframızdan uzak 
dursun, gönlümüz ve ruhumuz da doysun. Afiyetle kalın.



SEYAHAT

Çocukluk ve 
gençlik hayalim 
olmasına rağmen 
otuzlu yaşlarımda 
görebildiğim ve 

                 görür  görmez 
sevdasından gözyaşlarına 
boğulduğum ve durmadan 
yeniden yeniden aşık olduğum 
şehir. 
Uçakla ortalama bir saat sürede 
gitme imkanınız olan Trabzon’a 
Karadeniz sahil yolunu kullanarak 
da gidebilirsiniz. 

Orta Karadeniz bölgesinde 
bulunan şehrin tarihi 4000 yıl 
öncesine kadar uzanmaktadır. 
Roma ve Bizans dönemlerinin 
yaşandığı Trabzon 1463 yılında 
Fatih Sultan Mehmet Han 
tarafından fethedilerek Osmanlı 
topraklarına katılmıştır. 

Normal şartlarda denizden 
gözünü alamayan ben, 
Karadeniz yolculuğu boyunca 
gözümü yeşilin envai çeşidiyle 
bezeli olan dağlardan 
alamadım... 

Yılın her mevsimi yağış alan 
Karadeniz’in incisi bir çok doğal 
güzelliği de içinde barındırıyor. 
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Uzungöl doğal güzelliği  
ile dillere destan olsa da, şu 
an çevresine yapılan onlarca 
otel sebebi ile de eleştiri   
noktalarından biri. 
Ancak Uzungöl’ün etrafında 
bisiklet turu yapıp, manzaraya 
karşı çay içmeden olmaz. 
Beni her zaman büyüleyen 
Sümela Manastırı tüm 
ihtişamıyla karşıma çıktığında, 
insan gücüne bir kere daha 
hayran oldum. MS 3.yy da 
kayaların üzerine kurulan 
manastırda kilise, şapel, 
ayazma, kütüphanelerin yanı 
sıra öğrenci ve misafir odaları 
bulunmaktadır. 
Bizans döneminden bu yana 
sadece bazı bölümleri ayakta 
kalan “Trabzon Kalesi” önemli 
turistik mekanlardandır. 
Şehrin içinde Bizans ve 

Roma döneminden kalan bir 
çok tarihi eser hala ayakta 
durmaktadır. Bunlardan 
birkaçı; Yeni Cuma Camii 
(Hagios eugenios Kilisesi), 
Orta Hisar Camii (Panaghia 
Khrysokephalos Virgin 
Kilisesi), Ayasofya Müzesi 
( Ayasofya Kilisesi) , Sultan 
Abdülmecid tarafından 
Trabzon’a gelen yabancılar 
için yaptırdığı ve hal 
faaliyetine devam eden Santa 
Maria Kilisesi, Kızlar Manastırı 
(Panagia Theoskepastos), 
Kaymaklı Manastırı 
(Amenapırgiç), Bedestendir. 
Trabzon’a gittiğinizde 
Akçaabat köftesi, Hamsiköy 
sütlacı,mıhlama ve aslında bir 
balık olmadığını söyledikleri 
“hamsi kuşu” yemeden 
gelinmemelidir. 

SEYAHAT SEYAHAT

Neşeli ve hareketli Trabzon halkı, 
seyahatiniz sırasında mutlaka size 
unutamayacağınız gülümseten 
hatıralar bırakacaktır :) 
Trabzon’dan bir hatıra almak 
isterseniz telkarinin eşsiz 
örneklerinden alabilirsiniz. 
Kemençe ve tulum eşliğinde bir 
horon halkasına katılıp, enerjinizi 
sonuna kadar harcayabilirsiniz...
Dünyanın dört bir yanından 
turistlerin geldiği güzel Trabzon, 
sizlerin de ölmeden görülmesi 
gereken yerler listenizde 
muhakkak olmalıdır...
 Mutlu yolculuklar...
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Neticede bu sadece 
ergenlere yönelik, 

eğlencelik bir film değil orası 
kesin. Gelecekte daha 
çok hayatımıza girecek 
olan sanal gerçeklikten 
tutun, kadim grupların 

karanlık amaçlarına kadar 
göndermelerde bulunan bir 
film. Detayları incelendikçe 
daha fazla derinleşeceğine 

inanıyorum. 

