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Sevgili Turuncu Okurları

Geçtiğimiz günlerde Suriye’deydim. Savaşın acımasız bir şekilde 
yaşandığı Suriye’de… Her gidişimde başka duygular hissediyorum 
fakat bu ziyaretimiz biraz farklıydı. Suriyeli gazi kardeşimiz Faysal’ın 

düğününü yapmak için gittik. Savaşta iki gözünü de kaybeden Faysal 
hayırseverlerin katkıları ile dünya evine girdi. Bizler de söz verdiğimiz gibi 
Faysal’ın düğününü yaptık. Gönül gözüyle dünyayı gören pırıl pırıl bir 
gencin mutluluğuna şahit olduk.

İdlib kırsalını ziyaret etme şansım oldu. Çocuklar ölümle burun buruna 
yaşamalarına rağmen hala gülümsüyor ve bu bizlere umut veriyor. 
Kapının arkasında ölüm olmasına rağmen sınıflardan yayılan yarıyıl 
tatilinin sevinci Suriye’de yaşananlardan sonra yakın gelecekte inşaallah 
güzel günlerin geleceğini müjdeliyor sanki.

Çocuklar… Suriye’nin, Arakan’ın, Türkiye’nin çocukları… Evlatlarımız, 
geleceğimiz. Bugünün mirasını yarına taşıyacak olan emanetçiler. Bu ay 
sizlere göç eden çocuklardan, kapitalizmin baskısıyla yaşayan çocuklara, 
FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerinin ağına düşmüş çocuklardan, 
çizgi film nesline uzanan geniş bir çocuk dosyası hazırladık. 

Türkiye’de kültür ve sanatta maalesef milli adımları yeterince 
göremiyoruz. Bizim tamamlayamadığımız adımları, eksik bıraktığımız 
alanları başkaları dolduruyor. Bu tecrübeyi defalarca yaşadık. Milli sinema/
yayın konusunda birçok adım atılmış olsa da alandaki büyük boşlukları 
azimle ve inançla çalışarak doldurmak gerekiyor. Mesut Uçakan… 
Muhafazakar camianın idealist yönetmeni. Sinemaya gitmeyi bize 
sevdiren usta. Kendisi ile sinemayı, hayatı, toplumu, 80’leri, 90’ları ve 
bugünü konuştuk. Kıymetli bir söyleşi oldu, kendisine teşekkür ederiz. 

Bu yıl 4. sü düzenlenen Uluslararası CNR Expo Kitap Fuarında Turuncu 
standını birçok yazar, yayıncı dostumuz, okurlarımız ziyaret etti. Bu vesile 
ile dostlarla hasbihal ettik. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Fuarlar 
okur-yazar buluşmalarına zemin hazırlıyor ve her ay seslendiğiniz kitle ile 
bire bir konuşmak, tanışmak daha güzel çalışmalara vesile oluyor. 

Sizleri her sayfasında yeniliğe ve güzelliğe kapıları aralayan Nisan 
sayımızla baş başa bırakıyorum.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor; dünyanın 
tüm çocukları için güven ve huzurla ailelerinin yanında büyüdükleri, 
mutlu oldukları bir dünya temenni ediyorum. 

Mübarek üç aylar kendimizi, dünyayı ve içimizdeki manevi duyguları 
daha iyi tanımamıza, Allah’a daha çok yönelmemize vesile olur inşallah.

Allah’a emanet olun ve her daim sevgiyle kalın. 

Zahide Ceylan
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Yüksek Mimar,  Dr. Olcay Aydemir. Bir anne olarak, bir 
meslektaşım olarak, mesleği ve İstanbul üzerine konuştuk.

“ey iman edenler! Zannın çoğundan sakının; çünkü 
bazı zanlar günahtır. gizlilikleri araştırmayın, 
birbirinizin gıybetini yapmayın; herhangi biriniz, ölmüş 
kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Bak bundan 
tiksindiniz! Allah’a itaatsizlikten de sakının. Allah töv-
beleri çokça kabul etmektedir, rahmeti sonsuzdur.”

ŞULE KALA: LAF KENDİME
10

YüKsEK MİMAr Dr. oLcAY 
AYDEMİr röportAj

Han Şeyhun, bizim reyhanlı ilçemize kuş uçumu sadece 35 kilo-
metre idi. İlk “İmdat!” haberi geldiğinde Hatay’dan kalkan onlar-
ca Kızılay ve Afad ambulansları hızla felaket bölgesİne gİrdİler. 

22

MEHMEt sILAY: İDLİB

reyting savaşı çok acımasız. Yayıncıyı da, yapımcıyı da 
saldırganlaştırıyor bu savaş. Yüzlerce üretimin yapıldığı 
bir piyasada ayakta kalmak, tam anlamıyla bir kurtlar 
sofrasına oturmak demek. 

38

“usta, neden döndün bu saatte geriye” der. usta cebini göste-
rerek “cebimde inşaata ait bir çivi kalmış, eve götürmem doğru 
olmaz. Haramdır evlat, inşaata götürmem gerekiyor” der.

28

HüsEYİN KArAcA: HELALİN Gücü

YöNEtMEN MEsUt UÇAKAN röportAj

Bu yüce millet bu gücü, basireti ve cesareti nereden alıyor? 
gazi olan oğlunun yanında “üç evladım var, üçü de bu vata-
na feda olsun” diyen Anadolu kadınını yücelten maya ne?

sEVDA UrFA: HAK AŞKIYLA YANANLAr

Dezanformasyonun kendini gösterdiği bu çağda dostumuza, 
akrabamıza bile güvenmekten çekinirken neden söz konusu sağlık 
olduğunda bu kadar her şeye kulak kesilir oluyoruz? Sahiden ama-
cımız uzun yaşamak mı yoksa gelişmelerden uzak kalmamak mı?

NAZ MELİs ZENGİN: sAĞLIKLI 
YAŞAMIN DüŞMANI BİLGİ KİrLİLİĞİ

Aklıma, hayata dair hiçbir hayali kalmamış savaş yorgunu ka-
dınların, tüm çocuklarını sırtlanıp zayıf bedenlerine, yalın ayak 
kendilerine sığınacak bir vatan telaşıyla yollara düşmesi  geliyor. 

26

BEtüL ErBAŞ: KADIN VE VAtAN

“İbadetler, Allah ile yakınlığı tedarik etme noktasında birer 
vasıtadır. Bu vasıtalar vesilesiyle de ebedi hayatta cennet 
ile mükafatlandırılırsınız. Dolayısıyla ister istemez menfa-
atiniz söz konusudur. Oysa ben size diyorum ki, menfaat 
derdine düşüp fayda gözetmeden, yalnızca Allah’ı memnun 
etmek niyeti ile ne yaptınız?”

48

AYŞENUr tUNcEr: Bİr ŞEY YAp 
ALLAH İÇİN oLsUN

Mevzu şiir olunca evvel aşk ile başlayacağım söze, 
sevda ile… Belki tabirinde kelimelerim kifayetsiz 
kalacak, tarifini ifadeye izanım ermeyecek.

GüLFİDAN ÇALIŞKAN:  
KALBE DüŞEN İZ

günümüzde olduğu gibi eski medeniyetlerde de aile kurmak, 
çocuk sahibi olmak soyun devamı açısından çok önemliydi. 
Çocuk bir umut kaynağı, insanın kendi yok oluşunu yenmesi-
nin işareti, yeniden varoluşunun bir simgesi olarak görülürdü. 

32

BüŞrA ÇAKIr: Hoppİ poLLA

İki kadın, iki ayrı annelik örneği sergileniyor. Biri “Ka-
dın insandır, biz de insanoğlu” sözünü dolduran diğer 
ise, ezber bozan. Sorgusuz, sualsiz annelik mücadelesi 
ile her kadının annelik vasfına sahip olamadığı gerçe-
ğiyle bol miktarda yüzleşiyoruz bu dizide.

sEDA ŞİŞMAN: KADIN

“ne yersen osun” derler. Yediklerimiz beyin sağlığımızı 
ve mutluluğumuzu, hafıza performansımızı ciddi şekilde 
etkiliyor. Her yediğimiz yiyeceği, tadının yanı sıra 
vücudumuza ne vaad ettiğine bakarak da seçmeliyiz. Bizi 
besliyor mu? Yoksa anlık tatminlerle öğünü mü geçiştiriyor?

rUKİYE KArAKösE: FAst FooD 
VE HAZ BAĞIMLILIĞI

Sosyal medyanın rengi olsaydı sizce ne olurdu? geleneksel 
medyada durum tam tersi olmasına rağmen sosyal 
medyanın kadın ağırlıklı olduğu bir gerçek. Yani eğer rengi 
olsaydı bayağı pembeye çalardı.

44

sALİHA sAĞDIÇ: sosYAL MEDYA ANNELErİ

Abluka altındaki gazze’de basketbol oynayan engelli kadın 
oyuncular, dünya çapında turnuvalara katılarak Filistin’in 
adını uluslararası platformlara taşımak istiyor.

50
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72

GAZZELİ BAsKEtÇİ KADINLAr 
ENGELLErE MEYDAN oKUYor

Kuzey İtalya’nın en önemli kentlerinden olan Floransa, müze-
leri, sanat galerileri, tarihi binaları, yetiştirdiği ünlü sanatçıları 
ve yetiştirmekte olduğu yetenekli sokak sanatçılarıyla milyon-
larca sanatseverin seyahat tercihinde en başta bulunuyor. 

74

GüLAY KUrt: röNEsANs’IN 
DoĞDUĞU YEr: FLorANsA

90

MUtFAK KüLtürü:
EsMEr GüZELİ

rüyalar tüm dinlerde ve özellikle İslamiyet’te kıymetli bir 
yer teşkil eder. Kuran’ı Kerim Yusuf Suresi’nde ayet olarak 
geçen rüya çözümlemesi bize rahmani bir öğretidir.

88

sEYrAN AKDAŞ: 
rüYALArIN İYİLEŞtİrİcİ Gücü
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14

üMMüGüLsüM tAt: ÇİZGİ FILM 
DEYİp GEÇMEYİN

Daha hayatın içinde, özellikleri olan fakat çocuklarının 
yanında baskın olmayan, toplumun değer yargılarına saygı 
gösteren çizgi film kahramanları tasarlamak yeterli.

10

16

KApAK: 5 HArF Bİr DüNYA; ÇocUK
Ve çocuklar… Onların hisleri, düşünceleri, yaşadıkları… Onlar 
da değişti. Her çocuk içinde yaşadığı yüzyılın kaderini yaşıyor. 
Biz pamuklara sarıp sarmalasak bile. Bu dosya yalnızca bir 
çocuk dosyası değil. Yüzyılın içinde yalnız çocukların dosyası.



Fuarlar; okurlarla 
buluşmamız için gerekli 
zemini hazırlarken farklı 
yayıncılarla karşılıklı 
istişarelere ve yeni 
projelere de destek oluyor 
bir bakıma. Bir çok proje 
görüştük, konuştuk. 
Verimli görüşmeler yaptık. 
Türkiye’de ve dünyada 
kadınlar için çok çalışması 
yapılması gerektiğinin bir 
kez daha farkına vardık. 
İlginiz ve ziyaretleriniz için 
teşekkür ederiz. 
TURUNCU Medya 
Grubunun Okur-yazar 
buluşmaları devam edecek.

Fuarın onur 
konuğu Halep’li 
Muhammed’di. 
Savaşta annesini, 
kardeşlerini ve iki 
bacağını kaybeden 
Muhammed hayatta 
kalma azmi ve 
efendiliğiyle 10 
yaşına rağmen 
herkese ders 
veriyordu. 

Fuarda Turuncu 
yöneticileri, 
tasarımcıları, 
yazarları ve 
muhabirleri 
okuyucularla 
buluştu. Bazen 
gözyaşı, bazen 
tebessüm dolu  
anlar yaşandı. 

Göç ve Kadın temalı Arakan fotoğraf sergimiz ise fuarda 
büyük beğeni topladı. Arakanlı kadınların haykırışlarının 
ve 21. yüzyılın acıdan utandığı anların fotoğraf karelerine 
yansıması ile bir araya gelen renkler, duruşlar ziyaretçilere 
zulüm kuşağını ve bu zulüm kuşağında Türkiye’ye çok 
görev düştüğünü hatırlattı. 

B
u yıl 
dördüncüsü 
düzenlenen 
Uluslararası 
CNR Kitap 
Fuarında 

TURUNCU Aylık Kadın, 
Yaşam ve Fikir Dergisi ve 
www.yenikapihaber.com 
olarak katıldık. 10-18 Mart 
2018 tarihleri arasında 
gerçekleştirilen fuarda 
standımız oldukça kalabalıktı. 
Özellikle kadınlar ve genç 
okurlar bizi sık sık ziyaret etti.

FUAR FUAR

TURUNCU DERGİ
CNR KİTAP FUARI’NDAYDI
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YAZAR

ŞULE
KALA

shuletaski@hotmail.com

Gözümü açtığımdan 
beri, bir kavganın 
ortasında olup biteni 
seyrediyorum. Öylece, 
uzaktan...

Çoğu zaman itidalli bir duruş 
sergilemeyi başardığımı düşünürüm. 
Ayağımın kaydığı olsa da, bir beşer 
olarak; nedenini anlayamam bu 
gümbürtülü yuvarlanışın. 

Dünya yuvarlak, döner paldır 
küldür ve biz yuvarlanır gideriz 
gideceğimiz yere, vakitli-vakitsiz. 
Büyüktür de dünya, öyle her ayağın 
altında kaybolmaz, ama hiçbir ayak da 
onun üstünde kalmaz. Adres belli...

Bir gürültü kopar, “Sen-Ben” 
kavgasında, 

Çıkar biri ağzında sigara; “senin 
yüzünden” diye koparır bir yaygara.

Ben bir anneyim, her anne kadar... 
Ve severim çocuklarımı dünyadaki 
bütün anneler kadar. Evlat dünyadaki 
cennet nimetidir, tadına doyum 
olmaz, kıymetlidir en az zahmeti 
kadar. 

Bir bedene can vermek kendi 
canında, hiç kolay değildir. Hele 
kucağına al, ne gecen ne de 
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LAF 
KENDiME!

“Ey iman edenler! Zannın çoğundan sakının; çünkü bazı zanlar günahtır. Gİzlİlİklerİ araştırmayın, 
bİrbİrİnİzİn gıybetİnİ yapmayın; herhangİ bİrİnİz, ölmüş kardeşİnİn etİnİ yemekten hoşlanır mı? Bak bundan
tİksİndİnİz! Allah’a İtaatsİzlİkten de sakının. Allah tövbelerİ çokça kabul etmektedİr, rahmetİ sonsuzdur.”

IM
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YAZAR

gündüzün senindir.  Yıllarını verir 
beklersin.  Ben Kuran okurum 
başlarında, öbür anne türkü söyler. 

Ama hangi anne çocuğunu 
diğerinden az sever? 

Benim sevgimi, muhabbetimi kim 
bilebilir yanımda nefes alıp veren 
mucizeme karşı? Ben çok seviyorum 
diye dünyanın en kıymetlisi benim 
evladım mı? 

Hayır! 
Her an, kendi canına der 

“kıymetlim” diye. Bir bağırtı kopar 
zalimin eli değince. Ve ben, nasıl 
derim “banane!”

Bugün; soysuz hainler pusu 
kurmuş beklerken,

Ben; utana sıkıla “bugün de 
hayatta kaldık, “bizden!” kimseye bir 
şey olmadı” diye rahat nefes alırken 

Başka bir annenin acısına 
yüreğimin bir tarafı rahatlamış! 
yanarken, 

Nasıl dil uzatırım başka birinin 
kıymetlisine? 

Oturup bir düşün. Al o omzun 
üstünde yıllardır taşıdığın yükü, 
emaneti iki elinin arasına, 

Nasıl kavga ederiz maleyani şeyler 
aşkına? 

Ötekisi, berikisi mi var şimdi? Ben 
buraya çalışmadım, buradan soru 
çıkmaz demek vurdumduymazlık 

değil de, nedir ki? Sanıyor muyum 
benim karşıma çıkmayacak?!

Sanıyor muyum, ona oldu da bana 
olmayacak?

Yılan zehrine bürünmüş dille 
konuşmak ne kadar tehlikeli ise şimdi, 

Susmak da, yok saymak da en 
büyük ihanet değil de nedir ki? 

Hani şu tavan arasına kaldırdığımız, 
hani şu üstü toza bulanmış bir 
“kuşatıcı dil” vardı ya. Bul onu, çıkart, al 
tozunu, yücelt.

Annenin kıymetlisi, annesinin 
kıymetlisini üzme. Senin her bir zerren 
kadar, onun da her yanı emek emek, 
ilmek ilmek işlenmiş. 

Dua ile belki ayin ile belki başka 
bir inanç, düşünce ya da ideoloji 
ile... Ama o da seninle aynı gökyüzü 
altında, aynı toprağın üstünde, 
herhangi bir annenin rahminde yer 
aldı. O da insan en az senin kadar.

Ne demiş Üstad Cemil Meriç; 
“Pamuk ipliğinden biraz daha 

sağlam tek bağ: Düşünce birliği. O da 
rüzgârın her an tehdit ettiği bir kandil. 
Düşünce birliği, düşünen insanlar 
arasında olur. İnsanların kaçta kaçı 
düşünür? Düşünenlerin kaçta kaçı 
karşılaşır ve açılır birbirine?”

Düşüncenin söze dönüştüğü 
zamanlar ve mekânlar içinde, 
yediğimiz lokmanın helal mi haram 

mı olduğunu tahlil ettiğimiz, 
yapıp ettiklerini tahmin ettiğimiz, 
edindiğimiz suizanlarla mahcup 
ettiğimiz insanlara karşı “helal söz”ler 
arayışına neden giremiyoruz? 

Düşünce birliğini oluşturmak için 
dünyalarımızda, dilin tek işlevinin 
ağzımızdaki lokmaları dişlerimiz için 
döndürmek olduğunu mu sanıyoruz? 

“Ey iman edenler! Zannın 
çoğundan sakının; çünkü bazı zanlar 
günahtır. Gizlilikleri araştırmayın, 
birbirinizin gıybetini yapmayın; 
herhangi biriniz, ölmüş kardeşinin 
etini yemekten hoşlanır mı? Bak 
bundan tiksindiniz! 

Allah’a itaatsizlikten de sakının. 
Allah tövbeleri çokça kabul 
etmektedir, rahmeti sonsuzdur.” 
ilahi hitabının muhatapları olarak, 
ölü kardeşimizin etini yemeyi 
helal lokmadan sayma çukuruna 
düşmemek gerek. 

Önümüze konan her yemeği 
yemediğimiz gibi, önümüze sunulan 
her lafa da itibar etmemeyi öğrenmek 
zorundayız. 

Ön yargı çöplüğünü hep birlikte 
temizlemeli, geri dönüşümle 
onları muhabbet nesnelerine 
dönüştürmeliyiz.  Öyleyse, at ötekini, 
berikini bir yana... Kaldır at!.. 

Biz olma vaktidir şimdi!..



Hayatımın ilk on beş yılını 
çizgi film izleyerek geçirdim. 
Casper’dan şeker kız 
candy’ye, richi rich’ten ninja 
kaplumbağalara uzanan geniş 

bir film hafızam var. Sonra bu hafızaya türlü 
türlü animasyon filmleri yerleşti. 11 yıl aradan 
sonra yeniden çizgi film serüvenim başladı. 
Her şeyi mükemmel bilen blogger anneler 
“sakın çizgi film” izlemeyin dediği halde 
çoğu gün  yapacağımız en güzel aktivite 
çizgi filmdi ve biz her sabah seyrettik. Kızımı 
büyütürken birçok anneanne yöntemini 
kullandım, kullanmadıklarına da sonradan 
pişman oldum. Her neyse. Yalnız bir çocuğu 
avutmak bazen pek de kolay olmuyor ve çizgi 
filmler söylenenin aksine kızımın ilk sesleri 
çıkartmasına, ritim duygusunun gelişmesine 
yardımcı oldu. Üstelik telefonlardan, 
iPad’lerden de daha az tehlikeli olduğunu 
düşünüyorum. 
Her neyse konu bu değil. Ömrünün büyük 
kısmı çizgi film karakterleri ile geçmiş bir insan 
olarak yerli ve yabancı çizgi filmleri kıyasladım 
geçenlerde. TRT çocuk ile Türkiye’de bebek-
çocuk eğitimi konusunda yeni bir dönem 
başladı. Yerli çizgi film çalışmaları, animasyon 
denemeleri takdir edilecek cinsten. Bunun 
gerisinde büyük bir emek var belli. Sonuçta 
stüdyolar, çizimler, canlandırmalar aynı 
zamanda bir teknoloji gerektiriyor ve bizim bu 
teknolojiye hakim olmamız başka projeler için 
Ufuk açıcı olacaktır. Fakat hikaye söz konusu 
olunca nedense eksik kalıyoruz çizgi filmlerde. 
Aylar önce çizgi film karakterlerinin iddiasız 
oluşu üzerine bir yazı okumuştum. Ben 

özellikle anne, baba ve aile büyüklerini, 
komşuları anlatan karakterlerin süper 
tiplemeler olmaması taraftarıyım çünkü 
sonuç olarak her çocuk aynı dünyanın 
içine doğmuyor ve çocuk dünyası süper 
becerikli zengin ve güzel anne tiplemeleri 
ile darmadağın olabiliyor. Daha hayatın 
içinde, özellikleri olan fakat çocuklarının 
yanında baskın olmayan, toplumun değer 
yargılarına saygı gösteren ebeveynler 
tasarlamak yeterli. Yerli çizgi filmlerin asıl 
sıkıntısı kurguyu besleyecek olaylarda. 
İzlediğim İngiliz ve Alman çizgi filmlerinde 
sığınmacılar, mülteciler, postanelerin 
işleyişi, yaşlılık, ölüm, doğum, müzeler, 
taşınma... vb gibi konular titizlikle kendi 
kültürlerine uygun olarak işlenirken 
bizim çizgi filmlerimiz hikayeden uzak 
hemen hemen bir kaç mekanda geçen 
ve lahmacun yiyip Ankara havasında 
oyun oynayan, klasik müzikten 
sıkılan, öğretmenine gerektiğinde 
ayak oyunları yapan, bazen gerçek 
dünya ile bağlantısını koparmış çocuk 
karakterler yer alıyor. Bize komik gelen 
bu karakterler maalesef çocuklara pek bir 
şey öğretmiyor. Gerçi 5-6 yaşında olup da 
müzeye, postaneye giden, bir hastanede 
inceleme yapan, uzaya dair, devlete tarihe 
dair soruları olan kaç çocuk var ve bu 
çocuklar doğru yönlendiriliyor mu gerçek 
hayatta bu da ayrı bir sorun. 
Yerli çizgi filmlerin dini ve tarihi 
içerikli olanlara hiç girmeyeyim 
çünkü mesaj vereceğiz diye benim 
bile izlerken yorulduğum hikayeler 
yazılıyor. Çocuklarımızı ufku geniş ve 
sorumluluk sahibi, kişilikli bireyler olarak 
yetiştirmiyoruz. Ya fazla hayalperestler 
ya yorgun ve isteksizler ya da hayatı 
omuzlarına alıp yorulmuşlar. Her sosyal 
sınıftan çocuğun izlediği çizgi filmlerde 
bambaşka bir dünya anlatabiliriz 
halbuki onlara. Sen de yapabilirsin 
diyebiliriz. Fırsat eşitliğinin tam anlamıyla 
gerçekleşmesinin mümkün olmadığı bir 
sistemde istersen yaparsın diyerek onları 
cesaretlendirebiliriz. Kaliteli çizgi filmlerde 
hem kendi çocuklarımızı eğitir hem de 
dünya pazarında milyonlara ulaşabiliriz. 
Çizgi film deyip geçmeyin. Reklamlarına 
bakınca anlarsınız her gün kaç anne ve 
kaç çocuk izliyor. Çizgi filmler temize 
çekilse yeni bir dünyanın bir taşı daha 
yerine oturmuş olur.
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HARF 
BİR DÜNYA: 

1500’li yıllar… Yer İngiltere. 
Banyolar içi sıcak suyla 
doldurulmuş büyük 
bir fıçıdan meydana 
geliyordu. Evin erkeği 

temiz suyla yıkanma imtiyazına 
sahipti. Ondan sonra oğulları 
ve diğer erkekler, daha sonra 
kadınlar, sonra çocuklar ve en 
son olarak da bebekler aynı suda 
yıkanırdı. Bu esnada su o kadar 
kirli hâle gelirdi ki içinde bir 
şeyler kaybetmek mümkündü. 
İngilizce’deki Banyo suyuyla 
birlikte bebeği de atmayın  (Don’t 
throw the baby out with the bath 
water) deyimi buradan geliyor. 
Bugün olsa en önce en küçük 
bebek yıkanırdı o fıçıda sanırım. 
Çocukların toplumdaki anlamının 
1500’lerden 2000’lere radikal 
değişimler yaşandı. 

Bu radikallik toplumu 
da çocuk konusunda 
farklılaşmaya götürdü. Ve 
çocuklar… Onların hisleri, 
düşünceleri, yaşadıkları… 
Onlar da değişti. Her çocuk 
içinde yaşadığı yüzyılın 
kaderini yaşıyor. Biz 
pamuklara sarıp sarmalasak 
bile. Bu dosya yalnızca bir 
çocuk dosyası değil. Yüzyılın 
içinde yalnız çocukların 
dosyası.

DOSYA DOSYA
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İnsanın nörodavranışsal 
gelişiminde 0-6 yaş arasındaki 
dönemin önemli. Bu dönemde 
çocuğun öğrendiği bilginin 
hayatının geri kalan kısmında 

öğreneceği bilgilerden daha fazla. Bu 
dönemde çocukta soyut kavramlar 
henüz gelişmemiş oluyor. Gerçeklik 
algısı 5-6 yaşlarında gelişmeye başlıyor. 
Bu dönemdeki bilgileri çocuk çok fazla 
sorgulamadan doğru bilgi gibi alıyor. Bu 
nedenle çocuk travmaya çok açık, hayır 
diyemiyor. Psikiyatri alanında çalışan 
biri olarak birçok hastalıkta çocukluk 
çağı travma ölçeği uyguluyoruz. Bu 
ölçekte araştırdığımız 5 ana alan var, bu 
alanlarda çoğu hastada travma ortaya 
çıkıyor. Fiziksel ihmal, fiziksel istismar, 
duygusal ihmali duygusal istismar ve 
cinsel istismar var. Duygusal ihmalde 
ebeveynler farkında değil. Mesafesiz 
terk ediş kavramı geliştirilmiş. Yani bir 
çocuk evde annesi var ama meşgul. 
Çocuğu sadece doyurduğu zaman 
ona karşı vazifeleri yerine getirdiğini 
sanıyor oysa o mesafesiz terk edişler 
yani göz temasının kurulamaması, 
çocukla fiziksel temasın kurulmaması, 
çocukla oynanmaması, o çocukta 
duygusal ihmal oluşturuyor. Duygusal 
ihmal olduğu zaman tıpkı protein, 
karbonhidrat yememiş gibi gıdasız 
kalmış gibi çocukta psikolojik olarak 
duygusal bir gıdasızlık ortaya çıkıyor. 
Bunun sonucunda çocuk duygusal 
ihmale bağlı kimse bana değer 

vermiyor, sevmiyor şeklinde ruhsal 
bir yapı ortaya çıkıyor.  İlerdeki birçok 
ruhsal hastalığa aday oluyor. Birçok 
mental hastalığı araştırdığımızda arka 
planda bunun yaşandığını görüyoruz. 
Göç durumundaki çocukları düşünün. 
Göç durumunda kıyamet gibi. Suriye’yi 
düşünelim. Türkiye’de 4,5 milyona yakın 
göçmen var. Bu kişilerin çocuklarını 
düşünün. Onlar mutsuz ve huzursuzken 
biz evimizde nasıl uyuyalım? Bu insani 
bir durum değil, bizim kültür ve inanç 
sistemimizde yeri olmayan bir durum. 
Bu nedenle biz 4,5 milyon kişiye yakın 
Suriyeli’ye kapımızı açtık. 5-6 yıldır ev 
sahipliği yapıyoruz. Toplum bunu tolore 
ediyor, devletin tolore etmesinden 
daha önemlisi toplumun tolore etmesi. 
Birkaç istisna hariç misafirperverlik 

yapabiliyoruz, uyum içerisinde birlikte 
çalışılabiliyor. Göç gibi sosyal olaylardan 
en çok çocukların etkileniyor. En çok 
bedeli çocuklar ödüyor. Bu nedenle 
çocuklara özel davranmak onlara özel 
ortam sağlamak, özel imkan sağlamak 
daha da önemli hale geliyor. Çocuk 
söylenenleri değil yaşananları örnek 
alır. Çocuk en çok davranış diliyle 
öğreniyor. Bu dönemde yaşanan yalan 
söylemeler, hırsızlık olayları eşitli suç 
davranışlarının çoğunu çocuk doğal 
kabul etmeye başlıyor. Bu nedenle göç 
dönemindeki düzensizlik çocuğun 
gelişen ruhunda hastalıklara ve suç 
davranışları şeklinde ortaya çıkıyor” 
diye konuştu. Afganistan’da El Kaide’nin 
çıktığı ortamın sosyopsikolojik 
nedenleri araştırıldığında Pakistan’a göç 
eden çocukların bilimsel eğitimden 
uzak tutulduklarını belirten Tarhan, 
“O dönemde Pakistan’a büyük bir göç 
yaşanıyor ve Pakistan’da o dönemde 
çocuklara din eğitimi vermek için 
okullar kuruluyor fakat okullar dünya 
gerçekliğinden kopuk okullar. 

Sadece dini bilgiler öğretiliyor 
derken radikal bilgiler öğretiliyor. Din 
bilimleri ile fen bilimleri aynı anda 
öğretilmiyor çocuklara sadece dini 
bilgiler öğretilirken çocuklar radikalle-
şiyor. Taliban hareketi böyle başlıyor. 
Bu nedenle Türkiye’deki göçmen 
çocukların içerisinde radikal hareketle-
rin çıkmaması için bu çocuklara doğru 
eğitim verilmesi lazım. 