SİNEMA
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Başkarakterimiz asosyal genç Wade’in, 
isminin anlamı “çamurda yürüyen”, 
takma ismi Parzival; ilginçtir Wagner’in 
bir operasının ismi de Parsifal ve bir 
yerinde tapınak şövalyelerinin hazine-
sinin yerine işaret ettiği bilgisi var. Z

aten Parzival karakteri de oyun-
daki en büyük hazine olan Halliday’in 
Paskalya yumurtasını arayan kahra-
man. Ayrıca ceketinin sırtında tapınak 
şövalyelerininkine benzeyen bir kılıç 
işlemesi var. Bu tür detaylar film izleme 
keyfini de arttıran unsurlar ama başka 
nelere gönderme yapıyor diye düşün-
meden de edemiyorum. Parzival’in 
Ablasının adı Alice, artık bunu biliyoruz 
harikalar diyarına gönderme, Alice’in 
hayali de buradan kurtulup, bir ev ala-
bilmek. Ben filmi izlerken karakterlerin 
isimlerine odaklanmışken bir söz sarf 
ediyor Wade ve dikkatim başka yöne 
kayıyor; “mısır şurubu kuraklığı” bu 
metalik, hurdalık görünümlü “yığınlar” 
adı verilen izbelere mahkûm olma se-
bepleri, o “kuraklık” olmuş. Günümüze 
de bir uyarı niteliğinde bu bence. Mısır 
şurubu, en büyük sorunlarımızdan biri 
bugün…

Parzival yumurtayı bulmaya çalışır-
ken şifreleri çözüyor, üzerinde durduğu 
şeylerden biri “yarattığından nefret 
eden yaratıcı” bu şifreyi takip ederek 
ilk anahtara ulaşıyor. Kim acaba bu 
yarattığından nefret eden yaratıcı?(!) 
Üç anahtarı da bulduğunda yumur-
tayı alabilecektir. Bu mitolojik gön-
dermelerin yanı sıra bir de “Rosebud” 
lafı geçiyor. Yurttaş Cane’de de filmin 
omurgasını oluşturan fikirdir rosebud. 
Hiç alakasızmış gibi dursa da özünde 
benzer şeylerden bahsediyor birçok 
Hollywood filmi, bu da ispatlarından 
biri. Başkahramanın hoşlandığı kızın  
bir gözünde doğum lekesi var, o ve 
diğer üç karakterle bir takım oluştu-
ruyorlar ve kendilerine “beş büyükler” 
diyorlar. Bu beş büyüklerden ikisi be-
yaz insan, biri uzak doğulu bir çocuk, 
biri de siyahi, genel olarak Amerika’yı 
oluşturan unsurlar olsa da özelde yö-
netmen neyi kastetti bilemiyorum(!)?.. 
Ayrıca filmin sonuna doğru gökkuşağı 
şeklinde bir bayrak da görüyoruz. lobi-
ler iyi çalışıyor diyelim(!)… Neticede bu 
sadece ergenlere yönelik, eğlencelik 
bir film değil orası kesin. Gelecekte 
daha çok hayatımıza girecek olan sanal 
gerçeklikten tutun, kadim grupların 
karanlık amaçlarına kadar gönder-

melerde bulunan bir film. Detayları 
incelendikçe daha fazla derinleşeceği-
ne inanıyorum. Keşke bizler de kendi 
mitolojimizden beslenen günümüze 
ve geleceğe ışık tutan böylesi filmler 
yapabilsek kendi gençlerimize diyo-
rum…  İKSV: Bu yıl 37.si düzenlenen 
İstanbul Film festivalini pek takip ede-
mesem de açılışına gittim. Dikkatimi 
çeken bir iki şeyi paylaşmak istiyorum. 
Hakkında çok şey konuşuldu fakat bu 
konuya pek değinilmedi sanıyorum. 

Açılışı sunan Cem Davran 
sponsorlara teşekkür ederken kültür 
bakanlığı temsilcisi sahneye çıktı ve 
ödül verdi. Fakat tek tük alkışlamalar 
oldu, bizler biraz güçlü ve devamlı 
alkışlayınca bir miktar daha katılan 
oldu, bunun üzerine Cem Davran 
“sinemaya para yatıran herkes gibi 
onlar da alkışı hak ediyor” dedi. eski 
Cem Davran değildi, daha ılımlı 
gördüm.

 Arkasından sponsorlardan olan 
Tuborg, deyim yerindeyse çılgınca 
ve uzun uzun alkışlandı. Sponsor 
olan devlet alkışlanmazken, diğer 
sponsorlar öylesine alkışlanırken, bir 
içki firmasının bu derece alkış alması 
adeta devlete ve yanında yer alanlara 
hakaretti. 

Yapılan şey çirkindi fakat şapkayı 
önümüze alıp düşünmemiz de 
gerekiyor. 

evet, bu insanlar ne yaparsak 
yapalım memnun olmayacaklar fakat 
tepkileri bu kadar abartılı olmayabilirdi. 
Nezaket tamamen mi elden gitti 
memleketimizde yoksa biz hiç mi 
anlatamadık kendimizi karşı(!) tarafa?..

filmihall71@gmail.com

R eady Player One, belki 
ergenlere yönelik bir 
aksiyon macera gibi dura-
bilir fakat Steven Spiel-
berg filmi olunca; içinde 

gelecek tasavvuru ve sanal gerçeklik 
konularını barındırdığını görünce bu 
filmi yazma gereği duydum. Hâlihazır-
da sanal dünya, sosyal medya derken 
bu sahte yaşantılar gerçek hayatın ye-
rini almaya başladı bile toplumda. Bir 
de Hollywood’un kehanet geleneği 
göz önüne alınınca filmde izlediğimiz 
meselelerin yakın bir gelecekte bizim 
de meselemiz olma ihtimali büyük. 
Bununla beraber filme zemin oluştu-
ran metaforlar ve alt metinler birkaç 
kere daha incelenmeyi hak eden bir 
film çıkarıyor karşımıza. 

Yıl 2045, insanlar dev yangın 
merdivenlerine benzeyen demir 
helezonlar üzerine, gecekondu usulü 
kondurulmuş izbelerde yaşıyor. Film 
boyunca nerede ne yaptığını pek 
görmediğimiz mutlu azınlık, her 
zamanki gibi lüks içinde ve uzaklarda 
bulunuyor. Fakir insanlara bu berbat 
dünyaya katlanabilmeleri için sunulan 
sanal gerçeklik dünyası OASİS’te ise 
her şey mümkün. Oasis’in kelime 
anlamı VAHA demek, bu “gerçeğin 
çölünde” her şeyin mümkün olduğu 
bir vaha. 

O yaşadıkları izbelerin içinde, 
sanal gerçeklik gözlüğünü takınca, 
bambaşka görünüşlere ve hayatlara 
sahip olabiliyorlar. Oasis’i yaratan iki 
uzman Morrow ve Halliday isimli 
adamlardır.  Asıl deha olan ve oyunu 
yazan Halliday ölmüştür, kelimenin 
tatil kelimesine benzerliği bana ka-
rakterin ölümle çıktığı bir nevi tatilin 
yanı sıra, oyuna eğlence gözüyle 
bakmasının da referansı. Ancak hırslı 
ortağı Morrow, yani “yarın” kötü niyetli 
biri. (Yarının muktedirlerinin kötü-
ler olacağının öngörüsü) Oasis’i bir 
oyun alanı gibi değil parasal kazanç 
ve güç imkanı olarak görüyor.. Belki 
de bu kötü niyetini anlayan Halli-
day, sisteme kendi mirası da dâhil, 
bulana pek çok özel güç ve zenginlik 
kazandıracak bir paskalya yumurtası 
saklıyor. Ölümüyle birlikte de bütün 
bu izbelerde yaşayan sanal gerçeklik 
bağımlısı gençler ve Morrow’un “altı-
lılar” dediği kendi ekipleri, kişiler veya 
klanlar hep bu yumurtayı aramaya 
başlıyor. İçinde çok fazla gönderme 
olan bir film, özellikle 80’li yıllara ve o 
dönemde başlayan oyun çılgınlığına 
göndermeler ağırlıkta…