1990’lı yıllardan itibaren 
öğrencilerin çoğunluğu yüksek 
öğrenim yapma nedeni olarak 
“daha çok para kazanma” yı 
göstermeye başlamıştır. Bunun 

yanı sıra çalışacağı alanda önemli bir 
isim olmayı istemek, diğer insanlara 
yardım etmek gibi amaçlar gittikçe 
az dile gelir olmuştur. Göze çarpan 
en önemli nokta ise, bu materyalist 
eğilimin arttığı yıllarda üniversite 
öğrencileri arasında depresyon, intihar 
girişimi ve diğerpsikolojik sorunların da 
belirgin bir şekilde arttığıdır.
Materyalizm yalnızca maddi kazançlara 
olan normalden fazla istek demek 
değil, aynı zamanda maddi kazançları 
ilişkilere tercih etmekdemektir.
Son zamanlarda duyulan ve terapi 
metoduymuş gibi addedilen bir yön-

tem vardır; alış veriş yapmak. Gerçekte 
alışveriş yapmak insanın kontrol meka-
nizmasını harekete geçiren bir eylem-
dir. Alıcı kendisinde gücü hisseder, 
kontrol ondadır. Bu sebeple reklamlar 
çoğu zamanizleyenlerin farkında 
olmadığı bu kontrol ve güç dürtüsü 
üzerine yapılmaktadır;
Ebeveyne düşen en önemli görev-
lerden biri çocuğa sorun çözümleri 
için dış etkenlerden çok içsel gücün, 
kabiliyetin, sorun çözme tekniklerinin 
kullanılması gerektiğini öğretmektir. 
Bunun için ebeveynler çocuğa duy-
gularını anlamada ve kontrol etmede 
yardımcı olmalıdırlar. Çocuk bu sayede 
duyguları ve olumsuz durumlarla aktif 
olarak nasıl baş edebileceğini öğrenir.
İçsel motivasyon ve dışsal motivasyon 
ters orantılı kuvvetler değillerdir; aslın-
da birinin varlığı diğerinin olmadığı 
anlamına gelmez. Ebeveyn ödüllen-
dirme sistemini kullanırken sadece bu 

dış motivasyon öğelerinin iç moti-
vasyonu bastıracak derecede öne 
geçmemesine dikkat etmelidir. Bu iki 
kuvvetin de uygun olduğu şekillerde 
kullanımı elbette ki çocuğun gelişimi 
için önemlidir. Başkalarını sevebilme 
yeteneği ve bunun tam zıttı olarak 
başkalarını sevememe ya da sevip de 
bağlanmaktan korkma ya da bağlanıp 
dauzak durma durumu erken çocuk-
luk döneminde çocuğun ebeveynleri, 
özellikle de annesi ile olan iletişiminde 
yatmaktadır. Bu bir başlangıç olduğu 
için, kişinin bütün sevme yeteneğini 
tek başına şekillendiren tabii ki sadece 
bir olgu olamaz. İlerleyen yıllarda 
yaşanan deneyimlerde sevebilme 
yeteneği üzerinde yön verici bir 
etkiye sahiptir. Bütün deneyimlerimiz 
beynimizin işleyişini etkiler. Ebeveyn-
leri tarafından sevilen ve ebeveynleri 
ile güvenli bir bağ kurabilen çocuk, 
aslında beyninin sağlıklı bir şekilde 
gelişebilmesi için ebeveynden destek 
alıyor demektir. 
Ne olursa olsun, birey artık yetişkin 
olup da zihinsel açıdan belli bir olgun-
luğa geldiğinde farkındalık düzeyinin 
de aslında artmasıbeklenir ama bunlar 
arasında pozitif bir ilişki olmaya da bilir. 
Sonuçta hayat determinist bir şekilde, 
tek bir yoldan ibaret değildir. Pek çok-
seçenek vardır insanın önünde. Yeter 
ki birey o yollardan hangisini seçmek 
istediğine karar versin, verebilsin. İşte o 
zaman, yaşadığı ne olursa olsun, tecrü-
belerini yeniden anlamlandırdığında 
kendine, ilişkilerine ve dış dünyaya 
bakışı ve bağlanışı değişebilecek, 
olmak istediği gibi olabilecektir.
Ebeveyni memnun etmek ve onun 
endişesini azaltmak zorunda olduğunu 
hisseden çocuk gerçekte kim old-
uğunuve ne istediğini bilemezve kişilik 
gelişimini devam ettirmekte zorlanır. 
Ebeveynlerin dikkat etmeleri gerek-
en noktakendi yaralarını çocuklarıyla 
saramayacaklarıdır.

KAPİTALİZM 
VE ÇOCUK

PROF. DR. NEVZAT TARHAN

PROF. DR. KEMAL SAYAR

2120 Turuncu Dergİ / Nisan 2018 Nisan 2018 / Turuncu Dergİ 

DOSYA DOSYA



15 Temmuz kalkışmasından 
bu yana FETÖ’nün pek çok 
yapılanması, coğrafyamıza 
ve dünyaya verdiği zarar 
konuşuldu. Fakat tek bir konu 

pek dile getirilmedi. FETÖ başta 
olmak üzere teröre kurban verdiğimiz 
çocuklar. Paralel Devlet Yapılanması 
içinde yetiştirilmiş ilk jenerasyon 
kendi vatandaşına silah doğrultup 
Gazi Meclis’i bombalayacak kadar 
robotlaştırılmıştı. FETÖ tam 40 yıl 
boyunca Anadolu çocuklarını eğitim, 
barınma vb bahanelerle yanına alıp 
sonra da robotlaştırdı.
Türkiye’nin zeki ve başarılı gençlerini 
yanlarına çekmek için her türlü 

tuzağı kurdular. 17 Aralık sürecinden 
sonra gördük ki onlardan ülkemize 
devşirdiler.  Her türlü yalanı, hileyi 
mübah sayarak şizofrenik rüyalarına 
inandırdılar. Okullara çalıntı sorularla 
giren, devlet belgelerini sızdıran, 
itikadı bozuk görünürde ‘imajı 
yüksek müslüman’ profili çizdiler. Bir 
zamanlar FETÖ’ye çocuk teslim etmek 
maalesef ailelerin hoşuna gitti. Önce 
ders çalıştırdılar sonra iş buldular, 
evlendirdiler… liste uzar, gider. Bu 
uzayan liste içinde çocuklarından en 
azından birinin sorumluluklarından 
kurtulduğunu düşünen aileler 15 
Temmuz gecesi evlatlarını nasıl bir 
ihanet çemberinin içine attığını gördü. 

FETÖ her alanda büyük zararları olan 
alçak bir terör örgütü. Fakat en büyük 
zararı çocuklarımıza verdi. Türkiye 
bundan belki yıllar sonra gerçek 
anlamda çocuk, aile ve toplum ilişkisini 
tartışırken FETÖ’nün verdiği zararı daha 
iyi okuyacak. Çocuklarla ilgili resmi bir 
üst kurulun ciddi anlamda politikalar 
üretmediği ülkemizde acil önlemler 
anılmazsa akıllı ve zeki çocuklar ‘kayıp 
nesil’ diye anlatılacak. 
Çocukları reel ve sanal her türlü terör 
örgütünden, hain yapılanmadan, 
ahlaksızlıktan korumalıyız. 
Çocuklarımızın geleceği için projeler, 
yatırımlar yapılması için avaz avaz 
bağırmalıyız. Yoksa yarın çok geç olacak.

Hatırlarsınız. Bir Saadet 
öğretmen vardı. Ayşe 
Özgün’ün köşe yazısı ile 
kendilerini tanıdığımız 
cesur Saadet öğretmen. 

17 Mayıs 2014 tarihinde İzmir’in 
Menderes ilçesinde bir ilkokulda 6 
çocuğun cinsel istismara uğradığı öne 
sürüldü. Olayı açığa çıkaran Saadet 
Öğretmen’i (Saadet Özkan) bu olaydan 
3 yıl sonra ABD Türkiye Büyükelçiliği 
aradı. ABD Dış İşleri Bakanlığı Saadet 
Öğretmen’e ödül vermek istiyordu.
29 Mart 2017 tarihinde Saadet 
Öğretmen ödülünü ABD’nin yeni 
başkanı Trump’ın eşi Melania Trump’ın 
elinden aldı.[1] Törende ABD Dış İşleri 
Bakan Yardımcısı Thomas Shannon 
da hazır bulunmuş ve Özkan’ı şu 
sözlerle tanıtmıştı: “Saadet öğretmen 
yetkililerden gelen baskılara, öteki 
öğretmenlerden gelen tehditlere 
karşın sesini kısmadı. Kendisi cesareti 
ve kararlılığı, adalet arayışı ve siyasi 
baskılara karşı direnişi nedeniyle bu 
ödüle layık görüldü.
Ödülün adı: “Uluslararası Kadınlar 
Cesaret Ödülü”ydü. 2007’de Dünya 
Kadınlar Günü’nde verilmek üzere 
Condoleezza Rice tarafından ihdas 
edilen bu ödül, kendi ülkelerinde, 
kadına şiddet, cinsiyet ayrımcılığı 
ve cinsel istismar gibi konularda 
“korkusuzca” mücadele gösteren 
kadınlara veriliyordu. Türkiye’den 
bu ödülü ilk olarak 2012’de CHP 
milletvekili Şafak Pavey almıştı. Ona 
da ödülünü, Obama’nın eşi ve Hillary 
Clinton birlikte vermişti. Bu arada 
Özkan’ın, “eğitimci ve cinsiyet eşitliği” 
dalında “cesur” bulunduğunu da 
ekleyelim. 2017’de Türkiye’yle birlikte 

“cesaret ödülü” verilen diğer ülkeler 
şöyleydi: Bangladeş, Botswana, 
Kolombiya, Kongo, Irak, Nijer, Yeni 
Gine, Peru, Sri lanka, Suriye, Vietnam 
ve Yemen...

11 yıldan bu yana verilen ödüllerin 
hangi ülkelere gittiğine bakıldığında 
karşımıza ilginç bir tablo çıkıyor: 
“Cesur kadınların” neredeyse tamamı 
Ortadoğu, Afrika, Asya ve Güney 
Amerika ülkelerinden seçilmiş. 
Afganistan, Irak gibi ülkeler özellikle 
öne çıkıyor. Bugüne kadar ödül alan 
100 bayanın yaklaşık yarısı Müslüman. 
Batı Avrupa’dan sadece Fransa ödül 
almış görünüyor. 

Fransa adına ödül alan isim ise 
Fas asıllı bir Müslüman olan latifa bin 
Ziyate. Bu tablodan da anlaşılıyor ki, 
“cesur kadın” olmanın bir coğrafyası 
var. Türkiye’nin ne çocuk ne de aile 
profili Ayşe Arman’ın yazılarından 

ibaret değil. Fakat maalesef bir köşe 
yazarı çıkıp bir yazı yazıyor ve tüm 
Türkiye’de, her evde, her kapı arkasında 
böyle sapkın bir zihniyet var algısı 
yaygınlaşıyor. 

Anadolu’nun mayasında İslam 
var, ahlak var. Peygamber Efendimiz 
(sas) güzel ahlakı tamamlamak ve 
yaymak için bizlere gönderilmiş en 
güzel önder, rehber. Şimdi biz ahlakın 
temellerini yeniden atmak ve gerçek 
bir kahramanlık yapmak istiyorsak 
İslam’ın ilk tohumlarının atıldığı 
döneme, Kuran ve sünnet ışığında bize 
sunulan hayata bakmalıyız. Anadolu’da 
Hoca Ahmet Yesevi’ye, Bacıyan-ı Rum 
kadınlarına bakmalıyız. Batı eksenli 
düşünceler ahlakın ve toplumun 
inşasında ve ihyasında bize rehber 
olamaz. Yanlış yerde rehber ararsak 
ABD ve benzerlerinin ekmeğine daha 
çok yağ süreriz. 
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FETÖ’NÜN 
EN BÜYÜK KURBANI: 
ÇOCUKLAR

ABD, TÜRKİYE’DE 
İSTİSMARA UĞRAYAN 
ÇOCUKLARLA 
NEDEN İLGİLENİR?

DOSYA DOSYA
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Sabah Haberlerini dinlemek 
için televizyonu açıyoruz. Sol 
kenarda yukardan aşağıya 
iri puntolarla bir uyarı yazısı 
beliriyor; Son Dakika! İdlib’e 

gaz bombası atıldı!
Vay diyoruz, eyvah diyoruz; Bu katil 
Esed’e bağlı Şebbihaların zehirli Gaz 
kullanarak işledikleri dördüncü  
toplu kıyım.

Haberler geçmeye başlıyor. 
4 Nisan sabahı, saat 6.10. 

Esede bağlı güçler, Rus yapımı 
savaş uçaklarıyla silahsız sivil halkı 
bombalıyor. İdlibe bağlı Han Şeyhun 
ilçesinde ve 25 kilometrelik meskun 
alan içinde dört noktaya dört füze 
atılıyor. Patlamalarla uyanan halk 
sokağa çıktığında bu alan içinde 
yayılan bir taze elma kokusunu 
teneffüs ediyor. Bu kokuyu ciğerlerine 
çeken, çoğu çocuk olmak üzere 
herkes zehirleniyor. Çoğu bir saat 
içinde çırpınarak acı çekerek hayatını 
kaybediyor. 

25 kilometre karelik alanda dört 
ayrı noktaya dört füze atılıyor. Aynı 
anda Avrupa televizyonları duyuruyor: 
Suriyede rejim güçleri kendi halkını 
bombaladı! Diyerek kenara çekilip, 
bir gerçeğin ancak yarısını veriyorlar. 
Avrupalılar yeni geliştirdikleri 
bir kimyasal silahı test ediyorlar. 
Benzemekle birlikte bu atılan Sarin 
ve Klor bombası değil, sinirleri de felc 
eden Organik Fosfor bombasıydı. 
Bu zehirli kimyasal gaz test alanına 
Uçaktan roketlerle atılmıştı.

HAN ŞEYHUN
 Amerika, Rusya, Almanya ve İsrail 

altı yıldan beri sürdürdükleri Suriye 
iç savaşında savunmasız halka karşı 
defalarca klasik konvansiyonel ve 
Kimyasal silah kullandılar. Masum kanı 
dökerek kendi buluşları olan ölüm 

aletlerini geliştirdiler.
Dünya Harp Hukukunda Zehirli 

Gaz kullanmak yasaktır. Ancak yerli 
ve Halebin doğusundan sürülen 
muhacirlerle birlikte nüfusu altmış 
bini aşan bir güzel ilçe Han Şeyhun 
Kuzey Iraktaki Halepçe gibi seçiildi. 
Sabah namazından eve dönenler 
henüz yastığa başlarını koymuşlardı 
ki, tepelerine atılan bomba sesleriyle 
çoluk-çocuk yataklarından fırladılar.  

İlçenin yakın semtlerinden ve 
il merkezi İdlipten yetişenler kendi 
hayatlarını da riske atarak kurtarma 
çalışmalarına giriştiler. Yerde çırpınan 
çocukların hızla elbiselerini çıkarıp 
üzerlerine su dökerek zehirli gazın 
cilt ile temasını kesmeye çalıştılar. Zor 
durumda olanlara oksijen vermek için 
hızla hastanelere taşıdılar. Acil servisler 
hasta ve refakatçileriyle dolmuştu. 
Hastalar koğuşlara taşınırken bu 
sefer de hastaneler ve sağlık ocakları 
Humustan kalkan rejim uçaklarından 
atılan konvansiyonel silahlarla 
bombalandı.

 Han Şeyhun bir saat içinde 
kıyameti yaşıyordu. 150 kişi şehid 
olmuştu. Bu bir toplu katliamdı. 
İnsanlardan başka kümes hayvanları, 
kediler, köpekler ve güvercin 
toplulukları da telefolmuştu.

Han Şeyhun, bizim Reyhanlı 
ilçemize kuş uçumu sadece 35 
kilometre idi. İlk “İmdat!” haberi 
geldiğinde Hatay’dan kalkan onlarca 
Kızılay ve Afad ambulansları hızla 
felaket bölgesine girdiler. İlk çırpıda 70 
ağır-hafif hasta ve yaralıları sınırı aşıp 

bizim hastanelere taşımaya başladılar. 
Dört hasta sınıra varmadan vefat etti.

Sınırımızın sıfır noktasında kurulan 
merkezde dezenfekte edilenler önce 
zehirli gazdan arındırıldılar. Sahra 
hastanemizde elbiseleri soyulup 
değiştirilen ve yıkanan çocuk ve erişkin 
yaralı siviller sınırda bekleyen Afad’a 
bağlı “Kimyasal-Biyolojik Radyasyon ve 
Nükleer Keşif” araçlarına alındılar.

Burası Kırmızı Bölgedir.
 Kırmızı bölgede Gaz Ölçümü 

yapılıyor ve hastalar ikinci defa 
yıkanıyorlar. Sonra da Cilvegözüne 
yakın yol üzerindeki tam teşekküllü 
Devlet Hastanesinde hazırlanan 
yataklara alınıyorlar ve acil tedavileri 
uzman hekimler tarafından yapılıyor.

Kırmızı Bölgeye geç getirilen dört 
çocuk sıfır noktasına varmadan vefat 
ettiler. 

Reyhanlı Devlet Hastanesinde    
bütün müdahalelere rağmen üç 
İdlibli çocuğu da kaybettik. Diğer 
hastaların tamamı da yoğun bakım ve 
zamanında müdahale sonucu kurtulup 
normal sağlıklarına kavuştular. 
Kurtulan 63 hasta  dördüncü gün yine 
bizim Afad araçlarıyla Han Şeyhundaki 
evlerine bırakıldılar.

BOMBARDIMAN TİYATROSU
İdlibde yaşanan bu toplu 

katliamdan üç gün sonra, yeni seçilen 
Amerikan başkanı Trump, kendisine 
itibar kazandıran ilk beyanatını veriyor;

“Masum çocukları öldüren o 
hayvana (Beşşar Esed’e) haddi 
bildirilmeli!”

Bu açıklamadan ve sert tehditten 
sonra Amerikanın Akdenizdeki –sürekli 
İsraili korumak için konuşlanan- Altıncı 
filo uçak gemisinden kordinatları 
bilinen Humustaki Şeyran hava alanı 
59 defa tekrarlanan Tomahawk ile 
bombalandı.

İDLİB

Han Şeyhun, bİzİm Reyhanlı İlçemİze kuş uçumu sadece 35 kİlometre İdİ. 
İlk “İmdat!” haberİ geldİğİnde Hatay’dan kalkan onlarca Kızılay ve Afad 

ambulansları hızla felaket bölgesİne gİrdİler. İlk çırpıda 70 ağır-hafİf hasta ve 
yaralıları sınırı aşıp bİzİm hastanelere taşımaya başladılar. 
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Hama, Halepçe ve 
İdlib. Üç bahtsız şehir. 
Aynı kaderi paylaştılar. 

Halkın üzerine atılan 
Varil bombalarından 

sonra Kimyasal-Biyolojik 
silahlar arasında Sarin 

ve Klor,  Suriyede toplu 
katliamlarda defalarca 

kullanılmıştır. Gute, 
Bludan ve Zebedanda 

katledilen çocuklar 
Beşşar Esed’in sabıka 
listesini kabartmıştır. 

Ancak bu bombardıman 
göstermelikti, sembolikti, gözboyama 
bir tiyatro sahnesiydi.

Kendi sözcülerinin itiraflarıyla 
bombardımandan önce askerleri zarar 
görmesin diye katliamın büyük ortağı 
Rusya haberdar edilmişti. Elbette Rusya 
da askeri müttefiki olan Suriye rejimini 
ve Şebbihaları haberdar etmişti. 

Tv ve yazılı basında boş alanda bir 
çukur ve tahrip fotoğrafları yayınlandı. 
Suriye kuvvetlerinden ölen yoktu ve 
zarar sıfırdı. Hatta aynı gün alandan 
kalkan rejim uçakları muhaliflri 
bombalayıp dönmüştü.

Yani bu Amerikanın göstermelik 
çıkışı sözde bir uyarı niteliğindeydi yani 
sembolikti.

Sadece bir kereye mahsusutu. 
Ameriknın açıklamasına göre alanda 
bekleyen bir-iki uçak zarar görmüştü. 
4-5 kişi de ölmüştü. Bu uydurma haber 
kamu vicdanını teskin etmek içindi. 
Aslında olay, Emperyalist zalimlerin 
Amerika-Rusya-İsrail ve Avrupa 
Devletlerinin birlikte hazırladıkları 
tiyatro formatındaki bir katliamdı. 
Bombalanan İslam Coğrafyasıydı ve 
ölenle Müslümanlardı.

Birleşmiş Milletler bir açılamayla 
Zehirli Gaz bombardımanıyla kendi 
halkını katleden Suriye Rejimini kınadı. 
İran ve Rusya da boş havaalanını 

Tomahawkla bambalayan ABD’yi 
kınadı. Mazlum ve sahipsiz Suriye 
halkına doğrudan yardımcı olan 
Türkiye savunmasız halkı katleden 
Suriye Rejimine karşı nihai tavrını 
yineledi. Sivil halkın korunması için 
ülke kuzeyinde Güvenli Bölge istedi. 
Can güvenliği olmayan halkın yeni bir 
göç dalgasıyla Türkiyeye doğru yola 
çıkabileceği tehlikesi tedbir alınmazsa 
her an yaşanabilirdi.

KİMYASAL-BİYOLOJİK 
SAVAŞIN TARİHİ

Dünyada ilk defa Avrupalıların 
başlattığı Birinci Cihan savaşında 
Irkçı-Rasist Almanlar, Fransızlara karşı 
Klorin Gazını esinti yönünde rüzgara 
bırakarak başlattılar. Bir yıl sonra da 
Fransızlar geliştirdikleri Fosgen gazını 
aynı yöntemle Alman ordusuna 
karşı, mevzilere-siperlere fırlatarak 
kullandılar. Zehirli gazı silah olarak 
kullanarak insan öldürme ayıbı-vahşeti 
de Avrupalılara aittir. 1917 yılında 
Alman kimyagerleri Kusturucu bir gaz 
buldular. Bu kimyasal silah DİFENİl 
KlORO-ARSİN’dir. Baş harfleriyle yani 
DA formülüyle ifade edilir. Aynı yıl 
Almanlar bu sefer de HARDAl gazını 
silah olarak kullandılar. Alman ve 
Fransız ordusundan çok sayıda asker 
hayatını kaybetti.

Hafif Gazlar, göz yaşartıcı ve 
Kusturucu olarak kullanıldı.

Öldürücü ve yakıcılar için Hardal 
Gazı, İperit, Klor, Sarin, Fosfor ve DA-
Difenilkloro-Arsin Gazlarını Birinci 
Dünya Savaşının Kimyasal Silahları 
olarak görüyoruz. 

Alternatif olarak Semptomatik 
Koruyucu ilaçlar ve Gaz Maskeleri bir 
endüstiri dalı olarak ordu donatımda 
yerlerini aldılar. İkinci Cihan savaşında 
Hidrojen ve Atom Bombaları yine 
Avrupalılar yani “Tek dişi kalmış 
Canavar”lar tarafından kullanılmıştır. 
lehulhamd bizim katılmadığımız 
1940-1944 yıllarını kana boyayan 
ikinci cihan savaşında toplam 38 
milyon insan ölmüştür. Avrupalılar 
önce kendi evlatlarını katlederek 
kanlı savaşları başlattı ve sürdürdüler. 
Şimdi birlik oldular, zehirli gaz ve klasik 
konvansiyonel silahlarla sömürmek 
ve yağmalamak için geldikleri İslam 
coğrafyasında özellikle Suriye ve Irakta 
çocuk-yaşlı demeden Müslümanları 
katlediyorlar. Onları korumak ve 
yanlarında olmak bizim insani ve İslami 
görevimiz.     

İngilizler 1915 Çanakkale savaşında 
Zehirli Gaz kullanmayı denedi, başarılı 
olmadı. İki yıl sonra yine İngilizler Kanal 
Muharebesinde ve Gazzede Osmanlı 
askerine karşı etkili şekilde kullandılar. 

Filistinde ziyaret ettiğimiz Bir 
Seb’ada-Yedi Kuyulardaki Osmanlı 
kabristanında yatan şehitlerin sayısı 
Çanakkaledekilkerden daha fazla.

Aynı gaddarlıkla Altıgün 
savaşlarında Ortadoğunun terörist 
devleti İsrail, siperdelen ve Fosfor 
bombası kullandılar.  Bugün Amerika, 
Avrupalılar ve İsrail tarafından 
dünyada çıkarılan 40 sun’i savaşın 18’i 
İslam ülkelerinde devam etmektedir. 
Yediyıldan beri Suriyede yaşamaya 
devam edenler bombalar altında 
şehit oluyorlar.

 Temel İnsan haklarının kolayca 
yaşandığı yalanına inanarak yola çıkan 
20 bin insan Akdenizde boğuldular. 
Balkanları aşarak Avrupaya ulaşan 
Suriyeli ailelerin 6 bin çocuğu kayıp. 
Misyonerlerin, organ ve fuhuş 
mafyasının elinde altı bin sahipsiz 
Müslüman çocuğu. Haini çok bir 
milletiz. Onlar ve propogandalarının 
tesiriyle konuşan bazı densizler 
Türkiyeye sığınan mültecilere 
hain gözüyle bakıyorlar. Sağduyu 
sahibi halkımızın çoğu ise Suriyeli 
sığınmacıları Muhacir, kendilerini de 
Ensar yerine koyarak sevgilerini ve 
ekmeklerinin bir dilimini cömertçe 
paylaşıyorlar.

İDLİB ÜÇÜNCÜ KERBELA
Hama, Halepçe ve İdlib. Üç bahtsız 

şehir. Aynı kaderi paylaştılar. Halkın 
üzerine atılan Varil bombalarından 
sonra Kimyasal-Biyolojik silahlar 
arasında Sarin ve Klor,  Suriyede toplu 
katliamlarda defalarca kullanılmıştır. 
Gute, Bludan ve Zebedanda 
katledilen çocuklar Beşşar Esed’in 
sabıka listesini kabartmıştır. Son 
vahşet İdlibin Han Şeyhun ilçesinde 
yaşanmıştır.

ZEHİRLİ gAZIN ETKİ TARZI 
NASILDI?

Atılan Sarin ve Klor gazı önce 
insanların sinir sistemini felç ediyor. 
Yani Kolinerjik sistemi uyarıyor. 
Çocuklar, erişkinler ve diğer canlılar 
üzerlerine atılan zehirli gazı teneffüs 
ederek inhalasyonla yani solunumla 
akciğerlerinden ve temasla 
ciltlerinden emiyorlar. Bronşlarda 
ve bronşiyollerde yani solunum 
yollarında sekresyon hızla artıyor. 

Diğer ifadeyle gazı soluyan 

insanlar kendi salyalarında 
boğuluyorlar. Ağızlarından-
burunlarından köpükler taşıyor. 
Acil tedavilerinde Antikolinerjik 
ilaçlar kullanılıyor. ATROPİN sülfat ve 
ProlidoxinKlorid’i injeksiyon olarak i.m. 
uygulamakla çok sayıda insanın hayatı 
kurtarılabiliyordu.

AKTİF İYİlERE SElAM OlSUN
Yurdun bir köşesinden veya 

yurtdışından bir felaket haberi ve 
yükselen imdat çığlığı karşısında “Ah, 
Vah,,” edip, sonra da “ Vay şerefsizler, 
Allahından Bulsunlar!” deyip 
evlerinin konforunda oturup-kalan 
Müslümanlara yazıklar olsun!

İnsani yardımda yaşadığı şehrin 
sokaklarına sığmayan Kardelen 
Derneği ve Mamak İlçesi Kızılay 
Başkanı  Şükrü Can kardeşimiz 
Gençlerimize ve diğer Sivil Toplum 
örgütlerine Rol model olmayı 
sürdürüyor. Yardımeli Derneği İdare 
müdürü Nuri Bahar bey de Onun 
hizmetlerini fedakarca ve beceriyle 
takviye ediyor.  

Gerçi 4 Nisan sabahı İdlibe 
atılan Kimyasal-Biyolojik, zehirli gaz 
bombaları Türkiyeyi ayağa kaldırmıştı. 
Başta Kızılay ve Afad olmak üzere 
yardıma koşmada birbirleriyle 
yarışırcasına gayret gösterdiler. Allah 
onlardan razı olsun!

Kardelen ve Yardımeli Dernekleri 
adına STK’ların yakından tanıdığı  
Vakıf insan Şükrü Can’ın gayretiyle  bir 
Tır dolusu gıda, un, acil insani yardım 
malzemeleri ve en önemlisi Atropin 
Sülfat kolileriyle birlikte Cilvegözü   
sınır kapısından çıkıp yapay sınırın sıfır 
noktasına kadar birlikte yürüyoruz. 

Ankara’dan İdlib’e taşınan Atropin 
kolilerinin acil hayati ihtiyaç olduğu 
bilinciyle, sınırımızda konuşlanan 
Kızılay’ın genç görevlileri her türlü 
takdirin üzerinde gayret gösteriyorlar. 

Hantal bürokrasinin iki günde 
bitirebileceği işini bu gençler, bir-iki 
saatte tamamlıyorlar. 

Devrettiğimiz yükün felaketin 
merkezi olan Han Şeyhun’a teslim 
edildiği haberini yine aynı gençlerden 
almakla mutlu oluyoruz. 

Görevini tamamlamanın huzuru 
içinde Amik Ovasını gerilerde 
bırakıp, Adana üzerinden Ankara 
otobanına doğru direksiyon kırıyor ve 
lehulhamd diyerek gaza basıyoruz.

YAZAR YAZAR
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Adem olarak yaratılanın, 
adam kalabilme 
mücadelesinde 
geçiyor kimilerinin 
ömrü. Kimilerinin ki 

ise, cehenneme odun taşımakla 
yitip gidiyor. Aslında ne ölçüde insan 
kalabildiğiyle sınanıyor dünya. Ve 
her sınanma akıbeti belirliyor. Bazen, 
öyle imtihanlara şahitlik ediyorsunuz 
ki,  her bir karış toprağına zulüm 
sıçramış şehirler karşılıyor sizi, takati 
son deminde, hüzne batmış kalplere 
ev sahipliği yapan şehirler. Zihnimi 
yokluyorum. Kendimin farkına 
vardığım günden beri, zalimliğe, 
hırsa bulanmış habis ruhların, Allah’ın 
geniş arzında bir türlü doymak 
bilmeyen bedenlerini sığdıracak yer 
bulamamasına şahitlik ediyorum. 
Aslında ben o günden bu yana, şefkate 
yaslanmamış bir dünyanın yasını 
tutuyorum.

Belki de çabuk büyümenin 
en iyi tarafı, zihinsel olgunluğa 
çabuk erişmenizdir, bilemiyorum. 
Yaşıtlarınızın gençlik hülyaları peşinde 
olduğu bir dönemde, siz dünyanın 
kanayan yaralarına şahitlik eder, 
ezilen, göçe mecbur edilen her canın 
ıstırabıyla yaşarsınız. Dikkat ediyorum,  
çocukluğuma dair zihin kayıtlarım, 

kaderine acı yoklular düşen çocuklarla 
sarmalanmış. Ve ben her daim dört 
bir yanımda nefreti soluklayan 
insanların sesleri duyuyorum. Ne 
tarafa dönsem, zulümle sınanmış bir 
annenin, arşı delen feryadı karşılıyor 
beni. Sonra küçük bir yavrunun 
bakışlarındaki endişe gözlerimde 
büyüyor. Yarına çıkıp çıkmayacağının 
tedirginliği kaplamışken gönlünü, 
evladına masallar anlatmaya devam 
eden babalar düşüyor zihnime. Kör 
kurşunlara karşı yavruları için kendini 
siper eden babalar. Sonra aklıma, 
hayata dair hiçbir hayali kalmamış 
savaş yorgunu kadınların, tüm 
çocuklarını sırtlanıp zayıf bedenlerine, 
yalın ayak kendilerine sığınacak bir 
vatan telaşıyla yollara düşmesi  geliyor. 
İşte o an, “Rabbim” diyorum , “Sen 
kimseyi vatanından etme.”

Ne zaman zalimlikle tarumar 
edilmiş bir şehrin sesini duysam,  
göçe mecbur edilen  insanları 
düşünüyorum. Yüreklerinde taşıdığı 
şehirleri de alıp yanlarına,  üzerlerine 
yapıştırılan “mülteci” sıfatının ağırlığıyla 
bir bilinmezliğe doğru göç eden 
insanlar.  Öyle bir yol alış ki bu,   
sırtlandığın yükün ağırlığının altında 
ezile ezile, düşe kalka, öle öle bir 
yolculuk. 

Kaybedilmiş umutların, çaresizliğin 
içinde avuçlarında sıkı sıkı tuttukları 
minicik eller için tüm çabalar belki 
de. Savaşa doğmak zorunda kalan,  
ana kokusuna, barut kokusu sinmiş 
bebekler için. Aklıma Somali asıllı şair, 
Warsan Shire’ın, 
“Kimse terk etmez yurdunu, yurdu bir 
köpek balığının ağzı olmadıkça. 
Kimse dönüp, sınıra doğru kaçmaz, 
bütün şehir  onlarla birlikte 
kaçmıyorsa.
Şunu anlamak zorundasın;
Kimse çocuğunu bota bindirmez,
Su, karadan daha güvenli olmadıkça.
Kimse avuçlarını yakmaz, 
Trenlerin altında, vagonların  
diplerinde. Kimse kamyonların  
kasasında günler geceler geçirmez.
Gazete parçalarını yemez,  gidilen 
onca yolun, bir anlamı olmadıkça.
 Kimse dikenli tellerin altında 
sürünmez.

 Kimse dövülmek istemez.
 Acınmak istemez.
Kimse mülteci kamplarını yeğlemez...”

mısralarına sahip, göç edenlerin 
verdiği yaşam mücadelesini anlatan 
“Home” isimli şiiri geliyor.

Kendimi dinliyorum. Çocukluğunu, 
adı necasete karışmış kirli ellerin 
tuzağında yitiren, ömrüne yarınsız 
günler biriktiren çocuklar geliyor 
aklıma. Gözlerinde korkulara kapı açan 
annelerin sessiz çığlığı dokunuyor 
kalbime. Açlık kokan ağıtları beynimi 
deliyor.

Halep’li Sena düşüyor sonra 
zihnime. Dört çocuğuyla sığındığı 
ülkemi  anlatırken ettiği duaları 
işitiyorum sanki yeniden. Bombaların 
imtihanında, çocuklarına “Korkmayın 
Allah bizimle, savaş bitecek, yeniden 
oynayacaksınız, yeniden gideceksiniz 
okula”  teskiniyle yaklaşıyor. Eşinin ise, 

“Kalkın hemen namaz kılın, dua edin” 
dediğini ve bu cümleyi, 15 Temmuz’da, 
“Bizi yine mi buldular, bizi öldürecekler 
mi?” diyerek aynı korkuyu yaşayan 
çocuklarına bir kez daha tekrarladığını 
söylüyor. “Türkiye, Suriye’ye dönmesin. 
Allah bize kucak açan bu halkı mağdur 
etmesin” cümleleri eşliğinde.

O vakit muhacir nedir, ensar kime 
denir daha iyi anlıyorum. Aslında 
mülteci olmanın, vahşete bulanmış 
kirli ellerin varlığıyla sınanırken, 
çaresizliğine kucak açacak dostları 
da sınamak olduğunu biliyorum. 
Korkudan sinmiş, soluğu kesilmiş 
çocuklara kimin kapı açacağını 
sınamak. Göğün kapılarına ulaşmış 
gözyaşlarını kimin sileceğini sınamak. 
Yani, emanet edenin emanetine 
sadakatten sınanmak. Sahi hiç 
düşünüyor muyuz? İmtihan,  sadece 
acıyla sınanan için midir? Ya acıya 
gönül kapılarını kapatanlar? Ya kalp 

ayarlarından merhameti kaldıranlar? 
Asıl sınanma onlar için değil midir? 
Asıl sınanma muhacire muamele 
üzerinden değil midir?

“Rabbim” diyorum. Vicdanını kör 
kuyulara yatıranlarla haşretme bizi. 
Zalimlikle sınama zihinlerimizi.

Rabbim. Kaderine acı yokluklar 
düşen çocukların tut ellerinden. 
Ömrüne ziyan değmiş anaların 
ağıtlarını işit. Vicdanını, sarp 
kayalıklardan yuvarlayanların eline 
bırakma akıbetini dünyanın.

Rabbim, çocukluğu gözlerinden 
giden masumların velisi kıl 
bizi. Muhacire açtığımız kapıyı 
bereketlendir. Ensarlığımızı mübarek 
eyle. Rabbim kardeşliğimizi yeniden 
inşa etme hususunda zihinlerimize 
idrak ver. Rabbim, muhacire ensar 
olmuş bu milletin evlatlarını mahçup 
etme. Rabbim sen kimseyi  
vatansızlıkla imtihan etme.

KADIN VE
VATA N
aklıma, hayata dair hiçbir hayali kalmamış savaş 
yorgunu kadınların, tüm çocuklarını sırtlanıp zayıf 
bedenlerine, yalın ayak kendilerine sığınacak bir 
vatan telaşıyla yollara düşmesi  geliyor. işte o an, 
“rabbim” diyorum , “sen kimseyi vatanından etme.”
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Fâniler yurdunda bâki   
değerleri yaz dedi tâlib.

Helâl harâm terazisini   
kasdettin gâliba dedi kâtib.

Tasdik etti tâlib.

Kalemden başlayayım dedi kâtib.

Yazan, yazdıran kudreti unuttuğunda 
haram lokma gibi zehir yutmuştur 
değil mi?

Hikâye saymazsan bir yaşanmış öykü 
hatırlayalım dedi kâtib.

Yatsı karanlığında, yorgun bir günün 
ardından inşaatta çalışmaktan bitkin 
düşmüş usta, paydosun ardından 5 
km. uzaklıktaki evine dönmektedir.

Tam evinin bulunduğu mahalleye 
girmek üzereyken ani bir refleksle 
geri döner ve hızlı adımlarla inşaatın 
yolunu tutar.

Mahalle muhtarı hızla geri dönen 
ustayı görmüştür.

“Usta, neden döndün bu saatte 
geriye” der. Usta cebini göstererek 
“cebimde inşaata ait bir çivi kalmış, 
eve götürmem doğru olmaz. 
Haramdır evlat, inşaata götürmem 
gerekiyor” der.

Muhtar “bir çividen ne olur ki” der 
demez usta “sen anlamazsın muhtaar, 
o çivi inşaattan eve giderse falan 
şehirdeki oğlum fakültede okuyamaz, 
başarılı olamaz, helal lokma nedir bilir 
misin sen” der.

Muhtar donar kalır yerinde.
Bu satırların kâtibi, böyle 

bir ustanın çocuğu olmaklığa 
sevinmekten çok, bunca kariyer 
ve malumata rağmen usta 
babasının irfanına hiçbir zaman 
yetişemeyeceğine yanmaktadır.

YAZAR YAZAR

HELÂLİN
GÜCÜ
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“Köylü” ya da “âvâm” deyip 
geçtiğimiz, fakat nezahetine 
marifetine zühdüne hiçbir zaman 
yetişemeyeceğimiz zirvelerin 
gölgesinde yetiştikten sonra, 
metropol şehirlerin modern 
hayatına esir, kaprislerin esaretine 
mahkum, şöhretin tutkusunda her 
gün binlerce ölüm beğenen bizler, 
akademik vaazlar, sosyal paylaşım 
hamasetleri ile fani dünya terazisini 
dolduruyoruz.

Ya uhrevî kefe?

Hani iki kefeli bir terazide hassas 
yaşam ahlakı idi kulluk.

 “Allah ve Rasûlü bir iş hakkında 
hüküm verdikleri zaman, hiçbir 
mü’min erkek ve hiçbir mü’min kadın 
için kendi işleri konusunda tercih 
kullanma hakları yoktur. Kim Allah’a 
ve Rasûlüne karşı gelirse, şüphesiz ki 
o apaçık bir şekilde sapmıştır” (Ahzâb 
33/36) âyetine râm olmak gerçek 
varoluş refleksi değil mi?

Helal ve haram, yaşam denilen iki 
uçlu dünyevi-uhrevî terâzinin iki kefesi.

Bu kefelerde tartılmayı göze almak, 
işte hakikate yâr olup olmadığımızın 
ölçüsü. Helal lokma ile başlayan 
serüvenlerin, helâl yaşam tarzları ile 
devam edip nihayet “helâl olsun, ne 
yaşanmaz bir hayat bıraktı merhum” 
dedirtecek bir ukbâ yolculuğu ile 
tâclanma öyküsü. Helâl lokma en 
solmaz evlilik çeyizi. Gelin güveyin 
bu çeyizi tâ ebeveyn terzihanesinde 
hazırlanır..

Mümin, Besmele ile başlayan her 
hayırlı işte helâlin Firdevs kokusunu 
duyar.
Haram çöplüğünde büyüyen gül 
sembollerine kanmaz.
Gülistandaki helâl güllerden koklar 
ebedi saadet sırrını.
Evlilikte küfüv aranır eşler arasında. 
Denk olmalıdır gelin damat. İlim 
makam mansıb soy sop bakımından 
denklik aranır.

Helal haram hassasiyeti en keskin 
küfüv/denklik orta paydasıdır.

Beka tılsımı, hane huzuru helal haram 
inceliğinde tecelli eder.

“Onlardan çoğunun günahta, 
düşmanlıkta, haram yemede 
birbirleriyle yarıştıklarını görürsün. 
Yapmakta oldukları şey ne kötüdür!” 
(Maide 5/62) âyetindeki tehdidin 
boyutlarını farkeden insan, hayatın 
her ânında kılı kırk yaran bir takva ile 
yaşar.

“Dilleriniz yalana alışageldiğinden 
dolayı, Allah’a karşı yalan uydurmak 
için, “Şu helâldir”, “Şu haramdır” 
demeyin. Şüphesiz, Allah’a karşı yalan 
uyduranlar, kurtuluşa eremezler” 
(Nahl 16/116) beyanında dikkat 
çekilen keyfiliğe düşmemek 
için ma’rûfu emreden, münkeri 
yasaklayan dillere kulak verir mümin.

Neyin haram neyin helal olduğunu 
belirleyen kitab ve sünnete teslimiyet 
düşüncesini, aşılamayan bir erdem 
sayar.

“Bana göre..” diye başlayan 
cümlelerde yıkılıp gitmemek, 
kendi nefsinin peşinde serâblarda 
kaybolmamak için, hakkı haykıran, 
hakkı haykırmanın hakiki âlim 
olmanın anahtarı sayan muhakkik 
ârifleri dört gözle izler. “Bunları, 
din adamları ve âlimler, günah söz 
söylemekten ve haram yemekten 
sakındırsalardı ya! Yapmakta oldukları 
şey ne kötüdür!” (Maide 5/63) 
âyet-i kerimesini bir altın öğüt gibi 
davranışlarının rehberi kılar.

Sohbeti unutup bencilleşen, hatta 
Rabbi ile en özge sohbetini yani 
duasını kaybeden insan, aslında 
haram lokmasının karanlığında 
yaşayan insandır.  “Şüphesiz Allah 
temizdir ve ancak temiz olanı kabul 
eder. Bir adam uzun bir yolculuk 
yapmıştır. Saçı başı dağınık, elbiseleri 
tozlu, ellerini semaya kaldırır ve ‘Ya 
Rab, Ya Rab’ der. Yediği haram, içtiği 
haram, giydiği haram ve haramla 
gıdalanmış böyle bir kimsenin duası 

nasıl kabul edilir?!” (Müslim, Zekât, 
19) buyuran bir peygambere bigâne 
yaşamak ne talihsizliktir!

Dualarının kabul olmadığını küstahça 
ulu orta dile getiren modern insan, 
midesinin, cismani uzuvlarının esiri 
olduğunu, haram lokmada haram 
bakışta haram duyuşta helâke 
sürüklendiğini farkedemez.

Haram helâl hassasiyeti, sadece 
lokmada, sadece parada malda 
mülkte değil bütüncül bir kulluk 
sadeliğinde kendini gösterir.

“Çölleşen gözlere hayâ sürmesidir 
takvâ,

Hiss-i vera’ yoksa abestir harâmdan 
şekvâ” diyen şâir gibi  en çok da 
gözdedir helâlin gücü.

Gözde başlar helâle saygı, gözle 
kemâle erer helâlin saltanatı.

Helâl, eştir; helâl, alın teridir. Helal, 
hakka hukuka saygıdır. Başkalarının 
emeğine aferin diyebilmek, kendi 
haddini hududunu bilebilmektir.

Başkalarının haramları üzerinden 
helal devşirmek budalalığı değil, 
aç susuz kalsa da şükür servetini 
hiçbir şeye değişmeme zenginliğidir. 
Hali vakti yerinde olunca da infak 
ederek ebedi hayatın ciddiyetiyle 
donanmaktır.
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Sohbeti unutup 
bencilleşen, hatta rabbi 

ile en özge sohbetini, 
yani duasını kaybeden 

insan, aslında haram 
lokmasının karanlığında 

yaşayan insandır.  
“Şüphesiz Allah 

temizdir ve ancak 
temiz olanı kabul eder. 

Bir adam uzun bir 
yolculuk yapmıştır.

Metropol şehirlerin 
modern hayatına esir, 
kaprislerin esaretine 
mahkum, şöhretin 
tutkusunda her 
gün binlerce ölüm 
beğenen bizler, 
akademik vaazlar, 
sosyal paylaşım 
hamasetleri ile fani 
dünya terazisini 
dolduruyoruz.

YAZAR YAZAR
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Ş imdi tam olduğumuz yerden 
geriye doğru büyük bir adım 
atalım, şöyle birkaç bin yıl 
ka-dar. Sümer, Babil, Asur, 
Elam gibi büyük                    

            medeniyetlerin ana rahmi  
             Mezopotamya’dayız. Basra 
Körfezi’nden Anadolu’ya kadar uzanan 
bu bölgenin, birçok medeniyete ev 
sahipliği yaptığı gibi aynı zamanda 
dünya kültür mirasının da şah damarı 
olduğunu bilmekteyiz. Buz Devri’nin 
bitimiyle ılıman iklime sahip bölgelere 
göç eden insanlar, ilk yerleşim yerlerini 
kurarak tarihe buradan yön vermişlerdir. 

Günümüzde olduğu gibi eski 
medeniyetlerde de aile kurmak, çocuk 
sahibi olmak soyun devamı açısın-
dan çok önemliydi. Çocuk bir umut 
kaynağı, insanın kendi yok oluşunu 
yenmesinin işareti, yeniden varolu-
şunun bir simgesi olarak görülürdü. 
Hatta Gılgamış, Enkidu gibi eski Sümer 
öykülerinden yaptığımız çıkarıma göre, 
insanın ne kadar çok çocuğu olursa 
öbür dünyada o kadar iyi durumda 
olacağına dair bir inanış hakimdi. 

Çocuklar o dönemde anne ve ba-
balarıyla birlikte evlerinin bulunduğu 
höyüklerde yaşar, buralarda koşuş-
tururlardı. Şimdilerde gelişmiş kazı 
çalışmalarıyla daha da ortaya çıkan, 
içi kat kat ayrı tabakalardan oluşan 
höyüklerin, bir diğerinden altta kalan 
her bir tabakası daha eski bir yerleşim 
yerini gösterir. Yani bir höyükte ne 
kadar derine inilebiliyorsak o kadar eski 
bir yerleşim yerine ulaşıyoruz demektir. 

Günümüz dünyası o zamanlardan 
çok farklı bir yerde, pek tabi insanları 
da öyle. Her yeni gün yeni birşeyler 
inşa ediyoruz kendimize. Bazen kendi 
yıktığımız duvarların altında kalıyoruz, 
bazen o duvarları kuvvetli bir rüzgar ya 
da bir sarsıntı yıkıveriyor ama yenisini 
mutlaka inşa ediyoruz. Tıpkı höyükler 
gibi. İnşaatlar tamamlandığında, yani 
yaşlandığımızda; geçen zamandan, 
geçmişteki anılardan çokça bahseder-
ken buluyoruz kendimizi. 

Gelecekten bahsetsek beyazlarımı-
za ayıp olacak sanki. Öyle bir  dönem 
var ki, en çok da orada toplanıyor 
anılarımız: Çocukluk.

EVVEL ZAMAN İÇİNDE  
ÇOCUK OLMAK

Her çocuk içinde bulunduğu 
topluma göre muamele görmüştür. 
Atalar dönemi, eski Mezo-potamya’da 
aydın ailelerin çocukları “tablet evi” 
denilen okullarda okurdu. Burada 
kendilerine kil-den tabletler yaparlar ve 
bu tabletlerin üzerinde hem okumayı 
öğrenir hem de mesleki eğitim, 
hayvan bilimi, bitki bilimi, coğrafya, 
matematik gibi dersleri öğrenilerdi. 
Sümerli bir öğretmenin bu okullar için 
şöyle söylediği aktarılır:

“Gök gibi sabanı olan bir ev,
Bakır gibi, ibrik gibi bir bezle örtülü,
Bir kaz gibi yere basar, 
Gözü açılmamış ona girer, 
Gözü açılan ondan çıkar.”

Okula gitme imkanı bulan aydın 
ailelerin çocukları küçük yaşlardan 
itibaren eğitim almaya başlar, diğer 
ailelerin çocukları ise baba mesleğini 
devam ettirir; tarlada, hayvancılıkta 
onlara yardım ederdi. 

YAZAR

Bazen kendi yıktığımız duvarların altında kalıyoruz, Bazen o duvarları kuvvetli 
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tıpkı höyükler giBi. inşaatlar tamamlandığında, yani yaşlandığımızda; geçen zamandan, 
geçmişteki anılardan çokça Bahsederken Buluyoruz kendimizi. 

Her iki durumda da çocuklar belli bir 
yaşa kadar babalarının himayesinden asla 
dışarıya çıkmazdı. O dönemde bir baba-
nın çocuğuna karşı otoritesini gösteren 
şöyle bir yazı vardır:
”Pazar yerinde dikilip durmayacaksın; 
sokaklarda başıboş dolaşmayacaksın; 
yolda giderken sağa sola  
bakmayacaksın; 
okulda ciddi ol; 
sınıf mümessiline karşı saygılı davran;  
saygılı davrandığın taktirde o da sana iyi 
davranır. 
Okul arkadaşlarınla iyi geçin; 
onlarla eşit olduğunu unutma;   
arkadaşlarına karşı kibirli olma.”

Peki okul eğitimi ve çalışma hayatı 
içinde gidip gelen çocuklar nelerle oyna-
mış, nasıl bir aile ortamında büyümüşler-
dir?

Elbette o zamanlarda da şimdi olduğu 
gibi çocukların vazgeçemedikleri oyun-
cakları vardi. 

Şimdilerde birer harabeye dönen o 
eşsiz topraklarda kahkahalar atan, koşuş-
turan çocukların oyuncakları… Seramik-
ten yapılmış kuş ve diğer hayvan figürleri 
onlar için vazgeçilmezdi. Zar, labirent 
oyunu, topaç gibi oyuncakların yanında, 
evcilik oynayan çocuklar için küçük masa, 
sandalye gibi objeler de vardı. Ayrıca bun-
lardan farklı olarak hayvan kemiklerinden, 
derilerinden elde edilmiş daha pek çok 
oyuncak çeşidine de rastlamak mümkün-
dü. Bebekler için ise içine taş doldurul-
muş, top şeklinde küçük çıngıraklar vardı. 

Edinilen diğer arkeolojik verilere göre 
eski Mezopotamya’da aile içinde gün-
lük yaşam huzurludur. Anne ve babalar 
sabahları çocuklarını selamlar, onlarla kah-
valtı eder, oynar, sonra işlerine koyulurlar-
dı. Akşam olunca çocukların ödevlerine 
yardım eder, daha sonra onların oynama-
larına müsaade edilirdi. 



Eski Mezopotamya 
çocukları çeşitli 
sebeplerden dolayı 
dezavantajlı olarak 
görülebilir. Bugün 
tüm imkanların 
çocukların önüne 
serildiği bir zamandan 
onlara bakarak mutlu 
olduklarını pek tabi 
söyleyemeyiz. 
O döneme ait mağara 
duvarlarındaki 
resimler, dönemin 
olaylarını, değerlerini 
göstermekteydi.  

Ayrıca çocuklar annelerine de 
sevgiyle bağlıydılar. O dönemden bir 
çocuğun annesini şöyle tasvir ettiği 
görülmüştür:
“Uzun bir yolculuk yaptım
Annem üzüntüden uyuyamıyor
Durmadan yolculara sağlığımı soruyor
Odasına bir kızgın söz girmeyen   
o Selam mektubumu eline ver
Eğer annemi bilmiyorsan tarif edeyim
Onun satırlarında sevimli bir ses, keli-
melerinde iyi bir anlam var.
Yüzü ışıldayan, parlak bir heykeldir 
annemin
Tanrısal bir güzellik, bir gelin,   
bir neşe…
Annem mevsiminde yağmur,   
en iyi tohumlar için sudur.”

Eski Mezopotamya çocukları çeşitli 
sebeplerden dolayı dezavantajlı olarak 
görülebilir. Bugün “tüm imkanların ço-
cukların önüne serildiği” bir zamandan 
onlara bakarak mutlu olduklarını pek 
tabi söyleyemeyiz. O döneme ait ma-
ğara duvarlarındaki resimler, dönemin 
olaylarını, değerle-rini göstermekteydi.  

Araştırmalara göre çocuklar,  kazılar-
da ortaya çıkarılan bir çok resmin ortak 
özelliğiydi. Babasıyla top oynayan bir 
çocuk resmine rastlandığı gibi, anne-
sinin kucağında ya da evin ortasında 
oynayan çocuk resimlerini de görmek 
mümkündür. Burdan sonraki dönemle-
re doğru gittiğinizde ise özellikle Orta 
Çağ’da çocuğun bir süre çoğu resimde 
çizilmediği, çizilenlerde ise yüzlerinde 
ve bedenlerinde onlara dair masum, 
çocuksu bir ifadeye rastlanmadığını 
görebilirsiniz. O dönem çocuklar adeta 
küçük yetişkinler gibi tasvir edilirdi.

Tarihi, Eski Çağ’dan yakın geçmişi-
mize sardığımızda ise çocukluğun en 
güzel dönemine geldiğimizi söyleyebi-
lirim. Okuldan eve gelince, sırt çantasın-
dan kurtulur kurtulmaz kendini so-kak-
ta bulan çocukların dönemi.

Oynadığımız binbir çeşit oyunla, 
ettiğimiz sokak kavgalarıyla, hayatı de-
neyimlerle öğrendiğimiz zamanlar…

Bu iki dönem arasında yani bilinen 
en eski ile yeni arasında kuvvetli bir bağ 
kuruyorum. Sanki şartlar kılık değiştir-
miş ama çocukluk aynı kalmış. Çember 

çevirme oyunu oynayan Tanrıver değil 
de, bizim Ahmet işte.

Höyükler arasında koşuşturan ço-
cuklarla, sokak çocukları el ele.

Sonrasında ise bir şeyler ters git-
ti. 

Bugün Çocuk Olmak
2000’li yıllardan itibaren, giderek 

bizi kuşatan teknolojik gelişmeler 
ve kapitalist düşünceyle birlikte 
çocukla yetişkinin arasına psikolojik 
mesafenin girmeye başladığını 
söyleyebiliriz. Eski dönemde, çocuk 
için neyin iyi olduğunu ayrı olarak 
düşünmek kimsenin aklına gelmemiştir. 
Gelmişse bile çocuk için iyi olan bir 
şeyin yetişkinler için iyi olandan bir 
farkı yoktur ve buna çekirdek ailesi 
karar verir. Fakat artık işler değişti. 
Çocuğu için neyin iyi olduğuna anne 
babalar  bile karar ver-miyor. Direkt 
olarak çocuğa yöneltilmiş reklam 
kampanyaları artık söz sahibi.  

 Yapılan bir araştırmaya göre ço-
cuklara yönelik pazarlama 1983’de 100 
milyar dolar iken, bugün bu rakam 17 
milyar dolara ulaşmıştır. Hal böyley-
ken artık evlerin yöneticisinin reklam 
kam-panyaları olduğunu söylemek 
abartı olmaz, onlar neyi uygun görürse 
çocuğumuz için iyi olan odur. Dönen 
reklamalara bir bakın, hep isteyen bir 
çocuk vardır ve çocuğun isteklerine kar-
şı koyamayan bir anne. Pazarlama tek-
niği bu olsa gerek ki reklamlarda hep, 
dışarıda oynayan çocuk bir ürün, eşya 
için anne tarafından hep eve çağırılır.  
 En son ağaç tepesinde kuş yakalamaya 
çalışan çocuklar olarak kendi kuşağı-
mı hatırlıyorum. Tuvalete sıkışsa dahi 
annesi bir daha göndermez diye evine 
gitmeyen, sokakların kahraman çocuk-
larına ne olduğunu merak ediyorum. 

Kendimizi önce kendimizden 
sonra çocuklarımızdan uzaklaştıran 
bu gizli güce tamah ettik. Çocukla 
aynı yol üzerinde yan yana değil, aynı 
uçurumun kenarında karşı karşıyayız 
artık.  Böylelikle çocukluk;  toplumun 
“sessiz grup” olarak gördüğü çocuklara 
kurallar koyduğu, onları eğitsel, 
ailesel, ekonomik ve kültürel bir takım 
bağlılıklarla kuşattığı ayrı bir döneme 
dönüştü. Bu anlamda hayatın içinden 
şöyle bir örnek vermek istiyorum. 

Geçenlerde bir bahçede otururken 
toprağı didikleyen 3-4 yaşlarında bir 
çocuk gördüm. Annesini belirlemek 
için etrafıma bakındım ve bankta tele-
fonuyla uğraşan kişinin annesi oldu-
ğunu anladım. Tekrar çocuğa döndü-
ğümde şahane bir solucan bulmuştu. 
Öyle heyecanlıydı ki o solucanla ne 
yapacağını bir türlü bilemedi. Zıpla-
yıp duruyordu. Sonra kaptığı diğer 
muhteşem solucanla birlikte koşarak 
annesine gitti. Annesi solucanı görün-
ce hemen öne atıldı ve ani bir ham-
leyle iki solucanı da  arkada bir yere 
fırlatıverdi. Çocuğun o güzel heyecanı 
yerini hayal kırıklığına bırakmıştı. 
Annesi çocuğunun muhteşem bir keşif 
yapmasına sevinmediği gibi bir de ona 
ait olanı yok etmişti. Anne çocuğunun 
üzüntüsünü fark edince bunu telafi 
etmek için telefonundan daha büyük, 
daha farklı solucan resimleri açarak 
“Bak burda daha güzelleri var, al onlara 
bak. “ diyerek küçük bir bilim adamını 
hipnotize etmeyi başardı.

Burada anneye kusur bulmak 
kolay yol olurdu. Senaryonun arka 
planına bakarsak anneyi ekranda 
olanın, doğada var olandan daha 
iyi olduğuna kim ikna etmiş onun 
peşine düşmemiz gerekir. Burada 
en iyi senaryo solucanın küçücük 
bedeniyle ekosisteme nasıl katkı 
sağladığını anlatıp, ne yapması 
gerektiğine çocuğun kendi kendine 
karar vermesini sağlamak olurdu. 
Kötü senaryo ise oldu bile. Kendimizle 
birlikte çocuklarımız da sezgilerini 
kaybetti. Aletlerin içinde yaşayan 
duygularıyla yaşayamayan bir sürü 

insana dönüştük. 
Bunları düşündüğümde, Polinez-

yalı kaşiflerin koca okyanusları küçük 
kanolarla, herhangi bir navigasyon 
sistemi olmadan nasıl keşfettikleri geli-
yor aklıma, hayret ediyorum. Dalgaları, 
bulut-ları, akıntıları, rüzgarları, yıldızları 
kendilerine pusula edinmişler. Her-
hangi bir dış sese mahkum olmadıkları 
için, doğayı sezgileriyle idrak edip 
kendilerine öyle yön vermişler.

İzlediğim bir belgeselde şöyle 
diyorlardı: “ Dünyayı algılamak dıştan 
içe değil, içten dışa olduğun-da hayat 
değişir.” 

Sanırım önce bunu biz kaybettik, 
çocuklarımız da ardımızdan geldi.

Matematik, kimya, fizik, edebiyat, 
dil gibi ilimler muhakkak önemli fakat 
günün sonunda bu dünyayla baş 
başa kalıyoruz. Onunla baş etmek için 
daha işlevsel becerilere ihtiyacımız var. 
Karşımızdakinin duygularını, düşünce-
lerini anlayabilmek; kendimizi doğru 
anlatabilmek gibi. Eğitim sistemimizde 
bu becerileri kazandırmaya daha çok 
yer açmak zorundayız. Yoksa gelecek 
neslin kült ders kitaplarıyla, elektronik 
oyuncaklarla, çeşitli simülasyon oyun-
larıyla oyalanırken bunları gerçekleştir-
mesi mümkün olmayacak. 

Gözümün önüne iki resim geliyor. 
Biri omzunda kuşuyla gökyüzüne 
bakan bir çocuk, digeri aynı gökyüzü 
altında boynu aşağı eğilmiş, ekran-
da gökyüzünün ancak yansımasına 
bakıyor. 
Biri eskimizi temsil ediyor, 
diğeri yenimizi.
Biri hissediyor, diğeri bakıyor.