Göndermeler demişken, isimle-
rin hepsi tabi ki özel olarak seçilmiş. 
Yukarıda bahsettiğim Halliday ve 
Morrow da dâhil olmak üzere… 
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KİTAP

Küresel Sİyasette 
Psİkolojİk Savaş

GÜLEN ŞEYTAN-
LAR TARİHİ

11. PERON
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Sevda Güner’in bu çalışmasının, 21. Yüzyılda daha da 
karmaşık bir mahiyet arz etmeye başlayan uluslararası 
ilişkileri anlamamıza yardımcı olacağını düşünüyorum. 
Prof. Dr. Çağrı erhan, Altınbaş Üniversitesi Rektörü 
Türkiye’de bu alada ciddi, yerli başvuru kitabı o kadar 
azdır ki. Bu nedenle Sevda Güner Hanım’ın bu eseri 
çok önemlidir ve konuya bir nebze eğilmek isteyen her 
profesyonelin mutlaka incelenmesi gereken bir kaynak 
olarak temayüz etmektedir. 

Tüm bir nesil olarak kaybolan yıllarımıza 
üzülüyorum. Şiddetin kucağında debeleneceğimize 
Bayram Zilan gibi kendimizi daha iyi yetiştirip 
çok daha erken yaşlarda demokrat bir düşünce 
olgunluğuna kavuşabilirdik diye düşünüyorum. 
İkincisi, 12 eylül sonrası, etnik kimliğin yok 
edilmesinin oluşturduğu öfke ve acılar üzerine 
çöreklenen şiddet ortamını hatırlamamla ilgili. 
Nasıl bir arada yaşayabileceğimizle ilgili düşünceler 
üretmek yerine, bir kez daha insanımızı birbirine 
kırdırma younu seçen ceberut vesayetçi sistemi niye 
daha önce deviremedik diye kederleniyorum. 

“eşim Almanya’ya gidiyorum dediğinde hiç ses 
etmedim. Adını ilk defa duyuyordum. Yolculuk trenle 
üç gün sürüyor dediği o an anladım. Demek benden 
bu kadar uzağa gidiyordu.” “eşimden bant gelmiş, 
bütün ev teybin başındayız. eşim bantta ‘iyisiniz 
inşallah’ diyor bütün ev ‘iyiyiz iyiyiz’ diyor, ‘köye kar 
inmiştir’ diyor, herkes ‘indi indi’ diyor. en son anasını, 
babasını herkesi andı, kalanlara da hasretle selam 
ederim dedi. İşte o kalan bendim.”

Aslında bu ‘tarih’, şeytanın kibri yüzünden Allah-ü 
Teâlâ’nın, Âdem (a.s.)’a yani insana secde/tazim emrine 
isyanıyla başlamış, O ve zevcesi Hz. Havva’yı, ‘yasak  
ağaç’ ile aldatmasıyla devam etmiştir. İblis ile insanın 
mücadelesi o gün bugün aralıksız sürüyor. Şeytan, 
Kuran’ı Kerim’de de açıkça beyan edildiği üzere, sırat-ı 
müstakime ulaşan Müslümanları bu yoldan uzaklaştır-
mak, Âdem’in çocuklarını Hakk yola yaklaştırmamak is-
ter. Bunun için içimizden bazılarını kendine çırak olarak 
alır, kalfalığa kadar terfi ettirir. Bu iki ayaklı şeytanlar ise 
ustalarıyla beraber fitne ateşi yakarlar. İsterler ki; şüphe-
cilik artsın, akıl ve lider putlaşsın.