Biri nefes alıyor, diğeri nefes veriyor.
Ha bir de teknoloji çağı çocuklarına 

karşın, yeni Mezopotamya çocukları 
var. Var mı ondan bile tam emin ola-
madığımız. 

Bakacakları gökyüzünü bile çaldığı-
mız, yalın ayak çocuklar…

Son söz;
Bir ara birşeyler oldu ve çocuklar 

adına hiç birşey iyiye gitmedi.
Biz onlar daha iyisine “sahip olsun” 

diye çok çalışırken, gerçekten önem 
arz eden şeyleri feda ettik.

Halbuki hiçbir şey onlara vereceği-
miz sevgiden daha sağ duyulu değildir.

Bizler dünyayı öylesine suistimal 
ettik ki artık ne yöne gideceğimizi 
bilemiyoruz. 

Yine de umut hep vardır.

Gökyüzündeki gri bulutlara bakıp 
onların kirlendiğini düşünen çocuklar 
hürmetine ayaktayız.

Aslında hepimiz içimizde muhte-
şem birşey taşıyoruz. Buna kendimize 
göre bir isim verebiliriz. Kalp, ruh, 6. 
his… Ben iç pusula diyorum. Çocuk 
deyince de pusulam eski bir İzlanda 
kelimesinde duruyor.

Hoppipolla: Su birikintisine atlamak.

İşte bir çocuk için bundan daha 
güzel birşey olamaz.

Sevgilerimle…
Seçilmiş Kaynaklar:

Fulya Sormaz, Hülya Yüksel. Çocukluk, 
Oyun ve Oyuncağın Endüstrileşmesi 

ve Tüketim Kültürü.2012.
Mine Tan. Çağlar Boyunca Çocukluk. 1989

Özlem Genç. Çocukların Orta Çağ
Avrupa’sındaki Yeri. 2016
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ÇOCUK
BAYRAMININ
BİLİNMEYEN 

HİKAYESİ

 23 NİSAN 1923 TARİHİNDE HİMAYE-İ ETFAL CEMİYETi PuLu HAZiRLANDi. CEMİYET 
23 NiSAN 1924 TARİHİNDE HAKİMiYET-İ MİLLİYE gAZETESİNDE” Bu güN YAVRuLARiN 

ROZET BAYRAMiDiR’  BAşLiğiYLA HALKi CEMİYETE BAğiş YAPMAYA çAğiRiYORDu.

. Aynı gazetenin 23 Nisan 1926 nüs-
hasında ise, “23 Nisan Türklerin Çocuk 
Günüdür” başlığı altında Cemiyetin 
23 Nisanı çocuklar günü olarak kabul 
ettiği ifade edilmekte, kahveci, arabacı 
ve otomobilci esnafın bu günde elde 
edecekleri gelirin bir kısmını Hima-
ye-i Etfal Cemiyetini bağışlayacakları 
yazmaktaydı.  Böylece 23 Nisan Çocuk 
Günü olarak belirlenmiş oluyordu.

Bir yıl sonra ise Cemiyet aldığı 
bir karar ile 23 Nisan Çocuk Günü’nü 
Çocuk Bayramı ilan etti. Bu kararı “Millet 
Meclisimizle millî devletimizin Anka-
ra’da ilk teşkile günü olan Millî bayram 
Cemiyetimizce çocuk günü olarak 
tesbit edilmiştir. Bize yeni bir vatan ve 
yeni bir tarih yaratıp bırakan mübarek 
şehitlerle fedakar gazilerin yavruları 
fakir ve ıstırabın evladları ve nihayet 
alelıtlak bütün muhtac-ı himaye-i vatan 
çocukları namına milletin şevkatli ve 
alicenab hissiyatına müracaat ediyoruz. 
Kadın, erkek, genç, ihtiyar hatta vakti 
ve hali müsait çocuklardan mini mini 
vatandaşlar için yardım bekliyoruz.” 
ifadeleri ile kamuoyuna duyurdu.

Çocuk Bayramı ilk kez 1927 yılında 
Cumhurbaşkanı Atatürk’ün himayesin-
de çeşitli şenliklerle kutlandı. Etkinlikler 
sırasında Cumhurbaşkanı arabalarından 
birini çocuklara tahsis etti ve Cumhur-
başkanlığı Bandosu Çocuk Sarayında 
konser verdi.  Cemiyet 23 Nisan Çocuk 
Bayramının ülkede yaygınlaştırılması ve 
çocuk konusuna dikkatlerin çekilmesi 
amacıyla 1929 yılında 23 Nisan -30 
Nisan haftasını çocuk haftası ilan etti.

Himaye-i Etfal Cemiyetinin ilan 
ettiği 23 Nisan Çocuk Bayramının resmi 
bir devlet töreni şeklinde kutlanması 
ise 1933’te başladı. 23 Nisan günü 

Atatürk çocukları makamında kabul 
etti. Atatürk’ün bu davranışından sonra 
diğer devlet adamları da çocukları ma-
kamlarında konuk ettiler ve koltuklarını 
23 Nisan günü çocuklara devretmeye 
başladılar. Böylece koltukların devri 
gelenekselleşti. Yine bu tarihten itiba-
ren stadyumlarda beden hareketleri 
gösterileri yapılmaya başlandı. Böylece 
23 Nisan devlet ve milletin ortak malı 
haline gelmeye başladı. 

Bununla beraber 27 Mayıs 1935 
tarihinde Milli Bayramlar ve Genel 
Tatiller Hakkında  çıkarılan kanunda 23 
Nisan sadece Milli Hakimiyet Bayramı 
olarak nitelendi. Kanuna Çocuk Bayramı 
eklenmedi.  Resim olarak iki bayram 
birleştirilmemiş olsa da cemiyet, okullar 
ve diğer devlet daireleri 23 Nisan günü  
hem Milli Hakimiyet Bayramı hem 
de Çocuk Bayramı olarak kutlamaya 
devam ettiler. Böylece 23 Nisan Milli 
Hakimiyet ve Çocuk Bayramı haline 
geldi.

1970’li yıllara gelindiğinde 23 Nisan 
Çocuk Bayramı millete mal olmuş bir 
bayram haline geldi. Meclis başkanlığı-
nın izni ile Mecliste düzenlenen tören-
lere çocukların da katılması kararlaştırıl-
dı. 1980 yılında ise bütün vilayetlerden 
gelen çocukların katılımı ile Ulusal 
Çocuk Parlamentosu oluşturuldu. Aynı 
yıl TRT törenlere komşu ülkelerden 
çocuklar davet ederek Çocuk Bayramı-
nın uluslar arası nitelikte kutlanmasını 
sağladı.

23 Nisan Milli Hakimiyet Bayramı ile 
Çocuk Bayramının resmen birleştirilme-
si ise 1980 askeri darbesinin ardından 
oldu. 1981 yılında yapılan bir değişiklik-
le 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı olarak kabul edildi.  

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı aslında yakın 
zamanlara kadar birbirinden 
ayrı iki bayram olarak kutlan-
maktaydı. Bu bayramlardan 

ilki 23 Nisan 1920 tarihi Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin açılışının kutlandığı 
Milli Bayramdı. TBMM 1921 yılında 
aldığı “Büyük Millet Meclisinin ilk 
yevm-i küşadı olan 23 Nisan günü 
millî bayramdır” kararı ile açıldığı günü 
Milli Bayram ilan etti. Böylece 23 Nisan 
Türkiye’nin ilk milli bayramı oldu.  1923 
yılından itibaren ise Milli Hakimiyet 
bayramı olarak kutlanmaya başlandı.

Bayramlardan diğeri olan Çocuk 
Bayramı ise resmi bayram anlayışının 
dışında gelişmişti. Himaye-i Etfal 
Cemiyeti (Çocuk Esirgeme Kurumu 
) yetim çocuklar için kuruma 
yapılacak gelirleri artırmak amacıyla 
23 Nisan günü ve haftasında 
çalışmalarını artırma yoluna gitmişti. 
Örneğin bu amaçla 23 Nisan 1923 
tarihinde Himaye-i Etfal Cemiyeti 
Pulu hazırlandı. Cemiyet 23 Nisan 
1924 tarihinde Hakimiyet-i Milliye 
gazetesinde” Bu gün Yavruların Rozet 
Bayramıdır’  başlığıyla halkı cemiyete 
bağış yapmaya çağırıyordu



Mesut Uçakan… 
İmkansızlıklarla, 
yasaklarla dolu 
bir döneme, 
mukaddes 

değerlerimizi anlatan sineması 
ile damgasını vurmuş kıymetli bir 
isim. Kalemi sinema, senaryosu bu 
ülkenin acı gerçekleri olmuş usta bir 
yönetmen, yapımcı, mütefekkir…                                                             
Müjde Ar’ın başrolünü üstlendiği 
‘’lanet’’ filmi ile 1977 yılında sinema 
seyircisi ile buluşan Uçakan, her 
zaman fikir dünyamızı ilmek 
ilmek işleyen, cesur filmlerin 
yönetmeni oldu. İlk bilim- kurgu 
dizisi’’Kavanozdaki Adam’’, ilk 
ve belki de son kez başörtüsü 
dramını anlattığı ‘’Yalnız Değilsiniz’’, 
İstiklal Mahkemelerinin anlatıldığı 
‘’Kelebekler Sonsuza Uçar’’, faili 
meçhul cinayetlerin anlatıldığı 
‘’Karanfiller’’, günümüz dergahlarının 
kurtarıcılığına dikkat çeken ‘’Anka’’ 
filmleri gibi 40 yıllık sanat hayatında 
daha pek çok film, belgesel, diziye 
hayat verdi. Onlarca ödül aldı. Ama 
Mesut Uçakan’ıdaha geniş kitlelere 

tanıtan, benim de en sevdiğim filmi 
“Reis Bey” filmi oldu hiç kuşkusuz. 
Bu değerli filmlere ve birkaç 
neslin dimağına hayat veren usta 
yönetmen Mesut Uçakan ile 40 
yıllık sinema hayatını ve bugünün 
sinema- televizyon yayıncılığını 
konuştuk. Gonca Babür Çakır’ın 
kaleminden… 

7 yaşında sinemada ‘’Yalnız 
Değilsiniz’’ filminizi izleyerek 
tanıdım yönetmen Mesut 
Uçakan’ı… Milli sinemamızın 
değerli eserleri, fikir ve gönül 
dünyamızı inşa etti. Sinema 
tarihine, önemli bir döneme, 
eserleri ile imzasını atan Mesut 
Uçakan’ı genç kuşak için nasıl 
tanıtırsınız?

Hangi genç kuşak? Dağarcığı 
3-5 kelimeye indirgenmiş, 
cep telefonunun elinden 
düşürmeyenlerden mi söz 
ediyorsunuz? Yoksa hala müthiş bir 
bilgi kargaşası arasında 
hakikat sancısı çekmeye talip 
olanlardan mı? 

KAPAK KAPAK
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ReyTİng Savaşı çOk acımaSız. yayıncıyı da, yapımcıyı da SaldıRganlaşTıRıyOR. 
bu Savaş. yüzleRce üReTİmİn yapıldığı bİR pİyaSada ayakTa 
kalmak, Tam anlamıyla bİR kuRTlaR SOfRaSına OTuRmak demek. 
SeyİRcİ yüzleRce fİlmle müSTehcenlİğe, şİddeTe vb. alışTıRıldı.

  POPÜLİZM SİZİ SULANMAYA,

BASİTLEŞMEYE 
SÜRÜKLER

YÖNETMEN MESUT UÇAKAN:

RÖPORTAJ: GONCA BABÜR ÇAKIR
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Birincileri geçelim ama ikinciler 
bilmeli ki,  Batı’nın en güçlü 
silahlarından biridir sinema. Bir 
zamanlar bu ülkede, bu ülkenin 
sineması,  çarpık bir batılılaşmaya 
çanak tutuyordu. Değerlerine ve 
inançlarına uzaktı. Öyle bir ortamda, 
doğru dürüst parası, ayak basacak bir 
zemini olmayan; oyuncusu, teknik 
ekibi, dağıtımcısı, hatta medyası 
olmayan, daha baştan ilkel, yobaz, 
gerici olarak yaftalanan, her alanda, 
her müessesede cezalandırılan, buna 
rağmen onlara inat ben de varım 
diye ortaya çıkan, haksızlığa direnen, 
başkaldıran, haykırmaktan korkmayan 
sinemacılar vardı. Cesur yürekler vardı. 
O yürekler, onca zorluklarla eserler 
verdiler ve bugün, baş aşağı çevrilen 
bir toplumu yine kendi ayakları üstüne 
oturtan bir iktidara doğru yürüdüler. O 
yapılanlar olmasaydı, o yaptıklarımız… 
Bugün yedi düvele başkaldıracak bir 
süreç başlar mıydı dersiniz. Gençler 
bunu bilmeli. Ödül değil istediğimiz. 
Bizim neslin tek bir beklentisi olabilir: 
Dua... Ne ki! Bir müslümanın her söz ve 
eyleminin tek tek, birer zikir, birer dua 
olmaktan başka hükmü yoktur, zaten. 

Şair olma tutkusu ile geldiğiniz 
İstanbul’da nasıl oldu da sinemacı 
olmaya karar verdiniz?
Genelde insan her şeyi kendi yaptığını 
zanneder. Beşerî bir gözle baktığınızda 
bu söylenebilir fakat hayatınıza bir 
senarist ve yönetmen tarafından lif 
lif şekillendirilmiş bir senaryo, bir film 
olarak baktığınızda, senaryoda öyküyü 
tamamlamayan hiçbir figüre, bir yaprak 
kımıldamasına bile yer verilmediğini 
ve yönetmenin dediğini en iyi şekil-
de yapmaktan başka bir kimliğinizin 
olmadığını görürsünüz. Orta öğretim 
dönemini, çılgın okumalarla ve yazma-
larla geçirdim. Şiirler yazdım, romanlar 
yazdım, araştırma kitapları yazdım, 
senaryolar yazdım. Sanatçı olmak 
istiyordum. Büyük bir sanatçı. İstanbul’a 
gelip gereğinde aç susuz yaşayarak 
sanat ortamına girmek istiyordum. 
Birinci derecede de şiir ve roman yaz-
makla doluydu içim. Ama yüksekokulu 
okumak için İstanbul’a geldiğimde Milli 
Türk Talebe Birliği Sinema Kulübü’ndeki 
arkadaşlarla tanıştım. Orada sinema 
sektöründeki ihaneti, başıboşluğu 
gördüm. Şiirlerimi daha çok kamerayla 
yazmaya karar verdim. 

Türk sinemasının halktan en 
kopuk olduğu yıllarda halkı 
sinemaya çeken şey sizce neydi

Sinemanın yoğun şekilde halkı 
sarmalaması Demokrat Parti’nin 
işbaşına geldiği 1950’lerden sonraki 
yıllardır. Köylere kadar götürülen 
elektriğin yol açtığı çığ gibi çoğalan 
sinema salonları sinemaya akını 
başlattı. Uzun yıllar halkın tek eğlencesi 
sinema oldu.  Tabii zamanla işin 
içine televizyon, giderek bilgisayar, 
internet, dijital teknoloji girince işin 
çehresi değişti. Ama halkın sinemaya 
ilgisi değişmedi. İlk zamanlar gerek 
televizyon merakı, gerek Amerikan 
filmleri baskısı sonucu seyirci sayısının 
çok azaldığı dönemler olmuşsa 
da sonra giderek arttı ve bugün 7 
milyon sınırını bile aştı. Halk niye 
sinemaya bu kadar ilgi gösteriyor diye 
sorarsanız, ben sinemanın sihri derim? 
Sinema hayatın adeta kendisidir. 
Oradahayretini,hasretini, acılarını, 
sevinçlerini, merakını, heyecanını, 
cesaretini, gücünü, otoritesini yapay da 
olsa yaşamak halkın hoşuna gidiyor.

Ülkenin çok karışık olduğu, 
öğrenci olaylarının yaşandığı o 
yıllarda Milli Sinema fikri nasıl 
doğdu? 

İlk Yücel Çakmaklı’nın Birleşen 
Yollar filmi açtı yolu. Bu konudaki 
endişeler rahmetli Çakmaklı’nın kimi 
dergi yazılarında da dile getirilmişti. 
Ondan önce de Üstad Necip Fazıl 
Kısakürek bir yazısında sinemayı 
“mükemmel bir imkân ve inşâ planı!” 
diye niteledi. Bu tür endişelerin bir 
davaya dönüşmesinde Milli Türk 
Talebe Birliği Sinema Kulübü büyük 
rol oynadı. Tabii, o dönem Sinema 
Kulüp başkanı değerli dostum Salih 
Diriklik ve diğer arkadaşlarla birlikte 
gazete ve dergilerdeki yazılarımız ve 
yayımladığımız kitaplarda göz ardı 
edilmemeli. 

Milliyetçi ve muhafazakar kuşağın 
o dönemdeki temsilcisi olan Yücel 
Çakmaklı ile sizin sinemanız 
arasındaki fark neydi?   

Şüphesiz, ikimiz de aynı kaynaktan 
geldik ve milleti de sinema yoluyla bu 

kaynağa yöneltme çabasında olduk.  
Ancak söylem farkımız vardı. Çakmaklı, 
kendi içinde bulunduğu sosyal ve 
mesleki şartlar içerisinde- çok uzun 
zaman mesleğin içindeydi - Biraz 
da meşrebi gereği daha ılımlı, daha 
yumuşak daha dolayımlı kavramlarla 
ifadelere yaslanıyordu. Milli Sinema’yı 
açıklarken “milli değerlerimize milli 
bakış açısıyla yansıtmak...” gibi muğlak 
ifadeler kullandı.  Bu açıklamaya 
yapılan itirazlar geldi tabii. “ Milli 
sınırlar içerisinde çekilen her film 
millidir.” diyen bile oldu. Biz ise henüz 
Yeşilçam’ın dışında duran bir sinema 
yazarı olarak, biraz da meşrebimiz 
gereği olmalı, bu beslendiğimiz 
kaynağın adını açıkça haykırdık.  Dedik 
ki,  tek kelimeyle İslam!.. Bütün kelime 
ve kavramlarımıza, hayatımızın bütün 
hücrelerine şekil veren İslam!.. Biz 
sinemada inancımızın sesi  olmak 
istiyoruz, dedik. O dönemler için 
çok sert ve ağır bir söylemdi bu. Biz 
sinemada bu çıkışı yaparken, siyasi 
arenada, mitinglerde, yürüyüşlerde;  
“Kör dünyanın göbeğini Hak yol İslam 
yazacağız!” diye haykırıyorduk.Ama 
Çakmaklı’nın hakkını teslim etmek 
lazım. Onun açtığı kapı, oluşturduğu 
zemin olmasaydı böyle bir sert çıkışa 
cesaret edebilir miydik, bilemiyorum. 

Kelebekler Sonsuz Uçar, Ölümsüz 
Karanfiller, Anka Kuşu gibi 
pek çok film, dizi ve belgesel 
çektiniz. Hatta Reis Bey filminde, 
Haluk Kurdoğlu’nun sesinden ‘’ 
Merhamet, ağızların iğrenç sakızı’’ 
repliği hala kulaklarımda çınlıyor. 
Yeşilçam’ın sıkıntılı günlerinde 
çoğu eseriniz hasılat rekorları 
kırdı. Sizce bu başarının kaynağı 
neydi?

Halkla bütünleşmek diye kısa bir 
açıklama yapılabilir. O dönem sinema 
sektörü, imam tipi şahsında halkın 
inancıyla alay eder tarzdaydı. Çekilen 
çoğu filmde, hatta çoğu köy filmlerinde 
bile, batılı bir kafa, bir yaklaşım vardı. Bu 
da milli değerlerini, inancını seslendiren 
filmlere büyük bir açlığı beraberinde 
getirdi tabii. Bu yüzden filmlerimiz büyük 
ilgi gördü, büyük bir boşluğu doldurdu. 
Şimdi bu boşluk, bu açlık daha çok dizi 
sektöründe kendini gösteriyor.

Birinci derecede de 
şiir ve roman yazmakla 
doluydu içim. Ama yük-
sekokulu okumak için 
İstanbul’a geldiğimde 
Milli Türk Talebe Birliği 
Sinema Kulübü’ndeki 
arkadaşlarla tanıştım. 
Orada sinema sektörün-
deki ihaneti, başıboş-
luğu gördüm. Şiirlerimi 
daha çok kamerayla 
yazmaya karar verdim. 

Halk niye sinemaya 
bu kadar ilgi gösteriyor 

diye sorarsanız, ben 
sinemanın sihri derim. 
Sinema hayatın adeta 

kendisidir. Orada 
hayretini,hasretini, 

acılarını, sevinçlerini, 
merakını, heyecanını, 

cesaretini, gücünü, 
otoritesini yapay da 

olsa yaşamak halkın 
hoşuna gidiyor.



KAPAK KAPAK

  “Diriliş”, “Abdulhamid” dizileri de bu 
açlığa cevap verdiği için büyük ilgi 
gördü denebilir. Tabii sözünü ettiğimiz 
açlık meselesi rengiyle, tonajıyla bizim 
gençlik dönemimizdeki gibi değil.  O 
dönemde ideolojik bir yoğunluk vardı. 
Sağ vardı, sol vardı, mücahit vardı. 
Şimdi her iki tarafta kozmopolitleşti.  
Halk genelde her şeyi önce eğlence 
olarak görüyor. Bu da her yapılanı 
mübah görmeye kadar gidiyor. Tamam 
ekran ya da perde de birer eğlence 
aracı ama işi salt bu tarafıyla ele almak 
lâdinî ve tehlikeli bir yorum. Ancak yine 
de biz halka ulaşmanın yolunu bulmak 
zorundayız. Bugün hasılat rekorları 
kıran film Recep İvedik…   Ondan 
nasıl bir Müslümanca film ya da eski 
yaklaşımıyla Milli Sinema çıkarabiliriz 
meselemiz bu olmalı.  Yeni nesil bunun 
çözümünü bulmak zorunda.  

‘’Kavanoz Adam’’ Trt’de 
yayınlanan ilk dizi filminiz. Bu 
dizi aynı zamanda ülkemizde 
çekilen ilk bilim- kurgu dizisi olma 

özelliğini de taşıyor. O yıllarda 
bu türün izleyici bulacağını nasıl 
öngördünüz?

O diziyi yaptığımda TRT Daire 
Başkanı  M. Turan Akköprülü idi. 
Projeyi görünce ‘’Sen kafayı mı 
yedin’’ dedi. Haklıydı, ilk defa böyle 
bir dizi çekilecekti ve fiyasko olabilir, 
beni de, kurumu da yerin dibine 
sokabilirdi. Çünkü çok pahalı 
negatiflerle yangından mal kaçırır gibi 
filmlerin çekildiği sinema sektöründe 
bilimkurgu yapılacak hiçbir teknik ve 
mekânsal ortam yoktu. Ama yine de 
çektim. İdealist bir gencin çılgınlığı…  
Ne derseniz deyin ama çektik ve 
başardık. Çok acı çektiğim bir dizi 
çalışması oldu ama hamdolsun sonuç 
güldürdü. Şimdi aynı çılgınlığı yapabilir 
miyim, dersiniz?

Yapabilir misiniz?

Elbette! Ama bana karışmayacak, 
özgürce hareket etmemi sağlayacak 
çılgın işverenler ya da kurumlar lazım. 

‘’Sevda Kuşun Kanadında’’ 
dizisi genç seyirciden büyük 
beğeni aldı. Televizyon 
ya da sinema için yeni 
projeleriniz olacak mı?

Olacak tabii. Bu bizim davamız, 
tutkumuz, heyecanımız… Ama 
aynı zamanda mesleğimiz de.

‘’Sen Anlat Karadeniz’’ 
dizisinde bir sahnede 
kadının parmağı sevdiği 
adam tarafından kırılıyor. 
Daha da korkuncu 
bu sahne youtube’da 
5.550.293 kez izlendi. Diğer 
bir örnek ‘’Çukur’’ dizisi 
başrol oyuncusu polis 
memurunu aşağılama 
sahnesi… Reyting rekorları 
kıran bu dizileri nasıl 
değerlendiriyorsunuz? Bir 
şeyler yanlış gitmiyor mu? 

Reyting savaşı çok acımasız. 
Yayıncıyı da, yapımcıyı da 
saldırganlaştırıyor bu savaş. 
Yüzlerce üretimin yapıldığı bir 
piyasada ayakta kalmak, tam 
anlamıyla bir kurtar sofrasına 
oturmak demek. Seyirci 
yüzlerce filmle müstehcenliğe, 
şiddete vb. alıştırıldı. Artık öyle 
bir hale geldi ki, bir film, bir dizi, 
dozajını giderek arttırmazsa 
ilgi çekmiyor. Kapitalist bir 
ortamda olacağı da buydu. Bu 
mantıkla bakarsanızsözünü 
ettiğiniz dizilerdeki malum 
sahneleri normal karşılamak 
durumundasınız. Ama, güzel 
ahlakı, İslam ahlakını ölçü olarak 
alırsanız hiç birinin elle tutulur 
tarafı kalmaz. Üstelik koca bir 
cemiyeti dejenere ettikleri için 
mücrim konumuna düşerler.  

Tüm çalışmalarınız tek 
taraflı anlatılan tarihe, 
dayatılan ideolojilere naif 
bir başkaldırı niteliğinde. 
Günü kurtarma telaşınız 
yok. Siz bu ilkelerin 
ışığında, adeta iğne ile 
kuyu kazarken ekonomik 
anlamda da var olma 
mücadelesi veriyorsunuz. 

Diğer tarafta ticari 
kaygılarla yapılan filmler 
toplumu hasta ediyor. 
Bunun önüne geçmek 
mümkün değil mi? 

Önüne geçmek mümkün 
olmayan hiç bir yozlaşma, hiçbir 
çöküş yoktur. Yeter ki önce irade 
olsun. Böyle bir irade, devlet ve 
toplum planında zuhur ederse 
sonuca gider. O da fert fert 
sorumluluk hissinin toplumda 
yaygınlaşmasıyla başlıyor. 
Nerede o toplum, nerede o fert!

Çok kanal var. Kaliteli 
programlar reyting kaygısı 
ile ekranda yer bulamıyor. 
İnternet mecrası ulusal 
kanalların reyting uğruna 
yaptığı kalitesiz yayınlara 
mahkûm olmamak adına 
yayıncılık adına bir fırsata 
dönüşebilir mi? 

İnternet yayını daha özgür gibi 
görülüyor ama o da reklam 
almaya mahkum.  
Bu şimdilik kendini fazla 
göstermiyorsa da ilerde de 
daha da kendini hissettirecektir. 
Eğer halkın genelini 
hedefliyorsanız bu böyle.  
Popülizm sizi sulanmaya, 
basitleşmeye sürükler. 
Çünkü mevcut genelin IQ 
ortalaması düşüktür. Mevcut 
genel zevklerine düşkündür. 
Onların ilgisini çekebilmenin 
denklemleri bugün neyse o 
zaman da öyle olacaktır.

40 yıllık sanat hayatınızda 
içinize en çok sinen eserinizi 
öğrenebilir miyiz? Ya da 
tam tersi bugün daha farklı 
çekerdim dediğiniz bir 
filminiz var mı?

Bugün daha farklı çekerdim 
dediğim çok filmim var.  
Ama bir daha o muhteşem 
atmosferleri bulamam, kimse 
de bulamaz dediğim filmlerim 
de var tabii. Reis Bey gibi, 
Kelebekler Sonsuza Uçar gibi, 
Kavanozdaki Adam gibi. 
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Sevda; en zahir uzuv-
da saklanan ilahi sır-
dır. Bu sırra ermek 
için kuşanılan edeptir, 
hayadır, ardır. Sevda 
iki cihan saadetine 
açılan kapılara anah-
tardır. Ve sevda sığ-
madığı için gönüle, 
şiirler vardır. Nice 
şahların, padişahların 
gönlünden mısralara 
dökülen aşktır

Halk genelde her şeyi 
önce eğlence olarak 

görüyor. Bu da her 
yapılanı mübah görmeye 

kadar gidiyor. Tamam 
ekran ya da perde de 

birer eğlence aracı ama işi 
salt bu tarafıyla ele almak 

lâdinî ve tehlikeli bir yorum. 
Ancak yine de biz halka 

ulaşmanın yolunu bulmak 
zorundayız.
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YAZAR YAZAR

SOSYAL MEDYA
ANNELERİ

Geleneksel medya yani, 
tv kanalları, gazeteler, 
haber ajansları vs daha 
çok erkek egemenliğinin 
olduğu yerler. Hemen 

hemen bütün tv patronları erkek. 
Buralarda üst düzey çalışan ve karar 
alma mercii olan kişilerin çoğu yine 
erkek. Geleneksel medyada kadınlar 
her zaman olduğu gibi sadece 
vitrinde. Kadınları medyayı yöneten 
güç olarak değil ama evimizde bize 
sunan sunucu olarak görebiliyoruz. 

Fakat sosyal medyada durum 
biraz farklı. Sosyal medyada, herkes 
kendi haber ajansının, kendi 
gazetesinin, kendi televizyonunun 
patronu. Yok öyle benzetme olsun 
diye söylemedim. Günlük hayatını, 
gezdiği yerleri, ya da kurguladıklarını 
çekip, montajlayıp adeta birer kısa 
film gibi yayınlayan ve bazı televizyon 
programlarından daha çok izlenen 
kişisel video kanalları var artık. Yine 
sosyal medya hesaplarında reklam alan 
ve bundan oldukça iyi paralar kazanan 
insanlar da var. Mesleği tamamen bu 
olan, hayatını bundan kazanan insanlar 
var. Herkes kendi medyasının patronu 
derken şaka yapmıyordum. 

Eskiden ünlü bir kişinin; 
gazetelerde kendisi hakkında uydurma 
bir haber çıktığında, yapabileceği 
tek şey haberi tekzip etmeleri için 
gazeteye ya da tv kanalına ulaşmak 
yahut okuyanların, izleyenlerin 

inanmamaları için dua etmekti. Oysa 
artık kendi sosyal medya hesabından 
anında kendi tekzipini yayınlayabilir. 