Kitabın Yazarı:
Sevda Güner
YaYınEVi:
İşaret Yayınları 
KitaP tÜrÜ: 
Politika Dünya
YaYınLanDıĞı YıL: 
2018
SaYFa SaYıSı: 
265

Kitabın Yazarı:
Bayram Zilan
YaYınEVi:
Çıra Yayın Grubu
KitaP tÜrÜ: 
Araştırma Politika 
YaYınLanDıĞı YıL: 
2014
SaYFa SaYıSı: 
325

Kitabın Yazarı:
Kemal Özer
YaYınEVi:
Hayy Kitap
KitaP tÜrÜ: 
Tarih Din 
YaYınLanDıĞı YıL: 
2018
SaYFa SaYıSı: 
576

Kitabın Yazarı:
Gökhan Duman
YaYınEVi:
Vadi Yayınları
KitaP tÜrÜ: 
Edebiyat
YaYınLanDıĞı YıL: 
2018
SaYFa SaYıSı: 
200
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Yenİ Türkİye 
Üzerİne Tezler



 

Son zamanlarda geleneksel 
beslenme alışkanlıklarımızı 
değiştirip temiz beslenmeye 
yöneliş başladı. Protein 
ağırlıklı ya da tam tersi 

vegan beslenme, sağlıklı beslenme, 
az yemek yeme gibi birçok yeni 
beslenme kavramı hayatımıza girdi. 
Doğal ve en kaliteli yiyeceklere 
ulaşmak hemen hemen herkesin 
ortak derdi olmuş durumda. 
Hatta bunun takıntı haline gelmesi ile 
birlikte literatüre yeni bir hastalık dahi 
geçti ‘ortoreksiya nevroza’.

Ancak ‘İslam’a göre beslenme’ 
gibi bir akım henüz popüler olamadı. 
Tıpkı yoga ve meditasyonun popüler 
olup; huşu ile namaz kılmanın hiç ilgi 
çekememesi gibi.

Onu bırakın sıcaklara denk gelen 
Ramazanlarla birlikte ‘herhangi bir 
sebepten oruç tutamamak’, ‘oruç 
tutamadığın halde dışarıda rahatça 
yemek yemek’ gibi kavramlar önceleri 
çok garip karşılansa da artık herkes 
tarafından normal karşılanmaya 
başlandı. 

Birçok dinde insanların spritüal 
yanlarının gelişmesi için açlık tavsiye 
edilir. Oysa günümüzde muhafazakâr 
kesim dahi hiç kimse az yemenin 
‘manevi yönlerimizi geliştirmesi’ ilgili 
kısmı ile ilgilenmiyor. 

Dış görünüşünün güzel ya da 

fit olmasına o kadar odaklanıyor ki 
insanlar, bu ‘az yeme hali’ kimsenin 
ruhunun güzelleşmesine yaramıyor. 
Ramazan yaklaşınca oruç ve sağlıklı 
beslenme konuları ilişkilendirilerek; 
‘sağlıklı oruç nasıl tutulur’, ‘sahur 
da ne yersek iftarda acıkmayız’, 
‘Ramazan’da ne kadar su tüketilmeli’ 
gibi orucu kolay tutabilmenin püf 
noktaları uzamanlar tarafından 
açıklanıyor. Oruca hazırlık ‘Açlık 
Korkuları’ üzerinden yapılırken 
‘Manevi lezzetlere ulaşmak’ ile 
kimse dertlenmiyor. Oruç zor, çetin 
ve imkânsız bir ibadetmiş de onu 
kolaylaştırmamız gerekiyormuş gibi 
bir algı oluşturuluyor. Gerçek açlık 
belki günlerce süren, kıtlıkta ya da 
savaş anında yaşanan bir durum 
olabilir ancak. Oruç bazı şartlarda 
zorlayıcı olsa da zor alan her şey 
beraberinde tarifsiz lezzetler getiriyor. 
Aç kaldığımızda bedenimizin 
kavuştuğu sıhhatten çok konuşmamız 
gereken hissettiğimiz duygular olmalı. 
İnsanın açken merhamet duygusu 
artıyor. Yokluk çeken herkese karşı 
empati yeteneği gelişiyor. Daha 
çok hayır yapma isteği duyuyor 
İbadetlerini daha kolay ve severek 
yapabiliyor. Aşk ile Allah’a sarılıyor 
oruç tutanlar. Sahur, iftar ve teravih 
tüm insanları bir araya getiriyor. 

Toplumsal birliktelik sağlanıyor. 

ŞEHİR VE HAYAT
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emineyilmaz@turuncudergi.com

EMİNE 
KİBAR

Ramazan İslam’ın en güzel yaşandığı 
ay oluyor on bir ay içinde.  On bir ayın 
sultanı diyoruz bu sebepten. Duaların 
arşa daha çok yükselmesinden 
midir bilinmez huzur yayılıyor tüm 
evrene. Aç, fakir, zengin demeden 
herkes aynı açlıkla sınanıyor. Herkes 
eşit. Manevi iklimimiz değişiyor. 
Biz hiç olmadığımız kadar nazik 
oluyoruz tüm yaratılanlara karşı. 
Muhabbetimiz artıyor. Güzelleşiyor 
ruhumuz.  Daha çok iyilik yapmak 
için motivasyonumuz tam oluyor. 

Kimseyi incitmemek için olağanüstü 
çaba sarf ediyoruz. İftarda edilen 
o içten duaların tadını hiçbir şey 
vermiyor. İnsanın içini bir heyecan 
kaplıyor Ramazan öncesi. Kavuşma 
heyecanı. Sonrasında bayrama günler 
kala ayrılık hüznü… Belki zor ama çok 
lezzetli, çok huzurlu bir ay Ramazan 
ayı. Ramazan’a erişebilmek, iliklerimize 
kadar Aşk ile dolmak duasıyla, herkese 
riyadan uzak, manevi derecelerimizin 
yükseldiği bol hayırlar yapacağımız bir 
Ramazan dilerim.

ŞEHİR VE HAYAT

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

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

8- Demirin simgesi-İngilizce 
de insan kaynakları anlamına 
gelen kelimelerinin kısaltması-
Adaptasyon. 9- Açığa Çıkma-
Ayırıcı özellik-Geri Takip 
kelimelerinin baş harfleri 
diyebiliriz. 10- Özbekistan’ın  
para birimi-Buğdaygillerde 
Olduğu Gibi Yapraklarda 
Sapın Bir Bölümünü 
Uzunlamasına Saran, Geniş 
Dış Bölüm-Modern, çağcıl. 
11- Bir tarafa meyletme, eğilme-
Utanama duygusu. 
12- elin iç tarafı-Yabancı-İlave-
Fakat lakin. 13- ergenlik sivilcesi-
Müridin tarikata girerken Şeyhe 

TURKISHAIRLINES.COM

Türk Hava Yolları’ndan, İstanbul’da bekleme süresi 7 saat ve üzeri olan 
Business Class yolcularına çok özel bir hizmet:

İstanbul Bosphorus Experience.
Özel tekneler ile eşsiz bir Boğaz turunun ardından 

Çırağan Palace Kempinski’de unutulmayacak bir yemek, 
Türk Hava Yolları Business Class yolcularını bekliyor.

Siz de özel fiyatlarla bu ayrıcalıktan faydalanmak isterseniz 
bosphorus.turkishairlines.com’u ziyaret edebilirsiniz.

B E K L E M E K  H İ Ç
B U  K A D A R 

K E Y İ F L İ  O L M A M I Ş T I