Sosyal medyanın hayatımıza 
girmesi bir çok şeyi değiştirdi. 
Hiçbirimiz Facebook, Twitter, 
İnstargram ya da YouTube hayatımıza 
girdikten sonra herşeyin aynı kaldığını 
iddia edemeyiz sanırım. Hemen 
hepimizi değiştirdi bu saydıklarım. 
Hadi itiraf edelim bir çoğumuzun 
Facebook’ta saçma sapan bir fotoğraf 
albümü vardır. Yaptığımız, gezdiğimiz, 
gördüğümüz, hissettiğimiz şeyleri 
paylaşmak hepimize iyi geldi bile 
diyebiliriz. Tabi bir yere kadar! 

Çünkü bir yerden sonra sanalla 
gerçekliğin birbirine karışması sorunu 
ortaya çıkıyor. İstatistikler gösteriyor ki; 
dünyada kablosuz iletişimi ve sosyal 
medyayı kullanan kişi sayısı giderek 
artıyor. Yine bu istatistiklere göre mobil 
internet kullanıcılarının sayısı da her 
gün geçen gün artıyor. Bu demek 
oluyor ki, dünya her an cebimizde 
olsun istiyoruz ve günün istediğimiz 
her anını cep telefonumuzdan 

paylaşıyoruz. Hatta o ilk zamanlar 
cep telefonlarına uzay istasyonu 
muamelesi yapan “şunu bana göster 
ben anlamıyorum” diyen annelerimiz, 
babaannelerimiz bile sosyal 
medyadan paylaşım yapıyor. Dallı 
güllü hayırlı cumalar mesajları, örgü 
yelek modelleri ya da yemek tarifleri 
paylaşıyor; hiç bir şey paylaşmazsa 
bizim fotoğraflarımıza “canım kızım, 
yakışıklı oğlum, ben annen selamlar” 
yazıyorlar. 

İstatistik ve annelerimiz demişken; 
istatistiklere göre sosyal medyayı en 
çok kadınlar kullanıyor. Son zamanların 
en büyük trendi ise sosyal medya 
anneleri. Sosyal medyanın rengi 
olsaydı pembeye çalardı diye boşuna 
demedim. Twitter’ı dışarda tutarsak 
-o ne mavi ne pembe olurdu, mor 
bilemedin sarı gibi cinsiyetsiz bir 
renk- sosyal medya son zamanlarda 
kadınların; kadınlık ve annelik kimliğini 
oldukça ön plana çıkardığı adeta 
pembe bir dünya oldu. Burada pembe 
temsili bir renk olmaktan çıkıp baya 
gözle görülür bir renk olmaya başladı. 
Adeta Hansel ile Gratel’in şekerden 
evini andıran masal evler sardı sosyal 
medyayı. 

Kusursuz gelinlerin, kusursuz evleri, 
kusursuz sunumları derken kusursuz 
anneliklerini izlemeye başladık. Sosyal 
medyanın bir ilüzyon olduğunu 
ve insanların olmasını istedikleri 
hayatlarını yansıttığını biliyoruz elbette. 

SALİHA
SAĞDIÇ

bademlimon@gmail com

Sosyal medyanın rengİ olsaydı sİzce ne olurdu? Geleneksel medyada 
durum tam tersİ olmasına rağmen sosyal medyanın kadın ağırlıklı olduğu 

bİr gerçek. Yanİ eğer rengİ olsaydı bayağı pembeye çalardı. 
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Ama dışardan baktığımızda sayıları 
azımsanmayacak bir kalabalık kadın 
grubunun adeta kendi masallarını 
yaşadıklarını görüyoruz. Oysa 
bizim bildiğimiz aile anne baba ve 
çocuklardan oluşur. Sosyal medyada 
ise kurduğu pembe dünyada 
çocuklarıyla yaşayan anneler 
var. Babalar genelde fotoğrafı 
tamamlayan bir ayrıntı sanki. Toplu 
aile fotoğrafında anne ve çocuklara 
uygun konseptte giyinmiş etliye 
sütlüye karışmayan silik babalar... 

Uzmanlara göre babasız 
büyümek zorunda kalan çocukların 
hayatındaki baba yokluğu; baskın 
anne, silik baba kombinasyonundaki 
baba yokluğundan daha kötü değil. 

Anne kimliğinin bu denli 
ön plana çıkması, kadınların 
mutfaklarını, evlerinin 
dekorasyonunu, hatta eş ve 
çocuklarını kendi zevklerine göre 
dizayn etmesi tek ebeveynli çocuklar 
sorununu doğurmuş görünüyor. 
Elbette bir baba var ama sanki 
sadece toplu fotoğraf çekiminde 
pantolon askısını takıp, fötr şapkasını 
giyip yerini almak için. 

Anne kimliği herşeyin önüne 
geçmiş gibi görünüyor. Öyle 

ki, sosyal medya kullanıcısı 
kadınların büyük bir kısmı 
kendini anneliği üzerinden 
tanımlıyor. Açelyasununannesi, 
Berkehanınannesi gibi kullanıcı 
isimlerinin yanı sıra; profillerinin 
biyografi kısmında yine iki prenses 
annesi ya da üç şehzade annesi 
olduklarını belirtme ihtiyacı 
hissediyorlar. Bazıları bununla da 
yetinmiyor ve “hayatta en büyük 
başarılarının annelik olduğunu” iddia 
ediyor. Bir çeşit annelik kutsaması 
hakim adeta sosyal medyada.

Kimi zamanda “bir kızı olmalı 
insanın” ya da “bir oğlu olmalı insanın” 
gibi tuhaf argümanlarla kendi 
anneliklerini yüceltirken bir kız ya da 
erkek evlat sahibi olamamış kişileri 
farkında olmadan yaralamalarının 
yanı sıra kendi çocukları üzerinde de 
görünmeyen bir baskı oluşturuyorlar. 
Kadınları yalnızca annelik üzerinden 
tanımlayan bu anlayışın, aslında 
bunun insanlığın devam etmesi 
için  milyarlarca yıldır süregelen bir 
devir daim olduğunu anlaması zor 
görünüyor.  Henüz sosyal medya 
annelerinin yetiştirdiği çocuklardan 
oluşan neslin yetişkinliğini 
göremediğimiz için ancak tahmini 
yorumlar yapabiliyoruz. 

Bu baskın anne kimliğinin 
çocukların geleceklerinde neleri 
etkileyeceğini kestiremiyoruz. 

Kimliğini sadece anneliği 
üzerinden tanımlayan -bunların bir de 
sadece eşi üzerinden tanımlayanları 
var ama o da başka bir yazının 
konusu- kadınların sosyal medyada 
bu kadar revaçta olması beraberinde 
başka sorunları da getiriyor tabi. 
Çocukları üzerinden popülarite yahut 
para kazanılması sorunu. 

Öyle ki çocuğunun neredeyse 
tüm ihtiyaçlarını sponsorlar 
tarafından karşılayan kullanıcılar 
mevcut. Hamilelikle başlayan süreçte; 
çocuğun doğum partisi, hoşgeldin 
mevlüdü, diş buğdayı, birinci 
yaş günü derken hemen herşeyi 
bedavaya getirdiği gibi üzerine bir 
de para kazanan kadınların sayısı 
azımsanamayacak kadar çok. Elbette 
bu gelirleri elde etmek ve popülerliği 
korumak için çocuklarının neredeyse 
her anını takipçileri ile paylaşmak 
durumundalar. Sürekli olarak giydirip 
süsleyip en güzel pozlarını da 
yayınlamaları gerekiyor. 

Fakat uzmanlara göre henüz 
yeterli zihinsel olgunluğa erişmemiş 
çocukların izin verme ya da vermeme 
hakkı bulunmadığından, onların para 
kazanma ya da popülarite amaçlı 
hayatlarının teşhir edilmesi doğru 
değil. 

Çünkü bu paylaşımlar içinde 
doğum anında tutun da tuvalet 
eğitimine kadar çocuğun en mahrem 
anları bulunuyor. 

Çocuğun mahremiyetini hiçe 
sayan adeta “çocuğum var ve 
herkese göstermeliyim” mantığıyla 
hareket eden ve çocukları üzerinden 
tanınmışlık ve gelir elde eden 
ebeveynler -özellikle anneler- farkında 
olmadan çocuklarının kişilik haklarını 
ihlal ediyor. 

Bir de kendini anneliğe adamış 
sosyal medya kullanıcılarının sözüm 
ona kusursuz çocuk eğtimi üzerine 
yaptıkları paylaşımlar var. Öyle 
ki yemiyor içmiyor çocuklarıyla 
etkinlikler yapıyorlar. Her daim 
sinirleri alınmış birer pamuk şeker 

gibi davranıyorlar çocuklarına. 
Zaten onların çocukları da senin 
benim çocuğumuz gibi değil ki, 
adeta başında hare ile doğmuş birer 
melek. Bu sosyal medya anneleri 
sürekli harika fikirler üretiyorlar ve 
konuşmalarını dinlediğimizde bir 
uzman çocuk eğitimcisi olduklarını 
düşündürüyorlar. Oysa çocuğun 
eğitimi yok fakat kazandığı takipçi 
ve gelir kaynaklarını kaybetmemek 
için pembe yalanlar söyleyebiliyorlar. 
Bu kusursuz annelikleri ve verdikleri 
mükemmel çocuk eğitimi ile hem 
cinsleri üzerinde kurdukları yetersizlik 
baskısı da cabası. 

Sosyal medya doğru 
kullanıldığında bir çok faydayı 
beraberinde getiren bir iletişim aracı 
iken yanlış kullanımda ise oldukça 
kötü sonuçlara neden olabiliyor. 

Doğuştan birer fenomen 
olmaya zorlanan; bir şehzade ya da 
prenses olmak isteyip istemediğinin 
hiç önemi olmayan çocuklar 
büyüdüklerinde bundan memnun 
olacaklar mı bilemiyoruz. Memnun 
olmaları fakat bu popülerliğin 
devamını sağlayamamaları 
durumunda yaşayacakları travmaları 
da kestiremiyoruz. 

Bakalım kadın egemen pembe 
sosyal medya gelecekte başımıza ne 
işler açacak? 

YAZARYAZAR
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Profillerinin biyografi 
kısmında yine iki 
prenses annesi ya da 
üç şehzade annesi 
olduklarını belirtme 
ihtiyacı hissediyorlar. 
Bazıları bununla da 
yetinmiyor ve “hayatta 
en büyük başarılarının 
annelik olduğunu” iddia 
ediyor. Bir çeşit annelik 
kutsaması hakim adeta 
sosyal medyada.

Çocuğun mahremiyetini 
hiçe sayan adeta 
“Çocuğum var ve 

herkese göstermeliyim” 
mantığıyla hareket eden 
ve çocukları üzerinden 

tanınmışlık ve gelir 
elde eden ebeveynler 

-özellikle anneler- 
farkında olmadan 

çocuklarının kişilik 
haklarını ihlal ediyor. 
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Yaşıyoruz.Ne için 
yaratıldığımızın 
cevabını en net 
biçimde ifade buyuran; 
“Bana kulluk etsinler 

diye…”ayetinden büsbütün gafil… 
Bezm-i elestteki ebedi ahitten 
mülhem; emaneti yüklenen biz 
değil, dağlarmış gibi pervasız… 
Dağların yüklenmediğini yüklenen 
cüce hissiyle mağrur, öylece yaşayıp 
gidiyoruz. “Peki ya…” diye sormadan 
edemiyorum kendime: “Bu gidiş 
nereye?…”

Her gün yapmayı alışkanlık 
haline getirdiğimiz dünya işleri 
ile o denli meşgulüz ki; ahiret 
için çalışmak şöyle dursun, 

hatırlamıyoruz bile çok zaman 
öyle bir alemin var olduğunu.Bir 
hengamedir almış başını gidiyor.
Ev, okul, iş, kariyer…Ve bunların 
yanında pek çok boş iş için koşturup 
duruyoruz.Namazlarımızı bu işlerden 
fırsat bulduğumuz zamanlarda 
‘aradan çıkarmak’ suretiyle eda 
ediyoruz.Gelip geçmekte olan 
dünya hayatında her şeye hak 
ettiğinden fazla önem atfediyor, 
her şeyin en iyisine sahip olabilmek 
için maddi manevi tüm gücümüzü 
seferber ediyoruz.Başımıza gelen her 
güzel şey gereğinden fazla mutlu 
ediyor bizi.Yine başımıza gelen 
her kötü şey için gereğinden fazla 
üzülüyoruz.
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BİR ŞEY YAP,

ALLAH İÇİN
      OLSUN!
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Tüm bu şeyler hiç gitmeyecek, 
bitmeyecekmiş gibi. Söz konusu 
dünya olunca böyle yürüyor işler…

Evvel zamandı. Bundan altı 
yedi yıl kadar önce.Hadis dersimize 
giren hocamız bir ara sınıfa döndü 
ve, başta klişe gibi görünen, fakat 
durup düşündüğümüzde, makul 
cevaplarla hayata geçirilirse dünya 
ve ahiret saadetini temin edeceğine 
itaat etiğimiz o malum soruyu sordu: 
“Bugün Allah için ne yaptınız?” 

“Namaz kıldık” dedik birimiz. 
“Hayır” dedi, “Namazı kendi canın 

için kılarsın. Başka cevabı olan?” 
Bir diğerimiz cevap verdi: “On sayfa 

kuran okudum hocam!” 
Yine “Hayır” dedi. “Kuranı da kendin 

için okursun. E yok mu içinizde bugün 
Allah için birşey yapan?”

Cevaplar gelmeye devam etti. 
Tekrar tekrar sordu hocamız, yeni bir 
cevapla mukabele ettik her seferinde. 
Allah için yaptığımızı düşündüğümüz 
hiçbir işin, hakikatte Allah için 
olmadığını ilk kez o gün öğrenmiştik. 
Şöyle dedikten sonra çalmıştı teneffüs 
zili: “İbadetler, Allah ile yakınlığı tedarik 
etme noktasında birer vasıtadır. Bu 
vasıtalar vesilesiyle de ebedi hayatta 
cennet ile mükafatlandırılırsınız. 
Dolayısıyla ister istemez menfaatiniz 
söz konusudur. Oysa ben size diyorum 
ki, menfaat derdine düşüp fayda 
gözetmeden, yalnızca Allah’ı memnun 
etmek niyeti ile ne yaptınız?”

        Yıllar sonra bugün hala 
düşündükçe kendi kendime 
yönelttiğim, neticede tatmin eden 
bir cevap alamamanın verdiği duygu 
ile mahzun olduğum bir soru. Az 
düşünmedim fakat. Başkasının ayağına 
değeceğinden endişe duyup yerden 
kaldırdığın bir taş olabilir belki cevap.

Ters çevrilmiş debelenip duran bir 
kaplumbağayı rahatına kavuşturmak.
Yahut günlerdir kapalı olan dükkanını 
görüp, dargın olduğun sahibi 
için kaygılanmak ve bir çırpıda 
unutuvermek her şeyi…Dünyanın 
bir diğer ucunda gözyaşı döktüğüne 
şahit olduğun din kardeşinin refahına 
niyet edip kıldığın teheccüd namazları 
belki.Ümmeti Muhammed hayrını 
görsün diye yaptırdığın bir cami, 
camiye kattığın bir tek tuğla.Diktiğin 
bir ağaç, ağaca düştüğün “Helaldir” 
notu belki?Belki yalınayak oynaşırken 
sokakta, ağacın meyvesinden alan 
yetimlerin yüzündeki tebessüm…
Allah’ı memnun etmek kolay iş 
düşünüyorum da, yeter ki bizim öyle 
bir derdimiz olsun.

       Bir şey yap o halde, Allah 
için olsun. Her şeyden önce dön 
bir bak kendine, kendinle başla işe. 
Bir yanlıştan vazgeç. Yapmaman 
gerektiğini bildiğin halde ısrarla 
yaptığın bir şey varsa mesela, bırak 
yapma bundan böyle.”Ben bu değilim” 
dedirten ne varsa, hepsinden men 
et kendini. Tüm koşuşturmacaların, 
yorgunlukların kendisi için olduğu şu 
canına yandığımın dünyasında bir şey 
yapıver,  Allah için olsun.

“İbadetler, Allah ile yakınlığı tedarik etme 
noktasında birer vasıtadır. Bu vasıtalar 
vesilesiyle de ebedi hayatta cennet ile 

mükafatlandırılırsınız. Dolayısıyla ister istemez 
menfaatiniz söz konusudur. Oysa ben size 
diyorum ki, menfaat derdine düşüp fayda 

gözetmeden, yalnızca Allah’ı memnun 
etmek niyeti ile ne yaptınız?”
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Kabil’in kardeşi habili 
kıskançlıkları üzerine 
öldürmesi; şiddet ve 
saldırganlığı bize ilk 
betimleyen olaydır. 

Ademin yaratılmasıyla beraber Allah 
tarafından insanoğluna bu dürtü 
üflenmişti.. Çünkü yaşamı devam 
ettirmek için bir takım ihtiyaçların 
karşılanıyor olmasındaki birincil fiil 
saldırganlıktı. İnsanın;en eski atası 
olarak kabul edilen Homo Sapiensin 
yaşamış olduğu paleolitik yani eski 
taş devrinde; mızrak ucu,ok ucları 
ve birçok kesici alete rastlanılmıştır. 
Bu silahların kullanılmasındaki 
temel amaç hayatta kalmak için 
avlanmaktı. Fakat zaman zaman 
insanlarda var olan bir takım 
duyguların devamında ortaya çıkan 
saldırganlık dürtüleriyle kişilerin 
bunları birbirlerine zarar vermek için 
kullandıkları tespit ve neolotik çağa 
ait bazı kafataslarında bu aletlerle 
meydana gelmiş hasarlar tespit 
edilmiştir.

Şiddet zamana,topluma ve 
kültüre göre değişiklik gösteren, 
temelinde saldırganlık dürtüsü 
olan ve zamanla öğrenilen bilen 
bir kavramdır. İnsanın olduğu 
heryerde olmakla birlikte her 
toplumda farklı şekillerde kendini 
gösterebilmektedir. Dünya sağlık 
örgütüne göre şiddet; yaralama, 
ölüm, psikolojik zarar veya kayıp 
ile sonuçlanan ve bunlarla 
sonuçlanması muhtemel olan, 
kişinin kendisine,başka bir kişiye, 
bir gruba veya topluluğa karşı 
fiziksel şiddet ve gücün; tehdit 
veya fiili olarak kullanımı şeklinde 
tanımlanmaktadır.Tanımdan da 
anlaşıldığı gibi şiddet bir kişide 

doğrudan fiziksel bir zararla ortaya 
gelebileceği gibi, sözsel olarak 
kişiye karşı yapılan yıpratıcı her 
ifade, şiddetir. Başkalarından ziyade 
kişinin kendisini fiziksel ve ruhsal 
olarak yıpratacak her fiilide kişinin 
kendisine karşı uygulamış olduğu 
şiddet olarak tanımlayabiliriz. Bunu 
örneklemek gerekirse; fazla alkol 
kullanımı, kendini kesme diğer 
bir ifadeyle façalama, madde 
kullanımı gibi kendine zarar 
verici nitelikteki tüm faaliyetler. 
Benim tanımlamış olduğu ve 
kişinin kendisi tarafından kendini 
kasten ve bilerek şiddete maruz 
bıraktığı bir durumda mevcut. 
Bu şiddet çeşidi, ne kadar kişiye 
başkası tarafından uygulanıyor gibi 
görünsede, kişi kendi hür iradesiyle 
buna kendini maruz bırakmaktadır. 
Örnekle açıklamak gerekirse; bir 
çift düşünelim; erkek tarafından 
sürekli hor görülen, aşağılanan, 
sürekli onun olumsuz ithamlarına 
maruz kalan ( bu ithamların bir 

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE

şİddeT zamana,TOpluma ve külTüRe göRe 
değİşİklİk göSTeRen, Temelİnde SaldıRganlık 
düRTüSü Olan ve zamanla öğRenİlen bİlen 
bİR kavRamdıR. İnSanın Olduğu heR yeRde 
Olmakla bİRlİkTe heR TOplumda faRklı 
şekİlleRde kendİnİ göSTeRebİlmekTedİR. 
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Şiddetin toplum 
tarafından nasıl 
kabul görüldüğü 
ve nasıl sunuduğu 
çok önemlidir. 
Çünkü kabul gören 
şiddet meşrudur. 
Meşrulaştırılan bir 
şiddette zaman 
içinde toplumların 
yaşam biçimi haline 
gelmektedir.

Erken yaşlarda fiziksel 
ve cinsel olarak kötüye 
kullanılan kişilerde, aile 

içi şiddete çok fazla 
tanık olmuş çocuklarda 
ve erken ebeveyn kay-
bı yaşayanlarda şiddet 

davranışının arttığı tespit 
edilmiştir. Bireylerin 

aile ve gruplar içinde
davranışlarının,

düşüncelerinin, birey-
selliklerinin bastırılma-
sı saldırganlığı oldukca 

fazla arttırmaktadır

kaçınmaya ve barışa çağıran bütün 
mesajlarına rağmen savaşların 
neden yapıldığına dair sorular akla 
gelebilir.Söz konusu dönemdeki 
savaşlar,tecavuz,baskı,hak amacıyla 
değil karşı taraftan gelecek bir 
saldırıyı engellemeye yönelik olup 
inanan insanların üzerinde baskıyı 
önlemeye ve özgür bir ortamın 
oluşması amacıyla yapılmaktadır.  
Allah bize haksız yere kimseye 
saldırmamayı buyurmuştur. 

Frued, şiddeti yıpratıcı bir iç 
güdü olarak tanımlamıştır ve 
engellenebilir olduğunu söylemiştir. 
Bu engellenebilirlik tabikide kişilerin 
bulunduları ortam ve çocuktan 
itibaren edindiği tecrübelere göre 
değilmektedir. 

Erken yaşlarda fiziksel ve 
cinsel olarak kötüye kullanılan 
kişilerde, aile içi şiddete çok fazla 
tanık olmuş çocuklarda ve erken 
ebeveyn kaybı yaşayanlarda şiddet 
davranışının arttığı tespit edilmiştir. 
Bireylerin aile ve gruplar içinde 
davranışlarının,düşüncelerinin, 
bireyselliklerinin bastırılması 
saldırganlığı oldukca fazla 
arttırmaktadır. Bunda dolayı,çocuk 
yetiştirme pratiklerinin değiştirilmesi 
gerekmektedir. Eğer çocuk kişiler 
arası çatışma durumunu yapıcı ve 
şiddete başvurmadan çözmeyi 
öğrenirlerse, şiddete başvurma 
eğilimlerini kullanma olasılıkları 
düşmektedir. 

Fakat bunun çocuğa ifade 
edilmesinden ziyade çocuğun 
zihninde bir imaj kazanması için 
ailelerin davranışsal olarak çocuğa 
bunu göstermeleri gerekmektedir. 
Örneğin; anne ve babalar arasında 
var olan tartışma süreçleri çocuklar 
önünde yaşanabilmektedir, 
bu süreçten sonra konuşarak 
problemlerini tekrar çocuğun 
önünde halletmeleri çok önemlidir. 
Bunun sürekli yaılıyor olması 
çocukta; kişiler arasındaki ilişkilere 
dair bir davranış ve düşünce biçimi 
oluşturacaktır. 

Pekiştireç kullanılmasıda bu 
davranışların önlenmesinde; önemli 
bir etkisi vardır. 

Olumlu davranışlarla ilgili 
pekiştireç verilmesi ve saldırgan 
davranışlara fazla dikkat 
yöneltilmemesi saldırgan davranışları 
azaltmaktadır. Ebeveynlerin 
saldrganlığı teşfik eden ip uçlarını 
azaltmalı ve saldırgan olmayan 
modellerin gösterilmesini 
sağlamalıdır. Çocuklar arasında 
saldırganlık eğilimleri görülmesi 
normaldir. Birbirlerini itebilirler, 
cimcikliyebilirler, birbirlerine sert 
davranışlarda bulunabilirler böyle bir 
tabloyla karşılaşan anne ve babalar 
hemen kendi çocuklarını korumaya 
alıp “ o sana vurduysa sende 
vurmalısın” şeklinde bir yaklaşımla 
çocuğa olaylara ilişkin olumsuz 
ipuçları vermektedir. Bu ip uçları 
çocukların kişiler arasındaki ilişkileri 
yanlış anlamlandırmasına sebep 
olmakla birlikte, gelişim evresinde 
kişilere karşı şiddet eğilimlerinde 
artışa sebep olmaktadır.  

Saldırganlık dürtülerinin, 
saldırganlığın açığa vurulması ve 
boşaltılması yoluyla azaltılbileceğini 
biliyoruz.Bunun en iyi yoluda; spor 
aktiviteleridir. Var olan yıkıcı içgüdü 
enerjinin spor aracılığı ile boşaltılması 
rekabet, hırs,sert ve saldırganlık 
eğilimlerinin sağlıklı seviyeye 
çekilmesine yardımcı olmaktır. 

küfür niteliği taşıması gerekmez; 
sen yalancısın, nankörsün…) bir 
kadının sabredişi bir saygı, sevgi veya 
sadakat olarak adlandırılamaz, bu 
kadın kendini, kendi hür iradesiyle 
şiddete maruz bırakmaktadır. Kendisi 
bu yıpratıcı ortamdan kendini 
uzaklaştırabilir, öncelikle bundan 
rahatsız olduğunu ve yapmaması 
gerektiğini söyeleyebilir, buna rağmen 
karşı taraf hala bu şekilde devam 
edebiliyorsa aralarındaki bu duygusal 
ilişkiye son verebilir. Eğer son vermez 
ve devam etmesine izin verirse, kişi 
kendi hür iradesiyle kendini şiddete 
maruz bırakır.

Şiddetin toplum tarafından nasıl 
kabul görüldüğü ve nasıl sunuduğu 
çok önemlidir. Çünkü kabul gören 
şiddet meşrudur. 

Meşrulaştırılan bir şiddette 
zaman içinde toplumların yaşam 
biçimi haline gelmektedir.Yaşam 
biçimi haline gelen bir olguda; 
sorgulanmaz,yadırganmaz ve çözüm 
yolları aranmaz. Her kesimde şiddet 

yaşanmaktadır, şiddetin olmadığı 
bir toplum iyi bir toplumdur demek 
doğru değildir. İyi toplum; bu şiddet 
karşısında çözüm bulabilen ve bu 
durumu minimal seviyeye indirebilen 
toplumlardır. 

Şiddete karşı çözüm arayışında 
birincil kaynağımız her zaman 
Kuran olmalıdır. İslam inancı şiddeti 
hoş karşılamaz ve cezalandırır. 
Bunu bir hadisle açıklayalım; “Hz. 
Peygamber; iki müslüman kılıçlarıyla 
birbirlerinin karşısına geçtiklerinde 
katilde ,maktulde cehennemdedir” 
diye buyurdu. Sahabe, katilinde 
maktulunde cehennemlik olmasına 
bir anlam verememeleri üzerine, Hz. 
Peygamber “ çünkü maktulde diğerini 
öldürmeye isteklidir” diyerek konuya 
açıklık getirdi.  

Risaletin ilk 13 yılında bütün baskı 
ve tahriklere rağmen müslümanlar 
şiddete şiddetle karşılık vermemiştir.
Buna fikri mücadelede kaba kuvvete 
başvurmanın bir yöntem olmadığını 
ortaya koymaktadır. Kuranın şiddetten 
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EKRANLARIN SAHİCİ DRAMI,
YENİ DİZİ

KADIN
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Salı aksamları yayınlanıyor. Yıllardır bu 
kadar güzel bir iş izlememiştim. Farklı, 
sıradanlıktan uzak ve ters köşeleriyle 
ekrana bağlayan, devamlılığına hayran 
kaldığım, hata, eksik bulamadığım 
bir proje. Hikayesini özetle anlatacak 
olursam; 

“Kadın”, hayatın içinde iki 
çocuğunun ağırlığını ve sevgisini 
yüreğinde coşkuyla taşıyan, onları 
fakirliğin ve yaşam mücadelesinin 
içinde güldürmeyi ve hayatın 
zorluklarına kendini siper ederek 
korumayı başaran bir annenin, 
Bahar’ın öyküsü. Annesi tarafından 
sekiz yaşındayken terkedilen Bahar, 
daha sonra babaannesini ve babasını 
da kaybeder ve hayatta yapayalnız 
olduğunu düşündüğü günlerde 
delicesine bir aşkla bağlandığı Sarp’la 
tanışır. Ancak mutlu bir evliliğin ve 
iki çocuğun ardından beklenmedik 
şekilde hayatını kaybeden Sarp, 
Bahar’ın geçmişe borcu ve bağlantısı 
olmuştur. Onun anıları, onunla 
yaşadıklarını her gün yeniden 
yaşamakta ve kalbini başka birine 
kapatmıştır. Ancak onu sekiz yaşında 
terk eden annesinin ve ailesinin 
hayatına yeniden girişi, taşınmak 
zorunda olduğu yeni mahallesi 
onun önünde beklenmedik kapılar 
açacaktır. Kadın, yaşam mücadelesini 
sırtlamış kadınların hayatlarını sade bir 
gerçeklikle ekrana taşıyor.

Hem anne olan bir bahar, hem de 
annesi tarafından terk edilen bir bahar 
ve o terk eden anne ile baharın karşı 
karşıya gelen “annelik” savaşı. İki kadın, 
iki ayrı annelik örneği sergileniyor. 
Biri “Kadın insandır, biz de insanoğlu 
“ sözünü dolduran diğer ise, ezber 
bozan. Sorgusuz, sualsiz annelik 
mücadelesi ile her kadının annelik 
vasfına sahip olamadığı gerçeğiyle 
bol miktarda yüzleşiyoruz bu dizide. 
Durup uzaktan şöyle bir baktığımda bir 
sürü cümle sıralayabiliyorum Bahar’ın 
annesinin sergilediği annelik duruşuna. 
Eskiden böyle şey olur mu derdik 
şimdi, gazetelerin 3. sayfalarında, 
gündüz kuşağı programlarında, 
haber bültenlerinde bu “sözde anne” 
modellerine maalesef rastlar olduk. 
Peki, “anne” tartışmaya açık bir konu 

olabilir mi? Bence hayır, çünkü kadının 
erkeğe emanet olması gibi anne de, 
Allah tarafından evlada verilmiş en 
büyük nimettir. Ya da bir anne evlatları 
arasında ayrım yapabilir mi? Kendisine 
ihtiyacı olan evladına sırtını kolayca 
dönebilir mi? Belki, anne değilim ama 
kadınların annelik içgüdüsüyle empati 
yaparak bu soruya da asla diye cevap 
verebilirim sanırım. Hiçbir olay bu 
ayrıma sebep gösterilemez bir şey 
olmalı anne yüreğinde. Bu acıyla karşı 
karşıya gelen evladın olayın neresinde 
durup, nasıl yorumladığını, Sabır, 
inanç ve azimle hayata nasıl tutunarak 
büyüdüğünü gözlemliyoruz bu 
dizide. Bize tüm bu doğru kavramları 
bildiğimiz gibi sunan, olması gerekeni 
hafızalara kazıyan, olmaması gereken 
tüm yanlışlara vurgu yaparak göz 
açtıran, büyük küçük herkesin 
dikkatini bu yöne çeken, ticari değil 
manevi gözle yorumlayan, yazan, 
kurgulayan, oynayan bize dosdoğru 
aktaran tüm ekibin bu dizi yığını 
içinde yıllar sonra “oh be” dedirten 
“kadın” ekibini kocaman alkışlıyorum, 
teşekkür ediyorum. Böylesi  samimi, 
gerçek işlere imza atmanın imkansız 
olmadığını gösterdiler, Umarım 
ekranlar, yalılar içinde dönen 
karmaşalar, plaza içinde işlenen 
ruh cinayetleri, arazi araçları içinde 
silahlı çatışmalar, cinsiyetçilikten 
uzak, James bond çantaları içinde 
birbirlerine sunulan sahte paralardan 
temizlenerek, kadınların kadın, 
çocukların çocuk, annelerin anne 
gibi sunulduğu işlerle hayatın tam 
ortasından karelerle şenlenir…

YAZAR
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Her geçen gün 
ekranların sağ alt 
köşesinde yeni dizi 
yazısını görüyoruz. 
Takip etmek 

istediklerimizi seçiyoruz ve her hafta 
vakit ayırıp izliyoruz. Ben hemen 
hemen hepsine göz gezdiriyorum 
senaryosu, konusu, amacı, oyuncuları 
en çok teknik anlamda kalitesine 
bakıyorum.  Aslında söze dizilerde 
“kadın”ların nasıl konumlandırıldığına 
değinerek başlayayım istiyorum. 
Aldatılan, kandırılan, şiddet gören, 
mutluluktan veya mutlu edilmekten 
uzak, maddiyatla bağ kurulan bir 
“kadın” modeli izliyoruz. Hepsini 
uzun uzadıya tartışabiliriz doğru 
yanları, yanlış yanları derken sanırım 
terazinin yanlış sekmesi ağır basar. 
Şimdi gelelim esas konuya, son 
zamanlarda hiçbir bölümünü 
kaçırmadan dikkatle ve büyük 
beğeniyle izlediğim hatta o bir yana, 
diğerleri bir yana diyebileceğim 
formatta bir yapımdan bahsetmek 
istiyorum. Evet beni bu denli kendine 
bağlayan yapım “Kadın” isimli dizi. 



Hayatımıza giren ve artık 
alışkanlık halini almış 
besinler hatta temizlik 
malzemelerine dek 
pek çok husus artık 

tartışılıyor. Herkes bir arayış içerisinde 
zira kullandıklarımızın ve besinlerimizin 
sağlığımızı olumsuz etkilediği pek çok 
hastalığa neden olduğu söyleniyor. 
Helal gıdaya erişim çabalarımız ve 
paket olmayan yiyecek tercihi aslında 
en başa endüstri süreci öncesine 
dönme çabaları. Hayatı sağlıklı kılma 
adına pek çok çalışma yapılıyor. 
Reyhan Çakmak Yeşilova bu isimlerden 
birisi. Psikodrama çalışmaları ve 
doğum doulalığı yapıyor ama bir 
taraftan da şifa için aromatik yağlarla 
uğraşıyor. Konuyla ilgili pek çok soru 
ve sorun var elbette ama söyleşimizde 
aldığımız cevapların başka bir pencere 
açacağını umuyorum.

Modern zamanlarda özellikle 
endüstrileşmeyle beraber besinler 
doğallığını yitirdi ve bu durum da 
sağlıklı beslenme durumunu  
etkiledi. Bu durum nasıl bir yer  
işgal ediyor yaşamımızda?

Evet, doğru bu endüstriyel 
değişimler yaşam kalitemizi 

etkiliyor dolayısıyla sağlığımız 
üzerinde ciddi etkileri var. Aslında 
sağlığın temellerinden bahsedecek 
olursak öncelikle sağlık çok yönlü 
bir şey. Genetik faktörler, gebelik 
dönemindeki etkenler, çevresel 
etkenler, stres, maruz kaldığımız 
toksinler gibi ilk anda aklımıza 
gelenler. Bunların yanı sıra kendimizle, 
başkalarıyla, doğayla kurduğumuz 
ilişki, sosyal ve kültürel mesajlar, 
çocukluktan itibaren sürekli 
duyduğumuz bilinçaltımızda yer eden 
mesajlar, sosyo ekonomik düzey, 
kişinin kendini ne kadar güvende 
hissedip hissetmediği ve hayatımızın 
kontrolünün ne kadar kendi elimizde 
olup olmadığına dair duygularımız 
bunlara eşlik ediyor. Sağlık kalitemizi 
etkileyen birçok faktör var ve 
beslenme besinler bunlardan sadece 
bir tanesi aslında. 

Sağlığımızı nasıl etkiliyor    
peki beslenme? 

Temelde besinler hücresel düzeyde 
bedenimizin ihtiyacı olan vitaminler 
mineraller bunları karşılıyor ve bir 
parçamıza dönüşüyor dolayısıyla 
ne yiyorsak o oluyoruz ve o olma 

hali sadece fiziksel bir hal değil aynı 
zamanda duygusal ve zihinsel olarak 
da ne olduğumuzu etkiliyor.

İnsan yaşamının ilk anından yani 
doğum anından başlattığınız 
çalışmalarınız var. Sağlıklı bir yaşam 
için sağlıklı bir başlangıç olması 
gerekiyor galiba. Yakın zamanlarda 
tanıdığımız bir meslek var; doğum 
doulalığı. Siz de doğum doulalığı 
yapıyorsunuz. Bundan biraz 
bahsedelim. Neden böyle bir seçiminiz 
oldu? Bu alandaki ihtiyaç durumu nedir 
bu meslek hakkında bilgi verir misiniz?

Evet yaşamın başından itibaren 
bütüncül bir çalışma yapıyorum 
ve aslında doğum psikologuyum. 
Doulalık doğum psikologu olmanın 
bir parçası çünkü doulalık çatısı altında 
doktor, ebe ve psikologdan oluşan 
bir ekip ile çalışıyorum. Doula kelime 
anlamı olarak doğum destekçisi 
demek ki kadına doğum anında 
bire bir kesintisiz destek veren kişi 
anlamına geliyor. Konuşmanın en 
başında bahsettiğimiz bu yaşamdaki 
değişimlerle alakalı aslında doulalığın 
ortaya çıkışı. Hem değişen aile yapısı 
hem de doğumların hastane ortamına 
taşınması kadınların doğum anında 
yalnızlaşmasına sebep oldu. 

BiR KADIN 
DEĞiSiNCE 

DÜNYA DEĞiSiYOR

REYHAN ÇAKMAK YEŞİLOVA:

eskiden ebe kadınlar ailenin tecrübeli kadınları doğum anında 
kadına destek olurdu fakat günümüzde doğumlar hastane 

ortamında rutin medikal müdahalelerle bir kadının genelde 
desteksiz ve yalnız olduğu ortamlarda gerçekleşiyor
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Eskiden ebe kadınlar ailenin 
tecrübeli kadınları doğum 
anında kadına destek olurdu 
fakat günümüzde doğumlar 
hastane ortamında rutin medikal 
müdahalelerle bir kadının genelde 
desteksiz ve yalnız olduğu ortamlarda 
gerçekleşiyor. Bu değişimin bir 
sonucu olarak doğum yapacak 
kadınlara ve ailelerine fiziksel duygusal 
ve bilgilendirme desteği verecek 
insanlara ihtiyaç doğdu. Her zaman 
değişen koşullar yeni ihtiyaçlar 
doğurur. Prenatal ve perinatal 
psikolojideki çalışmalar doğum anı 
psikolojisinin tüm yaşamı etkileyen 
sonuçları olduğunu gösterdi böylece 
doğum psikologu kavramı ortaya çıktı.

Sağlıklı beslenme denilince karşımıza 
gün gün büyüyen bir sektör çıkıyor. 
Çoğumuzun bu alandaki bilgilerden 
kafası karışıyor. Söylenenlerden 
hangisine itibar etmeli, ne yapmalı diye 
tereddüde düşüyoruz. Özellikle ticari 
olan ile esaslı olanı ayırt etmek müşkül 
bir hal alıyor. Siz neler söylersiniz?  

Evet, giderek popülerleşen 
böyle bir sağlıklı beslenme trendi 
var. Başta da söylediğim gibi sağlıklı 
yaşamanın sadece bir bölümü. 
Sağlıklı beslenme ve sağlık için 
gerekli sekiz bileşen var. Bunlardan 
biri doğada vakit geçirmek diğeri 
kendi ritminizi, kendi döngülerimizi 
fark etmek. Döngüyü fark etmek 
demek; “Nasıl nefes alıyorum? Nasıl 
yaşıyorum? Bedensel ve hormonal 
olarak hangi döngülere sahibim?” 
Bu soruların cevabı olan ritmini fark 
etmektir ve esasında çok önemlidir. 
Diğeri de fiziksel hareket ve egzersiz. 
Bunun yaşam rutinin bir parçası 
olması gerekiyor sağlıklı olabilmek 
için. Zihinsel duygusal ve manevi 
sağlık açısından ne kadar kendimizin 
farkındayız, ne kadar ihtiyaçlarımızın 
farkındayız. Bu farkındalık da sağlık 
için gerekli bileşenlerden biri. Bir 
diğeri genetik ve epigenetik yani aile 
geçmişim aile geçmişimden kişiye 
aktarılanlar. Aktarılan hastalıklar fiziksel, 
duygusal, zihinsel olabilir. Bunları da 
ne kadar biliyorum ve önleyici olarak 
ne yapıyorum sorusunu sormalıyız. 
Herkes “yaşamda yaptığım işten 

yaşadığım hayattan ne kadar doyum 
alıyorum, her sabah hangi duyguyla 
evden çıkıyorum, her akşam hangi 
duyguyla eve dönüyorum, uyku 
kalitem nasıl, bedensel rahatlama için 
neler yapıyorum ve en nihayetinde 
nasıl besleniyorum, kötü ve tek 
yönlü bir beslenme düzenim mi var, 
duygusal yiyici miyim, hiçbir şeyi ayırt 
etmeden sadece dürtüsel bir şekilde 
tüm sorunları yiyerek mi halletmeye 
çalışıyorum” sorularını sormalıdır. 
Bütün bu soruların cevabı sonunda 
kendimizi ne kadar tanıdığımız, kendi 
ihtiyaçlarımızın ne kadar farkında 
olduğumuzu gösterir. Benzer şekilde 
şu soruların da peşine düşmelidir; 
ihtiyaçlarımı karşılayacak şekilde 
besleniyor muyum yoksa sadece 
popüler olduğu için bir takım şeyleri 
kısa süreliğine yaşama alıp sonra 
bırakıyor muyum? Gerçekten ihtiyacım 
olan şeyler uzun vadede yaşamın 
parçası olur, geçici olan, dönemsel 
olarak hayatımıza alıp çıkardıklarımız 
ticari olanlardır. Burada bilinçli tüketici 
olmak devreye giriyor önce kendimi 
araştıracağım, kendi ihtiyaçlarını fark 
edeceğim daha sonra bu ihtiyaçları 
en doğru şekilde uzun vadeli olarak 
nasıl karşılayacağıma karar vereceğim. 
Kulaktan dolma bilgilerle değil bilinçli 
bir şekilde beslenme programına 
dahil etmem gerekenleri dahil 
edeceğim ama onun öncesinde de 
sağlığıma zarar veren şeyleri bulup 

onları hayatımdan çıkaracağım. Ticari 
olan bize bu çıkarma kısmından çok 
bahsetmez bununla çok ilgilenmez 
sadece hep daha fazla alma ve daha 
fazla tüketme alışkanlığı kazandırır.

Sağlıklı beslenme dendiğinde aklımıza 
gelen bir husus da helal gıdalar. Fakat 
bu sertifikaya sahip ürün bulmak pek 
de kolay değil. Bu ürünler diğerlerine 
kıyasla ekonomik olarak maliyetli 
genellikle pahalı ürünler. Bu nedenle 
insanlar ya tamamen boş vermeyi ya 
da hayatlarını zorlaştırarak bu şekilde 
beslenmenin yollarını arıyorlar. Nasıl bir 
yol izlemeli?

Bu belki de başlı başına ayrıca bir 
çalışma konusu bir Müslüman olarak 
gıdaların helal olup olmadığı, güvenilir, 
GDO’lu, organik olup olmadığı gibi 
hesap etmek durumunda kaldığımız 
şeyler var. Soframıza koyacağınız 
bir tas yemek için bu kadar çok 
değişkenin kontrol etme zorunluluğu 
ciddi derecede kaygı uyandırıcı ve 
mevcut piyasa koşullarında ne kadar 
kontrol edilebilir olduğu tartışılır. Yerli 
olanı yakın olanı ve sade olanı tercih 
etmek daha rahatlatıcı olabilir ancak o 
zaman şüpheye düşmeden tüketmek 
mümkün sanırım.

Aromatik yağlarla sağlıklı yaşama katkı 
sağlama adına yaptığınız çalışmalar 
var. Bu konudan biraz bahsedebilir 
miyiz. Bu yağlar ne işe yarar, nasıl 
kullanılırlar?

Aromatik yağların fiziksel zihinsel 
ve duygusal sağlık için kullanılmasına 
aroma terapi deniliyor. Aslında 
binlerce yıldır var olan bir yöntem. 
Osmanlı’dan Hindistan’a Mısır’dan 
İran’a Avusturalya Aborjinlerinden 
Amerika yerlilerine kadar tüm eski 
medeniyetlerde kullanılmış bir yöntem. 
Günlük hayatımızda bitki özlerinden 
elde edilen öz yağları üç farklı şekilde 
kullanabiliyoruz. Birincisi topik olarak 
cilt üzerine uygulama yöntemi diğeri 
bir koku yayıcı yoluyla bulunulan 
mekana öz yağın kokusunun yayılması 
yöntemi. Üçüncü yol da dahili olarak 
tüketme. Öz yağların kullanımında 
sentetik kimyasal içermeyen saf 
yağların kullanımına dikkat edilmesi 
önemli tıpkı diğer tüm ürünlerde 
olduğu gibi. Aroma terapinin klinik 
kullanımı ile ilgili kanıta dayalı 
çalışmalar önemli yine kulaktan 
dolma bilgilerle değil bu kanıta dayalı 
çalışmaların ışığında kullanılması 
tavsiye ediliyor. Tamamlayıcı 
uygulamaları doktorunuza danışarak 
uygulamanızda fayda var. Öz yağlar 
çok güçlü ve yoğun içeriklere sahipler 
ve başka etken maddelerle etkileşime 
girebilirler. Bilinçli tüketim burada da 
önemli. Kullanılan yağların teröpatik 
kalitede üretilmiş olmasına ve düzenli 
ve sistematik uygulamaya dikkat 
edilmesi gerekiyor. Şifa Allah’tan gelir 
ve tüm yöntem ve teknikler Allah’tan 
gelen şifaya ancak aracı olabilir.

Sizin özellikle kadın odaklı 
çalışmalarınız var. Kadınların sağlıklı 
olması yaşamın bütününde nasıl 
bir önem taşıyor. Çalışmalarınızın 
cinsiyetçi yaklaşımdan farklı bir anlamı 
var mı?Sizin bu alanda kadınlara has 
çalışmanızın nedenleri nelerdir?

Evet gerek psikodrama gruplarım 
olsun gerek kadınlara yönelik 
seminerler olsun kadın sağlığına dair 
çalışmalara ağırlık veriyorum. Aslında 
bu süreç kadınlara özel psikodrama 
grupları açmamla başlayan bir süreç 
oldu. Kadın gruplarında fark ettim 
ki karma grupların aksine kadınlar 
kendileri ile ilgili özellikle kadın bedeni 
ile ilgili konuları daha rahat ve daha 
özgür bir şekilde çalışabiliyorlar bu 
gruplarda. Yaşamın pek çok alanında 
bu özgürlüğe sahip değil kadınlar 
o yüzden kadınların kendilerini 

daha rahat hissedecekleri daha 
özgür ifade edebilecekleri daha 
özgür hissedebilecekleri ortamlar 
oluşturmak istedim. Belki bu şekilde 
bu motivasyonla şekillendi aslında 
kadın çalışmaları. Aslında bilinçli 
olarak planladığım bir süreç değildi 
bu. Rabbim lütfetti. Onun lütfu ve 
yöneltmesiyle gelişti tam olarak. 
Şimdi zaman zaman İstanbul dışında 
kadınlara özel yaz ve kış kampları 
düzenliyorum yine sağlıklı beslenme 
fiziksel hareket yoga ve psikodramayı 
içeriğinde barındıran çalışmalar bunlar. 
Kadınlar hem kendi dertlerine hem 
birbirlerinin dertlerine anlayış, kız 
kardeşlik, kapsayıcılık ve dürüstlük 
bilinciyle şifa oluyorlar. Kadınlar 
değişime dönüşüme dönüşmeye daha 
açıklar. Yaradılış gereği fıtrat gereği 
belki de. Kadın erkek fark etmez bu 
beden kendi kendini iyileştirebilme 
kapasitesine sahip zaten ama kadınlar 
beden içinde başka bir üretkenliğe 
daha sahip belki bu yüzden daha alıcı 
değişime daha açık ve hem kendisinin 
hem çevresindekilerin şifalanmasına 
da daha açık. İşte bu nedenlerden 
dolayı kadın çalışmaları yapıyorum. 
Kadınlarla çalışmayı seviyorum. Ve 
yürekten inanıyorum ve sürekli şahit 
oluyorum ki bir kadın değişince dünya 
değişiyor.

Söyleşi için Turuncu dergisi adına 
teşekkür ediyorum.

Ben teşekkür ederim. 
Farkındalıklarımızın artarak sağlıklı 
ve sevgi dolu bir dünyaya erişmeyi 
umalım.
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Kadın erkek fark 
etmez bu beden kendi 

kendini iyileştirebilme 
kapasitesine sahip 
zaten ama kadınlar 

beden içinde başka bir 
üretkenliğe daha sahip 
belki bu yüzden daha 

alıcı değişime daha 
açık ve hem kendisinin 
hem çevresindekilerin 

şifalanmasına da 
daha açık. İşte bu 

nedenlerden dolayı 
kadın çalışmaları 

yapıyorum.
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Hepimizin bildiği 
gibi ülkemiz 
dört bir yandan 
ve her kulvarda 
ayağa kalkma, 

yeniden dirilme mücadelesi 
veriyor. Bu mücadele son 
zamanlarda zahirde de 
sıcak çatışmaların yaşandığı, 
şehitlerin verildiği, gazilerin 
sağlıklarına kavuşup yeniden 
cepheye döndükleri bir 
manzarayla kendini gösteriyor. 
Peki, ama bu yüce millet bu 
gücü, basireti ve cesareti 
nereden alıyor? Gazi olan 
oğlunun yanında “üç evladım 
var, üçü de bu vatana feda 
olsun” diyen Anadolu kadınını 
yücelten maya ne? 

Elbette ki Anadolu 
kelimenin tam anlamıyla 
dopdolu! Erenlerin nefesiyle 
yoğrulmuşuz ve en zorlu 
zamanlarımızda bu nefes bizi 
yeniden ayağa kaldırmaya 
yetiyor. 

Adını her daim andığımız 
Mevlanalar, Yunus Emreler, 
Hacı Bayram Veliler, Hacı 
Bektaş-ı Veliler, Aziz Mahmut 
Hüdayiler ve adını saymakla 
bitiremeyeceğimiz nice 
büyük gönül sultanları sadece 
yaşadıkları zamanda değil, 
bugün de gönüllerimizi 

aydınlatıyorlar. Bir de onların 
cemalleriyle tanış olup, 
Hak aşkının zevkini bizzat 
kendilerinden tadanlar var 
ki, onlar dahî bulundukları 
yerlerde nurdan birer kandil 
olup hala yanıyorlar.  Sözü Hz. 
Mevlana’dan gıdalanıp sessiz 
sedasız terk-i dünya etmiş bir 
hanıma, Tavus Hatun’a getirelim 
bu defa. Büyüklerimizden 
duyduğumuz bir avuç bilgiyi 
sizlerle paylaşalım. Amacımız 
kendimize kıssadan hisse 
çıkarmak, bir de evlatlarımıza 
aktaracak saf bir sevgi dili 
oluşturmak olsun…

Bu Beyitler Terk-i Diyar Ettirir
Tavus Hatun Hz. Mevlana 

zamanında yaşamış ve 
hakkında farklı rivayetler 
bulunan bir Allah dostu. Belki 
de hakkındaki bilinen en 
kesin bilgi de bu; onun Hak 
aşkıyla yanıp, Hak aşkıyla narin 
bedenini yakıp kül ettiği. 

Bir rivayete göre Tavus 
Hatun aslen Hindistanlı olup 
memleketinde oldukça varlıklı 
ve tanınan bir hanımdır. Hz. 
Mevlana’nın Allah aşkıyla yakıp 
kavurduğu beyitleri Hindistan 
ile Selçuklu başkenti Konya 
arasında mekik dokuyan tüccar 
kervanları vasıtasıyla dört bir 
yana taşınıp durur. 

HAK AŞKIYLA 
YANANLAR;
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O sırada Hindistan’da yaşayan ve 
adını bilmediğimiz bir gönül ehlinin 
tedrisatından geçen Tavus Hatun 
da Hz. Mevlana’nın dizeleriyle 
tanışmış, gönlündeki aşk ateşi 
harlandıkça harlanmıştır. Hocası 
Tavus Hatun’daki halleri görüp ona 
icazet vermeyi uygun bulur. Bir gün 
yanına çağırıp;

- Haydi kızım, sen nasibini 
Konya’dan al, diyor. 

Bunun üzerine Tavus Hatun’a 
da tıpkı diğer Hak âşıkları gibi yol 
görünüyor. 

Hz. Mevlana’nın beyitleri o 
zamanlar Konya’ya nice âşıklar 
taşımış. Bu beyitler vasıtasıyla kimler 
gelmiş bu beldeye, gelenler bir kere 
bu aşk şarabını nuş ettikten sonra 
ayrılamamışlar ve ömürlerini gönül 
sultanlarının dizi dibinde tüketip, 
burada sırlanmışlar. Kim bilir 
belki de Tavus Hatun da Konya’da 
kalacağını bilerek gelmiştir, 
hikâyenin bu kısmı bizler için 
muamma. Ama bir aşk yolculuğuna 
çıktığını biliyor olsa gerektir…

Yana Yana Çalınan Saz
Tavus Hatun Konya’ya 

varınca Meram bağları denilen 
mevkiiye yolu düşüyor. Hazretin 
zaman zaman buraya geldiğini, 
dervişleriyle burada sabah namazını 
kıldıktan sonra zikir meclislerinin 
kurulduğunu öğreniyor. Bunun 
üzerine Meram bağlarına yakın 
bir tepede küçük ve mütevazı bir 
kulübe yaptırıyor. Bundan sonrası 
da oldukça hikmetli; zira âşık odur ki 
mürşidini ayağına getirir. 

Tavus Hatun oldukça güzel 
rebab çalan bir hanımdır. Öyle 
yanık, öyle içli bir şekilde çalıyor 
ki sazını, her nağmesi gönlünün 
yangınını seslendiriyor. Hz. 
Mevlana’nın bir sabah Meram 
bağlarında kıldığı namaz sonrası 
işittiği bu ses sahibinin derdini 
anlatıyor adeta. Yüce Sultan’a 
muhakkak ki malumdur ama O yine 
de soruyor;

-  Bu ses nereden geliyor?
-  Buralardaki küçük bir 

kulübeden geliyor Efendim. Sazı 
çalan kimdir kimse bilmiyor, diye 

cevap veriyor dervişler.
Zamanı Geldi
Bunun üzerine Hz. Mevlana ta 

Hindistan’dan kendisinden gönül 
dersini okumak için gelen Tavus 
Hatun’un kapısını çalıyor. Mürşit 
ile mürit kavuşuyor, gözlerden yaş 
süzülüyor, gönül dersi okutuluyor.

Artık Meram bağlarındaki 
rebab sesi daha içli ve daha yanık 
duyuluyor. Gelen geçen burada 
gönlünün pasını yıkıyor ve yoluna 
öyle devam ediyor. 

Vuslat
Gün geliyor bir sabah 

Meram bağlarının bu yanık sesi 
duyulmuyor. Geçenler bir daha 
geçiyor, biraz durup bekliyorlar 
ama yok. Kimse yalnız yaşayan 
ve yüzünü kimseye göstermeyen 
bu hanımın kapısını çalmaya 
da cesaret edemiyor. Sonunda 
durum Hz. Mevlana’ya bildiriliyor. 
Hz. Mevlana biraz bekliyor ve 
dervişlerinden birkaçına “Gidip 
kulübeye bir bakın” diyor. Dervişler 
kapıyı çalıp biraz bekledikten 
sonra içeri giriyorlar. Küçücük sade 
kulübenin içinde birkaç parça eşya 
ve henüz bedeninden yeni ayrılmış 
bir kucak sıcacık tavus tüyünden 
başka bir şey bulamıyorlar. Hak 
aşkıyla yanıp kül olmuş bu narin 
bedenden geriye sadece bir tavus 
kuşu kadar güzel olduğunu ifade 
edecek olan tüyler bırakmış Tavus 
Hatun. 

Hz. Mevlana’nın yanına 
dönen dervişler şaşkın bir halde 
ne diyeceklerini bilemezlerken 
mürşitleri hepsinin gönlünü bir 
kez daha ferahlatıyor; “Türbesini 
yapın”…

Nihayet 
Tavus Hatun için kimileri 

kadındı, kimileri erkekti diyorlar.  
Hak aşkıyla yanıp kül olduktan 
sonra erkekliğin kadınlığın anlamı 
kalır mı, bunlar ehlinin bileceği 
iştir. Biz acizene Tavus Hatun’u 
sizlere bir kez daha anlatmış 
olalım. Bu vesileyle kendisinden 
de okuduğumuz Nezihe Araz 
Hanımefendiyi de anmadan 
geçmeyelim Efendim. 

bu YüCE MİLLEt bu güCü, bASIREtİ vE CESAREtİ 
NEREDEN ALIYoR? gAZİ oLAN oğLuNuN YANINDA 
“üç EvLADIM vAR, üçü DE bu vAtANA fEDA oLSuN” 
DİYEN ANADoLu KADININI YüCELtEN MAYA NE? 
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SEVDA BİR DESENDİR SENİN ElİNDE,
YÜREĞİME NAKIŞ NAKIŞ DOKUSAN,
İlAHİ BİR BESTE OlUR DİlİNDE
AH BENİ BİR SATIR SATIR OKUSAN…

Bazen bir sevda olur, izi düşer bir 
kalbe 
Ve bazensevda olur,  biz 
düşeriz bir kalbe…
 “Aşk imiş her ne var alemde /  

İlim bir kîI-ü kâl imiş ancak”   (Fuzuli)
Mevzu şiir olunca evvel aşk ile 

başlayacağım söze, sevda ile… Belki 
tabirinde kelimelerim kifayetsiz kalacak, 
tarifini ifadeye izanım ermeyecek. 
Yaşanmadan çözülmeyen ama her 
gönülde ayrı bir surete bürünen 
mefhumu tartıp ölçmeye lafzımın 
mizanı yetişmeyecek. Dünyanın 
yaradılışından bugüne nasıl yazılamadıysa 
aşkın kitabı, hiçbir vakit de tek elden 
neşredilemeyecek. Bazen şiirler koşacak 
imdadıma ama aslı nur olan hazinem 
hiç tükenmeyecek. Yine de dilim 
döndüğünce, ve kulluğumun aşkta 

ulaşabileceği sınırın bilinciyle, kısaca 
iddiasız, ispatsız, insanca ve bilhassa 
kendimce…

Zaten beşer ne söylerse söylesin 
Hak ulaştığı her gönülde farklı surette 
tecelli eyleyecek. Hangi gönle girerse 
onun rengiyle boyanıp onun şekline 
bürünecek. Ve böylece Aşk kimilerinin 
dudaklarında avare bir ıslık gibi çaresizce 
tükenirken, kimilerinin ruhunda ilahi bir 
besteye dönüşecek.

Gönül vardır; Mecnun misali leyla’yı 
arar. Meskeni çöldür aşk suya benzer, 
leyla yağmura…Mecnun’un aşkı, belası 
derman olan bir aşktır. Çünkü bilir kiFuzuli 
aşk leyla’dan Mevla’ya varandır. İlahi aşkın 
yolunda çektiği her belaya razıdır, ne 
denli dert, keder verse de sevda, sevdasız 
kalmak her derdin ötesinde felakete 
uğramaktır.

GÜLFİDAN ÇALIŞKAN

Eğitimci-Yazar
gulfidancaliskan55@gmail com



 “Aşk derdiyle hoşem el çek 
ilacımdan tabip

Kılma derman kim helâkımzehr-i 
dermanındadır”

Ferhat’ın aşkı müşküldür, zorludur. 
Meskeni dağdır. Ferhat’a dağı deldiren 
aşkın kuvvetidir. Sevda bir demir dağ, 
Şirin yokuştur.Öyle ya:

“Bir demir dağı delip boynuna 
almak gibidir,

 Her kişi aşık olurdu eğer âsân olsa”   
( Yahya)

Züleyha’nın aşkı Yusuf’tur, aşk 
zindan, Yusuf kuyudur. “Yusuf suçların 
en güzeli,Züleyhatövbelerin …”dedirtir 
şairlere…

  “Yusuf, dedi Züleyha;
   Sen benim evvel düşen şehrimsin
   Ahir düşen şehrimsin, ezel düşen 

şehrimsin...”  (N. Bekiroğlu)
Ve kulun aşkı Mevla, Mevla’nın aşkı 

kuldur. Yani bir kalbi nasıl taşıdığın da 

önemlidir, kalbinde ne taşıdığın da…
Aşktır insanı arif kılan; ki bu aşk 

bazen toprak, bazen anne, bazen 
vatandır, insandır, hasılı yaratılandır; 
ama hepsinin özünde yaratandır… Bu 
nedenle aşk ile çarpan bir kalp varlığın, 
nimetin kadrini bilen, yoklukta sabır 
gösterebilendir.  Haktan gelene “kahrın 
da hoş lütfunda hoş” diyebilendir.

  Aşktır insanı kamil kılan; ve günde 
kırk vakit maşukuna “yalnız sen “ 
dedirten. 

Sevda; en zahir uzuvda saklanan 
ilahi sırdır. Bu sırra ermek için kuşanılan 
edeptir, hayadır, ardır. Sevda iki cihan 
saadetine açılan kapılara anahtardır. 
Ve sevda sığmadığı için gönüle, şiirler 
vardır. Nice şahların, padişahların 
gönlünden mısralara dökülen aşktır 
şiirler. Sevdadır,  Kanuni’yi  Muhibbi 
eyleyen;  Fatih’i Avni. Ve şiirin azmidir 
fethin sultanına:

“Bir şaha kul oldum ki cihan ona 
gedadır” dedirten. 

Ve şiirin gücüdür Yavuz’u Selim 
eyleyip “Beni bir gözleri ahuya zebun 
etti felek”diye inleten.

Bir sevdadır şiir, sevda duadır, 
imandır. Üstüne ne söylenirse 
söylensin zannımca yavandır.

Her şey şiire dönüşür bazen ve 
bazen şiir olmadan anlatılamaz hiçbir 
şey belki de… Her şairin dilinde ayrı bir 
iklime döner sevda.

Bir kelebek kanadıyla geceleyin 
gökyüzüne uçmak gibidir şiir. Şair 
gecenin karanlığında bazen ayın 
halelenmiş ışığına, bazen yıldızların 
bir yanıp bir sönen parlaklığına  
çırpar kanatlarını. Bilir aslında ne ayın 
parlayan yüzü, ne yıldızların geceyi 
aydınlatan süsü… Şiir bütün ilhamını 
güneşten alır. Ancak bir kelebeğin 
ömrü gökyüzüne yetemeyecek kadar 
kısa, güneşe eremeyecek kadar naif 
olduğu için, gölgede kalır ve lisanı hal 
ile yıldızları anlatır. Bu sırrı ilahide söz 
uçarken sonsuza, yazılan baki kalır. ’’

    Büyük şair, Üstâd Mehmet Akif’in:
“Şiir için gözyaşı derler onu bilmem 

yalnız,
Aczimin giryesidir bence bütün 

asarım!“ mısralarında zikrettiği gibi şiir 
acziyetin itirafıdır. Benim de gönlümde 
birikenler Mevlâ’ya dua ve yakarıştır. 
Gönlümüze bahşolunan her mısra, 
Hakka doğru ilahi bir adımdır. Velhasıl,

Beyanımız itirafı olsa da,
Niyazımız aşkın itirafıdır.
Sevgili dost,
Şiire başlamam hatırladığım 

kadarıyla okuma yazmayı 
öğrenmemden evveldir. Şiirlerim 
uzun yıllar gönlümde birikenlerin 
hayata yansıyan gölgeleridir yalnızca. 
Ezeli varlığın sonsuzluğunda, ilahi 
aşka ulaşma çabasıyla kalemime 
dökülenler; şiir seven dostlarıma, 
öğretmenlik yahut annelik yaptığım 
evlatlarıma hatıra kalsın, hangi yüreğe 
dokunursa onun olsun istedim. Hayat 
denen bu kısa yolda anlaşılmak 
derdiyle değil, Yaratanı anlayabilmek, 
cihanın sırrınaermek ve ebedi 
muhabbete ulaşabilmekaşkıyla bazen 
leyla’nın, bazen Aslı’nın ve bazen 
Züleyha’nın kaderiyle anlattım... Kaderi 

yazan kalemin mürekkebine kendi 
gönlümden bir nefha kattım. 
Ve dostlardan dileğim ,
“Sanmasınlar biz sevdaya düşmüşüz
Aşk imiş Hak, biz sadece düş’müşüz.” 
nazarıyla okumalarıdır mısralarımı…
Her iki cihan içinde aşk ile kalmak 
duası ile…
   KAlBE DÜŞEN İZ
Bir sabâ rüzgarı, nisan yağmuru
Gibi sessiz, narin ve usul usul
Sonsuz ötelerden aşkla çağlayıp
Damlada damıtıp derin deryayı
Bu hükmü rızayla kalbe düşen’iz.

Kiminde yaradır, kiminde şifa,
Cefadır arsıza, veliye sefa,
Arif ’e nimettir ve gönle vefa
Aşığa şükürdür binlerce defa
Rahmet-i Rahman’dan kalbe düşen iz.

ZARİF YAZILAR ZARİF YAZILAR
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Hayat denen bu 
kısa yolda anlaşılmak 

derdiyle değil, Yaratanı 
anlayabilmek, cihanın 

sırrına ermek ve 
ebedi muhabbete 

ulaşabilmekaşkıyla 
bazen Leyla’nın, bazen 

Aslı’nın ve bazen 
Züleyha’nın kaderiyle 

anlattım...

Sevda, en zahir uzuv-
da saklanan ilahi sır-
dır. Bu sırra ermek 
için kuşanılan edeptir, 
hayadır, ardır. Sevda 
iki cihan saadetine 
açılan kapılara anah-
tardır. Ve sevda sığ-
madığı için gönüle, 
şiirler vardır. Nice 
şahların, padişahların 
gönlünden mısralara 
dökülen aşktır
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FİLİSTİN İÇİN 
İSVEÇ’TEN YOLA ÇIKTI

Filistin için İsveç’ten yola çıkan 
ladraa İstanbul’da Yahudi asıllı İsveç-
li aktivist Benjamin ladraa, İsrail’in 
zulmüne tepki göstermek amacıyla 
Filistin’e yürüyor.  İsveç’in Göteborg 
kentinden 15 Ağustos 2017’de yola 
çıkan ve Silivri’ye ulaşan ladraa, yol 
boyunca geçtiği ülkelerde Filistin 
davasını anlatıyor. Yahudi asıllı İsveçli 
aktivist Benjamin ladraa, İsrail’in, 
Filistin’e yönelik zulmüne tepki gös-
termek amacıyla İsveç’ten Filistin’e 
başlattığı yürüyüşte, 7 ayın sonunda 
İstanbul’a ulaştı.

İsveç’in Göteborg kentinden 15 
Ağustos 2017’de yola çıkan lad-
raa, Almanya, Avusturya, Slovenya, 
Hırvatistan, Yunanistan’dan sonra 
Türkiye’ye geldi.

ladra, yol boyunca geçtiği ülke-
lerde Filistin davasını anlatırken, bazı 
ülkelerde düzenlenen programlara 
katılıyor, sosyal medya hesapları 
üzerinden yolculuğu ile ilgili bilgileri 
de takipçileriyle paylaşıyor.

Kızılhaç’taki görevinden istifa 
ederek bu davayı anlatmak için 4 
bin 800 kilometre yolu yürümeyi 

göze aldığını anlatan ladraa, “Zor 
bir yolculuk, güvenlik gibi sorunlar 
çıkabiliyor. Türkiye yolculuğuma iki 
Filistinli arkadaş daha eşlik ediyor. 
Yanımda çok büyük Filistin bayrağı 
var. Merak edip soruyorlar. Anlat-
tığım zaman bazen iyi bazen de 
olumsuz tepkiler alabiliyorum.” dedi.

Benjamin ladraa, dünyanın 
dikkatini bir kez daha Filistin soru-
nuna çekmek için çıktığı bireysel 
yolculukta mola verdiği her yerde 
bu konuda bilgilendirme yaptığını 
anlatarak, şunları söyledi:

“İsrail ordusunun Filistin’i işgaline, 
Filistinlilere uyguladığı zulme, 
işlenen insan hakları ihlallerine 
dikkati çekmek amacıyla yola 
çıktım. İsrail, Gazze’yi açık cezaevine 
çevirdi. Sınırına beton duvar ördü. 
Binlerce insan sınırlarda zor şartlar 
altında yaşıyor. Gazze’ye giden 
insani yardımlara engel oluyor. 
Filistin davasının çözümü ile ilgili 
bireysel çabalar, eylemler çok 
önemli. Aktivistlerin daha çok şey 
yapması gerekiyor. Politikacıların 
verecekleri kararları bekleyecek 

vaktimiz yok. Yolculuğum başarılı 
geçer ya da geçmez, ben, Filistin 
davasına dikkati çekmek, İsrail’e 
tepkimi göstermek için yola çıktım. 
Atılan her adım önemlidir küçük 
de olsa. Dünyada herkesin özgürce 
yaşama, özgürce dolaşma hakkı 
vardır. Herkes daha iyi, daha barışçıl 
bir dünyada yaşamak ister ve Filistin 
halkı da herkes gibi bu haklara 
sahip. Bu mesajı ulaştırmak lazım.”

ATIK MALZEMELERLE 
TABLO YAPIYOR

Gördüğü bir tablodan etkilene-
rek tanıştığı sanat ile uğraşında atık 
veya kullanılmayacak hale gelen 
malzemeleri değerlendirmeye 
çalışan Meysun Mirel, atölye haline 
getirdiği bodrum katında birbi-
rinden ilginç üç boyutlu tablolar 
yapıyor.

Fırçadan çiviye, kıyafetten 
mindere, dolap kapaklarından 
ayakkabıya kadar atık ya da kulla-
nılmayacak malzemeleri değer-
lendiren Mirel, yaptığı üç boyutlu 
tablolarla bunlara yeniden hayat 
veriyor. Mirel, tekstil sektöründe 
çalıştığını belirterek, 11 yıl önce 

farklı malzemelerin sanat eseri 
yapımında kullanılmasına imkan 
sağlayan “asamblaj” tekniğiyle 
tanıştığını söyledi. Gördüğü üç 
boyutlu tablonun kendisini çok 
etkilemesi üzerine hemen araştır-
ma yaparak, bu konuda kurs veren 
bir sanat merkezine yazıldığını dile 
getiren Mirel, o günden bu yana 
atık malzemeleri sanat eserine 
dönüştürdüğünü ifade etti.

Bu sanata ilgisinin hiç eksilme-
den devam ettiğini aktaran Mirel, 
hobisi sayesinde atık malzemelerin 
kendisi için çok daha değerli hale 
geldiğini belirtti. 

SOKAK HAYVANLARI
İÇİN MAMAMATİK

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde özel 
bir lisenin öğrencileri, plastik su bo-
ruları kullanarak yaptıkları ve “mama-
matik” adını verdikleri sistemle sokak 
hayvanlarının düzenli beslenmesini 
sağladı. Okulun biyoloji öğretmeni 
Nuray Kotan’ın öncülüğünde plastik 
su borularının bir ucuna kap yerleşti-
ren ve boruyu üstten kuru mamayla 
dolduran öğrenciler, aşağıdan tüke-
tildikçe kaba yeni yem dolan “mama-
matik” adlı sistemi hayata geçirdi.

Öğrenciler, ilçe genelinde yaygın-
laştırılmasını hedefledikleri bu uygu-
lamayla sokak köpeklerinin düzenli 
olarak beslenebilmesini hedefliyor.

Küçük yaşta bedensel en-
gelli kalan tiyatro oyuncusu ve 
sanat yönetmeni Gamze Elibol, 
tekerlekli sandalyede sahneye 
çıkarttığı “Biricik” isimli kuklasıyla 
izleyicilerine her türlü engele 
rağmen mutlu olabilecekleri 
mesajını vermeyi amaçlıyor. 1,5 
yaşındayken yanlış iğne tedavisi 
sonrası tekerlekli sandalyeye 
mahkum kalan Elibol, o yıllar-
da çok istediği fakat mevzuat 
gereği kabul edilmediği tiyatro 
bölümünü okuyamasa da zor 
geçen eğitim sürecinin ardından 
işletme fakültesinden mezun 
oldu. Hayallerinden vazgeçme-
yerek kişisel gayretleriyle tiyatro 

eğitimi alan engelli oyuncu, 
17 yıl önce engelli kadınlara 
yönelik çalışma yapmak amacıyla 
Türkiye Engelsizler Kültür, Sanat 
ve Eğitim Merkezini (TEKSEM) 
İstanbul’da kurdu.
“ENgELLİ KUKLA BİRİCİK” İLE 
SAHNE ALIYOR 

Sanat yönetmeni Elibol, gönül-
lük esaslı birçok proje gerçekleştir-
diklerini belirterek, “Bazı çalışma-
larımızdan elde edilen gelirlerle 
şu an 121 engelli öğrencimizin 
bursunu karşılıyoruz. Amacımız 
Türkiye’de yaşayan engelli çocuk-
lara öncülük yapmak. Hedefimiz 
ve amacımız çocuklarımıza bunu 
göstermek.” diye konuştu.

TiyaTronun diliyle engelleri aŞIyor



Filistinli kadınlar, Gazze’deki 
tekerlekli sandalye basketbol 
takımlarında oynayarak 
“engellere” meydan okuyor.

Abluka altındaki Gazze’de 
basketbol oynayan engelli kadın 
oyuncular, dünya çapında turnuvalara 
katılarak Filistin’in adını uluslararası 
platformlara taşımak istiyor.

Aralarında gençlerinde olduğu 
Filistinli kadınlar, Gazze’deki tekerlekli 
sandalye basketbol takımlarında 
oynayarak “engellere” meydan 
okuyor. Kadınlar, Filistin’i bölgesel ve 
uluslararası arenada temsil etmek 
istiyor.

Filistinli Abir el-Herkeli (25), dört 
yıl önce engeline meydan okuyarak 
Selam Fiziksel Engelliler Kulübünde 
tekerlekli sandalye basketbol takımına 
yazıldığını, başlangıçta bir takım 
tepkiler aldığını ancak bu durumu 
zamanla aştığını söyledi.

Filistin’in adını dünyaya duyurmak 
istiyor

Doğuştan engelli olduğunu ifade 
eden Herkeli, basketbolu çok severek 
oynadığını ve hayatına yeni bir anlam 
kattığını ifade ederek, “Dünya çapında 
turnuvalara katılarak Filistin’in adını 
uluslararası platformlara taşımak 
istiyorum.” ifadesini kullandı.

Çocukluğundan bu yana engelini 
dikkate almadığını ifade eden Muna 
Hitab da (49) kendisi için “yeni bir 
hayat” olarak tanımladığı basketbol 
hayatına 7 yıldır devam ettiğini belirtti.

Hitab, “Gençleri basketbol oynarken 
görüyordum, ben neden yapmayayım 
dedim ve yazıldım. Başlangıçta biraz 

tereddüt ettim ancak zorlanmadım. 
Şimdi tüm bu endişelerimi aştım.” 
diyerek basketbolla olan macerasını 
özetledi.  

Karşılaştığı zorluklara ilişkin ise 
Hitab, evden kulübe giderken ulaşım 
araçlarında sıkıntı yaşadığını, stadın 
engellilere uygun olmadığını, üzerinin 
açık ve çok sıcak olduğunu, basketbol 
için gerekli bazı malzemelerin 
bulunmadığını anlattı. 

Hitab, “Abluka altındaki Gazze’den 
bir takımla birlikte herhangi bir 
engellemeyle karşılaşmadan Arap 
dünyasında oynanan basketbol 
turnuvalarına katılmayı hayal  
ediyorum.” dedi.

GAZZELİ BASKETÇİ KADINLAR 

“ENGELLERE”
MEYDAN OKUYOR
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YüKSEK MİMAR
gulaykurt@turuncudergi.com

GÜLAY
KURT

Kuzey İtalya’nın en 
önemli kentlerinden 
olan Floransa, 
müzeleri, sanat 
galerileri, tarihi 

binaları, yetiştirdiği ünlü sanatçıları 
ve yetiştirmekte olduğu yetenekli 
sokak sanatçılarıyla milyonlarca 
sanatseverin seyahat tercihinde 
en başta bulunuyor. Avrupa’nın 
en eski sanat merkezlerinden 
biri olan Floransa, 1 milyona 
yakın olan az bir nüfusla Toskana 
bölgesinin başkenti konumunda 

olup içinden geçen Arno nehri 
çevresinde kurulmuştur. Kültür 
ve sanat alanının dışında 
ticarette de Avrupa’nın önemli 
merkezleri arasında olan Floransa, 
ziyaretçilerine sunduğu büyülü 
atmosferi ve başkent Roma’ya olan 
2 saatlik yakınlığı nedeniyle İtalya 
turlarının olmazsa olmaz şehirleri 
arasında yer alıyor. Avrupa’yı 
sanat ve edebiyatla tanıştıran 
Rönesans hareketinin doğum yeri 
olduğu bilinen Floransa, kültürü 
ve mimarisiyle dünyaca ünlü bir 

turizm kenti aynı zamanda. Şehirde 
önemli sanat galerileri ve müzeler 
bulunmaktadır. Floransa’nın ara 
sokaklarında yürürken bu şehirde 
yaşamış ve eserler vermiş olan 
Leonardo da Vinci, Michelangelo ve 
Dante gibi sanatçıların ayak izlerini 
takip edebilir, bu sanatçıların 
gözüyle Rönesans estetiğine 
şahitlik edebilirsiniz. Floransa 
kelimesi hep aklıma floresan 
lambasını getirmiştir. Rönesans da 
“aydınlanma” anlamına geldiğine 
göre Floransa ve Rönesans 

arasındaki ontolojik ilişki açısından 
organik bir bağ kurmak zor 
olmasa gerek diye düşünüyorum. 
15. yüzyılda İtalya’da başlayan 
bu aydınlanma yani Rönesans 
Dönemi dünyanın bilim, sanat, 
arkeoloji, tarih, edebiyat, insan 
sevgisi (hümanizm), kültür ve daha 
birçok alanda geliştiği bir dönem 
olarak kabul edilir. Bilgeliğin ve 
insan düşüncesinin ön planda 
tutulmasıyla birçok olgu değişmiş 
ve gelişmiştir.  Matbaanın yayılması 
ile birlikte ülkedeki okur, yazar 

sayısı artmış ve birçok yabancı 
eserlerden yapılan çevirilerle 
halkın okuması desteklenmiştir. 
Bu dönemin başlamasına neden 
olan en büyük avantajlardan birisi 
de Avrupa’nın sosyal ve ekonomik 
açıdan bir anda büyümeye 
başlamasıdır. Avrupa’nın cehalet 
ve gericiliğinin son bulduğu 
dönem olmuştur. Peki, İtalya’da 
başlayan bu dönem nasıl oldu 
da diğer Avrupa ülkelerine kısa 
sürede yayıldı diye soracaksınızdır. 
Bu dönemde tüccarlar zekalarını 

kullanarak birçok ülkeyi araştırmış 
ve hangi ülkenin neyi çok sevdiğini, 
hangi milletin en çok nelere ihtiyacı 
olduğunu tespit ederek daha 
sonrasında bu ülkelere gidip ticaret 
yapmışlardır. Ülkelerle yapılan bu 
ticaret sonrası ekonomik hayatın 
düzene girmesiyle Edebiyat ve 
Bilim dahil birçok alanda gelişme 
sağlamıştır. Rönesans başlangıç 
olarak Floransa’da başlamış daha 
sonra Venedik, İngiltere, Portekiz, 
Hollanda gibi büyük ülkelere 
yayılmıştır
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 Sağlıklı yaşamın 

EN büYüK DüşMANI: 

Bilgi 
kirliliği
dezenfORmaSyOnun 
kendİnİ Sıkı bİR bİçİmde 
göSTeRdİğİ bu çağda 
dOSTumuza, akRabamıza 
bİle güvenmekTen 
çekİnİRken neden 
Söz kOnuSu Sağlık 
Olduğunda bu kadaR 
heR şeye kulak keSİlİR 
OluyORuz? Sahİden 
amacımız uzun 
yaşamak mı yOkSa 
gelİşmeleRden uzak 
kalmamak mı? 

F ıstık yersek fıstık gibi, 
turp yersek turp gibi 
olacağımız tuhaf bir 
bilgi akışına maruz 
kaldığımız bu gün-

lerde yükselen sağlıklı yaşam 
trendi adı altında her gün bir 
yeni bilinmezle karşı karşıya 
kalıyoruz.

Güne sağlıklı başlamak 
için kahvaltı vazgeçilmezimiz 
olmalı, her gün en az 8 bin adım 
atmalıyız yoksa kanser bizim için 
kaçınılmaz olabilir, ara sıra vü-
cudu dinlendirmek için detoksa 
başvurmalıyız ve nicesi… Bizim 
adımıza karar vermeye and 
içmiş binlerce uzman içinde bir 
o yana bir bu yana savruluyoruz. 

“Sağlıklı ve uzun bir ömür 
herkesin en büyük dileği. 
Günlük hayatta yapılabilecek 
küçük değişikliklerle hastalıklar-
dan korunup sağlıklı, mutlu ve 
uzun bir hayat ömür yaşamak 
mümkün. Ama bunun için çaba 
göstermek gerekiyor..”

Bu görmüş olduğunuz tipik 

bir sağlık haberinin başlığı, ha-
beri incelediğinizde insanoğlu-
nun en büyük arzusu olan uzun 
yaşam için nerelerden feragat 
etmesi gerektiğine dair ip uçla-
rına rastlıyorsunuz. Ama büyük 
ihtimalle B12 eksikliğine bağlı 
olarak bunların tümünü unutup 
günü bitirmek dışında bir şey 
düşünmeye vaktiniz kalmıyor.

Bizden öncekilerin yaşadığı 
gibi yaşasak nasıl olur diyoruz, 
hafta sonu bir köye adım atıyo-
ruz. Köydekiler çoğu fabrikasyon 
üretimli “serpme kahvaltı” ile bir 
güzel karşılıyor bizleri. Rahatla-
mış vicdanla yeni haftaya başla-
madan önce Netflix’ten şekerin 
zararlarını anlatan bir belgeseli 
açıyoruz sonra telefondan gelen 
uyku saati uyarısını dikkate ala-
rak gözlerimizi kapatıyoruz.

İnsan olarak uzun yaşamak 
üzerine verdiğimiz çaba uzun 
yaşamaktan ziyade kaliteli yaşa-
maya odaklanıyor bir süre sonra. 
Başkalarının gösterdiği özenle 
yarışmaya başlıyoruz. 



Evin köşesinde sönmeye başlayan 
plates topu bizi üzgün üzgün keserken 
vegan yaşam biçimini araştırmaya 
devam ediyoruz. Bir dakika biri uzun 
yaşamak için et yememekten mi söz 
etti? Şu veganlığı biraz daha deşelim 
en güzeli.

Geçtiğimiz aylarda İtalya’da bir 
çiftin bebeği devlet tarafından ellerin-
den alındı. Vegan olan çift bebeklerini 
de kendileri gibi beslemeye kalkışınca 
rahatsızlanan bebek kalp rahatsızlığı 
nedeniyle hastaneye kaldırıldı, sonra 

da mahkeme kararı ile velayeti aile-
den alındı. Her türlü hayvansal gıdayı 
reddeden veganlar, farklı gıdalarla bu 
ihtiyaçlarını giderdiklerini düşünedur-
sun, bu beslenme tarzı dışındakileri de 
vahşi, gaddar gibi sıfatlarla suçlamak-
tan hiç çekinmiyorlar. İş bu hususta 
sağlıklı yaşamdan çıkıyor, başkalarının 
hayatlarına müdahaleye geçmeye 
başlıyor. 

Az önce verdiğim örnek belki çok 
ağır olabilir ama bu olaya benzemese 
de çoğu doğrulanmamış bilgi ile bizler 
her gün başkalarını yanlış yönlendiri-
yor olabiliriz. 

Çevremizdeki bu asılsız önerilerine 
uyup kemoterapi tedavisini bırakan 
kanser hastaları var. Kortizon tedavi-
sini bırakıp kötürüm olan otoimmun 
hastaları da bakteriyel menenjit olup 
antibiyotik kullanmadığı için komaya 
giren hastalar da… 

Kendi bildiğinden şaşmayanların 
yanlış yönlendirmeleri nedeniyle kayıp 
giden yaşamlar bizi ne kadar kendimi-
ze getirir bilemeyiz ama en basitinden 
safra rahatsızlığı olan bir dostumuza 
sürekli kara buğday tüket demekten 
vazgeçsek pek fena olmaz. Bir doktor 
bile hastanın geçmişine bakmadan 
teşhis koymaya çekinirken bizler nasıl 

oluyor da bu öz güvene layık oluyoruz? 
Televizyonlarda eski manken şimdiki 
sağlıklı yaşam uzmanları, YouTube’daki 
sağlıklı yaşam sayfaları, kadınlara yöne-
lik forumlar ve nicesi … Çoğu gündelik 
bilgiden beslenen bu bilgi kirliliğinin 
içinden nasıl kurtulacağız? 

2016 yılında yapılan bir araştırmaya 
göre yapılan sağlık haberlerinin yal-
nızca yüzde 20’si doğruluk taşıyormuş. 
Amerikan Sağlık Örgütü’nün yapmış 
olduğu bu araştırmaya göre çoğu 
clickbait maksadı taşıyan bu haberlerin 
önünü almak neredeyse imkansız. Her 
ne kadar sosyal ağlar bu konuda yapay 
zeka atılımı yapsa da haberler, saygın 
kuruluşların imzası altında da yayınlan-
dığı için önüne geçilemiyor. 

Dezanformasyonun kendini sıkı bir 
biçimde gösterdiği bu çağda dostu-
muza, akrabamıza bile güvenmekten 
çekinirken neden söz konusu sağlık 
olduğunda bu kadar her şeye kulak 
kesilir oluyoruz? 

Sahiden amacımız uzun yaşamak 
mı yoksa gelişmelerden uzak kalma-
mak mı? 

Arama motorlarına her şey için 
teşekkür ettiğimiz şu çağda bu halimizi 
uzaktan izlerken beyaz kaplamalı sağlık 
ansiklopedilerini özlüyor gibiyiz...
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Kendi bildiğinden 
şaşmayanların yanlış 
yönlendirmeleri nedeniyle 
kayıp giden yaşamlar 
bizi ne kadar kendimize 
getirir bilemeyiz ama 
en basitinden safra 
rahatsızlığı olan bir 
dostumuza sürekli kara 
buğday tüket demekten 
vazgeçsek pek fena olmaz

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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B ilim ve teknolojinin 
gelişmesiyle, hayata 
dair çok temel 
alışkanlıklarımız 
değişiyor. Hayatımızı 

kolaylaştıran ve bize “zaman 
kazandıran” pek çok makinemiz var 
ama ilginçtir, daha az “zaman”ımız 
var. Bu “haz ve hız” çağının insanları 
olarak hep koşturuyor, hep geç kalıyor, 
bir türlü işlerimizi yetiştiremiyoruz. 
Hal böyle iken yine bu çağın 
alışkanlıklarından olan “fast food” 
imdada yetişiyor: Hazır ve hızlı 
yemek… Tam da bu çağın insanına 
hitap eden bir “alışkanlık” olan fast 
food tüketimi,  hayatımızın bir parçası 
oldu son yıllarda…
Çorbalardan tatlılara, zeytinyağlılardan 
kızartmalara kadar yüzlerce farklı 
yemek türüne sahip olan Türk 
mutfağı ‘fast-food’a direnmekte 
zorlanıyor. Yemek yemeyi adeta bir 
tören havasında yaşatan beslenme 
geleneğimiz, pizza, hamburger, 
lahmacun ve pide karşısında güç 
kaybediyor.  

Hızlı, lezzetli ve kolay ulaşılabilir olan 
fast food ise o kadar masum değil 
bildiğimiz üzere…  ‘Zihin Sağlığı 
Vakfı’nın araştırmasına göre, yararlı 
yağların, vitamin ve minerallerin 
eksik kalmasından dolayı fast food 
beslenme, ‘depresyon, Alzheimer 
ve şizofreniye’ neden oluyor. 
Araştırmacı C. Van de Weyer, “Vücudu 
iyi beslemek, zihni de iyi beslemek 
anlamına geliyor” diyor. 

Neden fast-food tercih ediyoruz?
Online pazar araştırma şirketi 

DORinsight, fast food tüketimiyle ilgili 
yaptığı araştırma ile çarpıcı sonuçlara 
ulaştı. “Son üç ay içerisinde fast food 
tükettiniz mi?” sorusuna araştırmaya 
katılanların yüzde 89’u “Evet” cevabı 
verirken, bu katılımcıların çoğu 
haftada 1-2 kez fast food yediklerini 
ifade etti.  Yaklaşık 12 bin kişi ile 
yapılan ankete katılanlardan fast food 
tüketenlerin yüzde 44’ü “sevdikleri için” 
fast food tükettiklerini, yüzde 35’i ise 
fast food tercihlerini burgerden yana 
kullandıklarını belirtti.

: “ne yeRSen OSun” deRleR. yedİkleRİmİz beyİn Sağlığımızı 
ve muTluluğumuzu, hafıza peRfORmanSımızı cİddİ şekİlde 

eTkİlİyOR. heR yedİğİmİz yİyeceğİ, Tadının yanı SıRa 
vücudumuza ne vaad eTTİğİne bakaRak da Seçmelİyİz. bİzİ 

beSlİyOR mu? yOkSa anlık TaTmİnleRle öğünü mü geçİşTİRİyOR?
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Ucuz, hızlı, renkli ve lezzetli... 
Tamamen hazza yönelik tasarlanmış bu 
ürünleri arzulamak pek çok sebep var. 
Onları seviyor olmamız ‘tesadüf’ değil.  
Şekeri yoğun, yüksek yağlı ve tuzlu bu 
gıdaların bir kısmı ‘fast food’ bir kısmı da 
‘junk food’ şeklinde adlandırılıyor. 
Bu yiyeceklerin ortak özellikleri şu: 
Yüksek oranda doymuş ve trans yağ, 
şeker ve sodyum içeriyorlar. Kalorileri 
yüksek, lif, potasyum ve mineralleri ise 
düşük…

BAğIMLILIK 
YApIYOR

Fast food’un zararlarını kabaca 
pek çoğumuz biliyoruz. Buna rağmen 
neden yemeye devam ediyoruz? 
Aslında basit bir cevabı var bu sorunun: 
Fast food bizlerde bağımlılık yapıyor, 
“Bu gıdalar beynimize ‘bizi daha fazla 
ye ve daha mutlu ol’ mesajı veriyor. 
Bu yiyeceklerden alınan haz, uyuş-
turucu maddelerin beyin üzerinde 
yarattığı etkiye ve yaşattığı hazza çok 

benziyor. İnsanlar, tuz, yağ ve şekerin 
tadını sevmeye programlıdır. Atalarımız 
kıtlıkla mücadele sırasında yağ depo-
layan yiyecekleri kalori rezervi olarak 
kullandılar. Tuz da suyu vücutta tutar 
ve dehidratasyona uğramamalarını sağ-
lardı. Tuz, yağ, ve şekerin tadını alarak 
hayatta kalacağımız yiyecekleri seçmeyi 
bin yıllar içinde öğrendik. Çikolata, cips, 
kek, şekerli yiyecekler, bisküviler gibi 
abur cubur gıdalar adeta ambalajlarıyla 
bizi çağırmak üzere tasarlanıyor. Amba-
laj, tabak, arkadaşlar, aile, etiket, renk, 
müzik karar almada çok etkili…

UYUŞTURUCU gİBİ 
ETKİ EDİYOR

Abur cubur tüketmeye başladıktan 
sonra durmakta neden zorlandığımızla 
ilgili pek çok araştırma var. İç hastalıkları 
uzmanı Dr. Ayça  Kaya, “Deneyler 
gösteriyor ki abur cubur ve fast food 
bağımlılık yapıyor. Özellikle şekerli 
yiyeceklerde kokain etkisi var. Beyinde 
mutluluk hormonu üreten bölgeyi 

etkileyerek bağımlılık yapıyor” diyor. 
Bu yiyeceklerdeki yüksek tuz oranı da 
bağımlılık yapıcı etkenlerden biri… 
Tuzlu yiyecekler beynin ödül ve zevk 
merkezlerinde bulunan opiat ve 
dopamin reseptörlerini uyararak bu 
bağımlılığı sağlıyor. Bunun yanında 
tuzlu gıda, dürtü, özlem, açlık ve opiat 
yoksunluk belirtilerini baskılayabiliyor. 
Yani kişi mutsuzlukla başa çıkmak için 
yemeye başlıyor ki buna “duygusal yeme” 
diyoruz. 
Bir Yeme bağımlısını Nasıl Tanırsınız?
Hızlı yemek yer.
Göbeklidir.
Anksiyeteye (kaygı bozukluğuna) 
yatkındır.
Fazla şekerli içecek ve yiyecek tüketir.
Aşırı terler.
Kontrolsüz tuz tüketir.
Ciltte yağlanma ve sivilcelenme olur. 
Kontrolsüz yeme atakları yaşar.
Sindirim sistemi sorunları yaşar.
Gece yemek yer.
Gün içerisinde dikkat dağınıklığı yaşar.

NE YApMALI? 
“Ne yersen osun” derler. Yediklerimiz 

beyin sağlığımızı ve mutluluğumuzu, 
hafıza performansımızı ciddi şekilde 
etkiliyor. Her yediğimiz yiyeceği, tadının 
yanı sıra vücudumuza ne vaad ettiğine 
bakarak da seçmeliyiz. Bizi besliyor 
mu? Yoksa anlık tatminlerle öğünü mü 
geçiştiriyor?

Bağımlılıklar, psikolojik sorunlar 
içinde en inatçı olan ve tedaviden sonra 
nüksetme ihtimali oldukça yüksek 
olan rahatsızlıklardır. Yeme bağımlılığı 
belirtilerine sahipsek en doğrusu bunun 
için psikolojik destek almaktır. Sağlıklı 
beslenmek, kilo vermek için ya da 
vücuttaki bazı değerler normale dönene 
kadar “katlanılacak” bir süreç değil bir 
hayat tarzı olmalıdır.  Kişi sağlıklı bir 
vücuda ve sağlıklı yeme alışkanlıklarına 
sahip olduğunda beyni de sağlıklı 
çalışacak ve daha mutlu hissetmek için 
bedenine, zihnine ve ruhuna büyük bir 
iyilik yapmış olacaktır. 

Fast food’un 
zararlarını kabaca 
pek çoğumuz 
biliyoruz. Buna 
rağmen neden 
yemeye devam 
ediyoruz? Aslında 
basit bir cevabı 
var bu sorunun: 
Fast food bizlerde 
bağımlılık yapıyor

Bağımlılıklar, 
psikolojik sorunlar 

içinde en inatçı olan 
ve tedaviden sonra 

nüksetme ihtimali 
oldukça yüksek 

olan rahatsızlıklardır. 
Yeme bağımlılığı 

belirtilerine 
sahipsek en 

doğrusu bunun için 
psikolojik destek 

almaktır. 
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Kadın iyi bir adamla evlen-
miş, huzurlu yuvasında 
ikinci yavrusunun dünyaya 
gelmesini bekliyordu. Zor 
günleri geride bırakmışlar, 

güvenli, sevgi dolu bir atmosfer oluştu-
rarak reelde idealize edilen mutluluğu 
yakalamışlardı. Görünürde her şey yo-
lundaydı. Fakat kendini bildi bileli içinde, 
bazen hüzün ve bazen de kaygı hissine 
bürünen keyifsiz bir hal vardı ve bu 
duygular onu gölge gibi takip ediyor-
du. Bu duruma anlam veremiyor, içten 
içe kendini kınıyordu. Daha ne istiyor, 
neden garip haller yaşıyordu!?

O sıralar bilge bir dostu, rüyalar üzeri-
ne çalışan bir psikiyatrist ile tanışmasına 
vesile olmuştu. Heyecanla kitaplarını 
okumaya başladı. Pek duyulmamış bir 
alandı ve insan ve sorunlarına daha 

derin ve özenli bakan bir yöntemi vardı. 
Gebeliğini istirahatle geçirmesi gerek-
tiğinden Doktor Beye sık  gidemezdi, 
onun yerine geçmiş yaşam öyküsünü 
özetleyen sekiz sayfa mektup, son üç 
satırına da sabah gördüğü 3 kertenkele 
rüyasını iliştirivermişti. Dr. Beyin izniyle 
yazıp gönderdiği mektup üzerinden bir 
süre geçtikten sonra, yüz yüze görüş-
meye gitmiş, haşmetli görünen, aynı 
zamanda insancıl tavırlı uzmanın davudi 
sesiyle seansa başlamıştı:

- “Mektubunu okudum,  uzun 
ve hüzünlü bir hikayeydi. Fakat 
derdini, sayfalar dolusu zorlu 
yaşamsal detaylar değil, son satırlara 
yazdığın kısacık rüyan anlattı. 

Çünkü bizi hatırladıklarımızdan çok, 
hatırlamadıklarımız hastalandırır…”

  Yaratıcının bir düşü olan İNSAN, 
hayat denen iki bilinmez sarkacın aralı-
ğında salınırken, hatırlayamadığı yaşam 
öncesi ve yaşam sonrasının belirsizliğini 
gidermeye, hayatı ve kendini anlama-
ya-anlamlandırmaya çalışıp durur. İlk 
insanla başlayan bu anlam arayışı için 
eldeki doneler dışarıda doğa, içeride de 
rüyalardı. Ayın ve yıldızların hareketlerini, 
hava ve toprak olaylarını gözleyen insan, 
rüyalarını da fazlasıyla önemsiyor hatta 
rehber biliyordu. Babil İmparatorluğu’n-
dan itibaren bilim dalı olarak incelenme-
ye başlanan rüyalar, kimi zaman Tanrısal 
bir söylem, kimi zaman iyiyi ve kötüyü 
işaret eden bir uyarıcı, kimi zaman mistik 
güçler vehmeden ilahi ses, kimi zaman 
geleceği işaret eden mesajlardı.

Tüm kadim kültürlerde büyük bir 
öneme sahip olan rüyalar aydınlanma 
sonrası bilimsel gelişimlere rağmen 
gizemini yitirmemiş, modern psikoloji-
nin temel dinamiti olmuş, ilgi ve merak 
konusu olmaya da devam etmiştir.

Rüyalar tüm dinlerde ve özellikle 
İslamiyet’te kıymetli bir yer teşkil eder, 
Kuran’ı Kerim Yusuf Suresi’nde ayet 
olarak geçen rüya çözümlemesi, bize 
Rahmani bir öğretidir. Kıssanın sonla-
rında Hz. Yusuf: “Ey Rabbim! Sen bana 
dünya mülkünden nasip verdin ve bana 
rüyaların tabirinden bir ilim öğrettin…” 
diye şükreder.

Günümüzde rüyalar bir taraftan 
tabirler, yorumlar üzerinden geleneksel 
olarak, bir taraftan da modern psikoloji 
(psikodinamik yaklaşımlar) üzerinden 
bilimsel olarak titizlikle değerlendiril-

meye devam etmektedir.
Kendi varoluşunu, tekamülünü 

gerçekleştirmek için bu dünyada olan 
insan, rüyaları da bu bağlamda ele alır-
sa ilerleme kaydedebilir. Çünkü rüyala-
rımız bize özeldir, bizim gerçekliğimizin, 
duygu ve düşüncelerimizin, ailemizin 
ve atalarımızın iz düşümüdür.

Bununla ilgili Carl Gustav Jung: 
“Bir referans kitabı alıp içinde belirli bir 
sembolü bulup rüya yorumu yapılırmış 
gibi hazır, sistematik rüya rehberlerine 
güvenmek düpedüz aptallıktır. Rüya 
sembolü onu gören insandan ayrılamaz 
ve rüyanın genel geçerliliği olan, apaçık 
ve kesin bir yorumu yoktur.” Der ve 
ekler: “Rüyalar gösteriş yapmazlar,

kişisel deneyimlerin alçak gönüllü 
şahitleridir sadece.”

İnsan beynini buz dağı tasviriyle 
anlatan bilim adamları % 28’ini korteks 
(üst beyin) olarak tanımlar. % 72’lik 
kısmı ise alt beyindir. Biz reel hayatı-
mızda korteksin maksimum %10’unun 
kullanırız geri kalan % 90’lık kısmı atıl 
kalır. Çünkü bilinçli kısmın yanı sıra bir 
bilinçdışımız, bir de kolektif bilinçaltı 
ve çok daha fazlası vardır derinlerde. 
DNA’da bulunan RNA moleküllerinin 
aktarımı ile atalarımız ve ailemizden 
hikayeleri miras kalır. Özellikle yaşadık-
ları göç, savaş, kıtlık, cinayet, taciz ve 
çok daha fazlası negatif kayıt olarak bize 
aktarılır.

Sonrasında ise anne karnında kayıt 
almaya devam ederiz. Biyoloji-Nörolo-
ji-Psikolojiden oluşan insan canlısı anne 
karnına düştükten itibaren aktiftir.

Annenin duygu durumu hormon-
ları harekete geçirir, hormonlar ise 
bağışıklık sistemini etkileyerek bebeğin 
bedenine kaydolur. 

 Yani annenin tüm heyecansal duy-
gu durumu ( stres, kaygı, maruz kaldığı 
şiddet, baskı, çevre şartlarıyla oluşan 
negatif duygular ) kan yoluyla bebeğe 
aktarılır.

Hayatta kalmanın ve nesli devam 
ettirmenin “savaş – ya da kaç” me-
kanizmasına bağlı olması sebebiyle 
genetik aktarımla gelen  ve sonrasın-
da edinilen özellikle negatif kayıtlar, 
sistemi korumak için dirençle bilinçal-
tında beklemeye ve birikmeye devam 

ederler. Bu kayıtlara doğum sırası ve 0-2 
yaş aralığında yaşanan, sonrasındaysa 
özellikle uyku, narkoz, hipnoz, sarhoşluk 
ve bilincin yerinde olmadığı hallerde 
alınan negatif kayıtlar eklenir. Ve bizi 
kortekse mahkum eden, alt beynimizin 
derinliğindeki insanlık hazinesinden, 
bilgi ve deneyimlerden, Yaradan’ın 
Nefesinden, Yunus Emre’nin “bir ben 
vardır bende benden içeri” dediği içteki 
benimizden, sezgi ve yaratıcılık po-
tansiyelimizden ayrı düşüren çelikten 
bir sınır oluverir bilinçaltımız. Kaygı, 
suçluluk, öfke, değersizlik, ve daha bir 
sürü bize ait olmayan belki de kader 
denen kısmımızı oluşturan bu alan bizi 
sıkıştırmaya ve yaşam kalitemizi bozma-
ya devam eder…

İşte rüyalar bu noktada bizi ko-
rumak, sistemi rahatlatmak için alt 
beynimizin üst beynimize gönderdiği 
mesajlar, hatta çığlıklardır.

Genetik aktarımla geçen ve özellik-
le hatırlamadığımız dönemde alınan 
kayıtlarımızın anlamlı hale gelmesine, 
bunların bıraktığı olumsuz duygu ve 
tezahürü olan olumsuz davranış ve 
yaşantılamanın azalmasına, tekamül 
yolculuğumuzun önünün açılmasına 
salık verirler.  Bir uzman eşliğinde analiz 
edildiğinde ve – veya yazıldığında, üst 
beyin de onu duymuş ve “senin duyu-
yorum, derdinin farkındayım, rahatla-
manı sağlayacağım” cevabı vermiş olur.  
Yazmak iki beynin iletişime geçme, ha-
berleşme aracıdır. Bizim bütünleşmeye 
derinlerimizden ilham almaya, insanlık 
aleminin deneyiminden istifade et-
meye ve en önemlisi geçmişten miras 
kalan yükleri hafifletmeye ihtiyacımız 
vardır. Bu sebeple rüyalarımızla tanışa-
rak, yeniden anlamlandırarak ve sakince 
bakışlarımızı  karmaşık ve derin içimize 
çevirerek dönüşümü başlatabilmeliyiz.

Rüyalarımızı ve psikolojik virüsleri-
mizin oluşum sebeplerini, en önemlisi 
korunma yollarını bir sonraki yazımızda 
konuşmak ümidiyle yazıyı sonlandırma-
dan önce rüya günlüklerinizi edinme-
nizi ve her sabah uyanır uyanmaz tüm 
garipliği, saçma sapanlığı, absürtlüğüy-
le; bıraktığı duygu, tat, çağrışımlarını da 
hatırlayarak yazmanızı öneriyorum.

“şimdi iyileşirse geçmişte iyileşir… 
gelecekte…”

RÜYALARIN
iYiLEŞTiRiCi GÜCÜ

Seyran akdaş
aile danışmanı-rüya analiSti
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MAlZEMElER: 
3 yumurta,
2 su bardağı şeker,
2 su bardağı süt,
1 su bardağı sıvı yağ,
4 çorba kaşığı kakao,
1 adet kabartma tozu,
Koyu bir kek kıvamı alıncaya 
kadar un.
Yumurta ve şekeri elektrikli 
çırpıcı ile bir kapta 2-3 dakika 
çırpıyoruz. Diğer malzemeleri 
sırası ile aynı kaba koyuyoruz. 
1 dakika daha elektrikli çırpıcı 
ile çırpıyoruz. Daha sonra tahta 
bir kaşık yardımıyla aynı yöne 
doğru olmak şartıyla 1 dakika 
daha çırpıyoruz. 
Yağlanmış ve unlanmış tepsiye 
harcı döküyoruz. 180 derecelik 
fırında pişiriyoruz. Kekimiz 
fırından çıktıktan sonra ılımaya 
bırakıyoruz. İster çikolatalı sosla 
veya meyvelerle süslüyoruz. 
Dilimleyerek servise  
hazırlıyoruz.

ÇIKOlATAlI SOS İÇIN
1 tepeli çorba kaşığı nişasta,
4 çorba kaşığı kakao,
1 çay bardağı şeker,
Yarım çay bardağı sıvı yağ, 
1 Su bardağı su,
1 su bardağı süt.
Hepsini birlikte pütürsüz olana 
dek ocakta bir kapta karıştırarak 
pişiriyoruz. Sosumuz hazır hale 
gelmiştir. İsterseniz hazır sos da 
kullanabilirsiniz.

Örgülü poğaça

n ataseven69@gmail com

NURİYE
ATASEVEN

Bütün malzemeleri karıştırar-
ak bir hamur elde ediyoruz. 
Hamurumuzu dinlenmeye 
bırakıp, diğer tarafta 3 
patatesi suda haşlayalım. 
Haşlanmış patatesleri soyup, 
rendeleyelim. Tuz, pul biber, 
karabiberi patatese ilave edip 
karıştıralım. Bir miktar sıvı 
yağ ile kavuralım.  Patates 
ile yaptığımız iç harcımız 
soğuduktan sonra, dinlenen 
hamurdan cevizden biraz 
büyük parça koparıp merdane 
yardımı ile altına ve üstüne 
un serperek, kendimize doğru 

(dikey duracak) oval bir şekil 
alacak. Kenarlarından karşılıklı 
olarak şekildeki gibi bıçakla 
kesilecek. 
Sonra orta boşluğa patatesli 
harçtan bir miktar koyuy-
oruz. Kesik yerlerden tutarak 
karşılıklı olarak karışımın 
üzerine doğru örgü haline 
getirir gibi kapatıyoruz. Bu 
işlemi hamur bitinceye katar 
tekrar ediyoruz. Bir yumurtayı 
ayrı bir yerde çırpıyoruz. Hazır-
ladığımız örgülerin üzerine 
fırça yardımıyla sürüyoruz. 170 
derecelik fırında pişiriyoruz.

MALZEMELER
Bir adet yumurta, 200 gram yumuşak margarin (istenirse 

aynı ölçüde tereyağı da kullanılabilir),
Bir su bardağı yoğurt, Bir tatlı kaşığı tuz,

Bir paket kabartma tozu,
Yavaş yavaş ilave edilecek şekilde alabildiği kadar un
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Bu yıl beklediğimiz kadar 
kar yağmadı, beyaz 
örtüye bürünmedi şehirl-
er… Sokaklar, insanlar 
karın dinlendirici sessi-

zliğine hasret kaldı. Fakat çok soğuk 
olmayan kış günlerinde bile hep 
beklene oldu bahar. Baharın kendisi 
beklemek; yeni bir başlangıcı, yeni 

bir adımı, yeni bir sabahı özlemek 
gibi… Nihayet bahar tüm güzel-
likleri ile kapımıza geldi. Balkonlar-
da, arkadaş oturmalarında, bahçe 
keyiflerinde afiyetle yiyeceğiniz, 
ikram edeceğiniz iki güzel tarifim 
var bahara yakışan. Afiyet olsun. 
Evinizde, mutfağınızda mutluluk ve 
bereket daim olsun inşallah. 



SEYAHAT

güneydOğu anadOlu 
bölgeSİnde yeR alan 
şanlıuRfa Tüm kuTSal 
kİTaplaRda İbRahİm 
aleyhİ Selam’ın dOğum 
yeRİ OlaRak bİlİnİR. 

Şanlıurfa’ya gidişimiz, ani 
bir kararla ve Ankara’dan 
sabah uçağı ile başladı. 
Üzerinde kebap duma-
nından bir bulut olan   

           muhteşem şehir Şanlıurfa… 
Ancak biz Türkiye’nin batısında 
yaşayan insanlar memleketimizin 
doğusuna gitmekten çekindik 

yakın zamana kadar…  Güneydo-
ğu Anadolu Bölgesinde yer alan 
Şanlıurfa tüm kutsal kitaplarda 
İbrahim Aleyhi Selam’ın doğum 
yeri olarak bilinir. Eski ismi Urfa olan 
şehre Kurtuluş Savaşında gösterdik-
leri mücadelenin bir nişanı olarak 
Şanlı unvanı verilmiştir.  Tarihteki ilk 
bulguları milattan önceye daya-

nan Şanlıurfa, ilk buğday tarımının 
yapılmış olmasıyla da önemli bir 
yere sahiptir.  Sabah kahvaltısına ci-
ğerle başlayıp, dünyanın en lezzetli 
lahmacununu çok da uygun fiyata 
yiyebilirsiniz.  Camdan yapılışını 
izlerken, gözlerinizi kamaştıracak 
künefenin tadına bakmadan da 
dönülmemesi gerekir. 

A
A
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Şanlıurfa kadim 
medeniyetimizin izlerini 
hala taşıyan ve en çok güler 
yüzlü ve misafirperver 
insanına hayran kaldığım, bu 
yazıyı okuduktan sonra da 
gezi planlarınıza girmesini 
umduğum şehir… 

BALIKLIgÖL:  
Balıklıgöl İbrahim 

Peygamberin atıldığı 
ateş, balıklar da o ateşin 
odunları… “Ey ateş, İbrahim’e 
karşı serin ve selametli ol!” 
(Enbiya Suresi, 69)  Urfa’ya 
ulaştığınız anda ilk görmek 
isteyeceğiniz yer Balıklıgöl 
olacaktır eminim. Sessiz, 
sakin ve kıssanın hakkını 
veren manevi havasıyla 
Balıklıgöl’ün kenarında 
durup, dinler tarihinin en 
önemli sahnelerinden birini 
izleyebilirsiniz. 

HALİLURRAHMAN  
CAMİİ VE MEVLİD-İ 
HALİL CAMİİ 

Mevlid-i Halil Camii 
avlusunda bulunan ve 
Hz. İbrahim’in doğduğu 
düşünülen mağara her gün 
binlerce ziyaretçiyi misafir 
etmektedir. 18. yy.dan sonra 
mağara çevresine yapılan 
Mevlid-i Halil Camii ve Hz. 
İbrahim’in ateşe atıldığı yer 

olarak bilinen Halilurrahman 
Camii mutlaka uğranılması 
gereken yerlerdendir.

AYNZELİHA gÖLÜ, 
rivayete göre Nemrut’un 
evlatlık kızı Zeliha Hz. 
İbrahim’in ateşe atılmasına 
dayanamaz ve hem ona 
olan inancından hem de 
sevgisinden dolayı ateşe atlar 
ve insanın ayrılmak istemediği 
bu göl meydana gelir. 

Gölün çevresi Urfa 
sıcağında bir vaha gibidir. 
Suyun ferahlatıcı etkisi ve 
huzuru ile ziyaretçilerini 
kendine çekmektedir. 

HZ. EYYÛB MAKAMI 
(SABIR MAKAMI) 

Eyyûb Peygamberin 
yakalandığı hastalıktan 
sonra, çile doldurmak için 
inzivaya çekildiği mağaranın 
bulunduğu yerde şu an 
kurumuş ancak Allah’ın Eyyûb 
Peygambere sabrının bir lütfu 
olarak verdiği, şifalı su kuyusu 
bulunmaktadır. 

gÖBEKLİ TEpE: 
Dünyada piramitlerden 

bile yaşlı ve bilinen eski 
tapınakların bulunduğu 
“Göbekli Tepe” tarihteki 
en eski taş resimlerini de 
barındırmaktadır. 
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HARRAN: 
M.Ö 6000’li yıllara dayanan 

tarihiyle Harran’ın meşhur 
kümbet evleri bölgedeki 
ilginç yapılardandır. Ağaç 
kullanılmadan toprak ve 
kiremitle yapılmış, Urfa 
sıcağında serin, sert soğukta 
da sıcak barınma özelliği ile 
de ilgi çekmektedir. 

Harran’da Roma 
döneminden kalan  birçok  
tarihi eser bulunmaktadır. 

Ayrıca dünyanın bilinen 
en eski üniversitesi de Harran 
topraklarında bulunmaktadır. 

HALFETİ: 
Dünyadaki yavaş şehir 

unvanı almış yerlerden 

birisidir. Şanlıurfa’ya gelip 
Harran’ı, Birecik’i görmeden, 
tekne turuna katılıp sular 
altında kalan tarihi köyleri 
görmeden dönmemek 
gerekir. Tekne turu yaklaşık 
2 saat sürmektedir ve 
dilerseniz dalış yapma imkanı 
sağlanmaktadır. 

Harran Kalesi, Fırfırlı 
Camii, Arkeoloji müzesi de 
unutulmaması gereken 
yerlerdendir. 

Peygamberler şehri 
ismini layıkıyla taşıyan, bir 
çok din ve medeniyete 
beşiklik etmiş Şanlıurfa’mız 
yabancı turistler kadar yerli 
turistleri de misafir etmeyi 
beklemekte…
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Kahramankazan´da, 18 Mart 
Çanakkale Deniz Zaferi ve 
Şehitleri Anma Günü dola-
yısıyla düzenlenen törende, 
terörle mücadele sırasında 

ve 15 Temmuz’da darbe girişiminin 
engellenmesi sırasında şehit olanlar 
mezarları başında anıldı.

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi 
ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla 
Kahramankazan´da düzenlenen törenle 
şehitler anıldı. Tören kapsamında ilk ola-
rak Milli Egemenlik Parkı´nda bulunan 
Atatürk büstüne çelenk konuldu. Çelenk 
koyma törenine Kahramankazan Beledi-
ye Başkanı lokman Ertürk, İlçe Kayma-
kamı Engin Aksakal, Garnizon Komutanı 
Albay Mustafa Sadettin Karakan´ın da 
aralarında bulunduğu ilçe protokolü ile 
şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Dualar edildi, karanfil bırakıldı
Çelenk koyma töreninin ardından 

Başkan Ertürk ve beraberindeki ilçe 
protokolü ve vatandaşlar Kahramanka-
zan Şehitliği´ne geçti. Burada şehitlerin 
mezarlarına karanfil bırakıldı. Şehitlerin 
mezarları başında Kuran-ı Kerim tila-
veti okunarak, dualar edildi. Bazı şehit 
ailelerinin burada gözyaşlarına hakim 
olamadıkları görüldü. Şehit ailelerine 
Kahramankazan Belediye Başkanı 
lokman Ertürk ve ilçe protokolü teselli 

etmeye çalıştı.   Dün Çanakkale’de bu-
gün Afrin’de Kahramankazan Belediye 
Başkanı lokman Ertürk, Türk Milleti’nin 
tarihinin destanlar ve kahramanlakılarla 
dolu olduğunu belirterek, şöyle kon-
ştu:”Çanakkale’de dünyanın gördüğü 
en büyük donanmaya ve orduya karşı 
verilen bu destansı mücadele, dün 15 
Temmuz’da darbeci hainlere, bugün 
ise Zeytin Dalı Harekatı ve terörle 
mücadele ile ülkemizi bölmeye çalışan 
teröristlere karşı verilmektedir. Kahra-
man Mehmetçiğiğimizin ve güvenlik 
güçlerimizin Kahramankazanlılar olarak 
her zaman yanındayız. Bu asil millet 
vatanını bölmeye, bayrağını indirmeye, 
ezanlarını susturmaya çalışan bu karan-
lık güçleri her zaman boğacaktır. 

Bu vesileyle Çanakkale Zaferi´nin 
103´üncü yıl dönümünü kutluyor, başta 
Türkiye Cumhuriyeti´nin kurucusu 
Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, 
kahraman şehitlerimizi ve ebediyete 
intikal eden gazilerimizi şükran ve rah-
metle anıyorum.”

ŞEHiTLER MEZARLARI
BAŞINDA ANILDI

pursaklar Belediyesi 
kültür gezileri 
kapsamında ilçedeki 
şehit aileleri ile gazilere 
Kızılcahamam ve 

Çamlıdere’yi gezdirdi.
Sosyal ve kültürel 

belediyecilikte öncü olmaya 
devam eden Pursaklar Belediyesi, 
eğitimden kültüre, sanattan spora, 
alt yapıdan üst yapıya hemen 
her alanda hizmet vererek ilçeyi 
Tebessüm Şehri haline getirip 
vatandaşı tebessüm ettirdi. Yaptığı 
çalışmalar ve özgün projelerle 

Türkiye’ye örnek olan Pursaklar 
Belediyesi, kültür gezileriyle 
Pursaklar halkını tarihle, tarihi 
şehirlerle, kültürel zenginlikle, 
turistik mekanlarla buluşturdu.  
İstanbul, Çanakkale, Şanlıurfa, 
Konya, Bursa gibi şehirlere 
düzenlenen gezilerle Türkiye’nin 
güzelliklerini yerinde görme 
imkanı bulan Pursaklar halkı 
2017’de olduğu gibi 2018’de 
de gezilere devam ediyor. Bu 
kapsamda yapılan Ankara içi 
gezilere bu kez şehit aileleri 
ve gaziler katıldı. Belediyenin 

otobüsleriyle Kızılcahamam ve 
Çamlıdere’yi gezen şehit yakınları 
ile gaziler keyifli bir gün geçirdi. 
Vatandaşlara gittikleri yerde hem 
Pursaklar Belediyesi’nin hem 
de Kızılcahamam Belediyesi’nin 
ikramları oldu. Rehber eşliğinde 
iki ilçeyi gezen şehit yakınları ve 
gaziler Pursaklar Belediye Başkanı 
Selçuk Çetin’e sunduğu hizmet 
ve imkanlardan dolayı teşekkür 
etti. Her yıl binlerce kişinin kayıt 
yaptırdığı ve kura ile belirlendiği 
şehir dışı kültür gezileri Nisan 
2018’de tekrar başlayacak. 

ŞEHİT AiLELERİ VE GAZİLER
KIZILCAHAMAM’I GEZDİ

BÜLTEN
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Pursaklar Belediyesi Temiz-
lik İşleri Müdürlüğü tarafından 
ihtiyaç sahibi vatandaşlar için 
devam eden sosyal sorum-
luluk projesi kapsamında 
şehrin belirlenen noktalarına  
‘Kullanılmış Ayakkabı ve Giysi 
Kumbarası’ yerleştirildi. Sosyal 
sorumluluk projelerini önem-
seyen Pursaklar Belediyesi 
yaptığı çalışmalarla dar gelirli 

ailelere, hasta vatandaşlara ve 
engellere umut oluyor. Yeni 
uygulamaya konan kullanılmış 
ayakkabı ve giysi kumbarası ile 
geri dönüşüme kazandırılacak 
olan giysiler ve ayakkabıların 
gelirleri omurilik hastaları ile 
kas hastalarına bağışlanacak. 
Kumbaralar Pursaklar, Saray, 
Altınova ve Sirkeli’de toplam 
34 noktaya yerleştirildi.

PURSAKLAR’DAN
GİYSİ KUMBARASI

BÜLTEN
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KİTAP

TANKLAR KABE’YE 
DAYANMADAN

SAKIN BÜYÜME 
ÇOCUK

Benim Küçük 
Dostlarım

29 NUMARALI 
KOLTUĞUN HİKAYESİ

100 turuncudergi com

Irak ve Suriye’den sonra Basra Körfezi’ni, Kuzey 
Afrika’yı, Pakistan/Afganistan hattını imha etmenin 
çalışmalarını yapıyorlar. Ama nihai hedefleri İslam’ın 
kalbini, Mekke ve Medine’yi vurmaktır. Kudüs’ün 
işgalinden yüz yıl sonra İslam’ın kalbini rehin almak, 
Müslümanları utançlarından başlarını kaldıramaz 
hale getirmek istiyorlar.

Çocukken güzeldik be! Kendi dünyamız vardı. 
Oyuncak arabalarla taksi şirketimizi kurar,komşunun 
kızıyla platonik evcilikler oynardık. Rüyalarımız 
beyazdı o zamanlar. En büyük kabusumuz, 
rüyamızda gördüğümüz çikolata bahçesinin gerçek 
olmamasıydı. Sonra deliksizdi uykularımız; yarasız, 
beresiz…

Hepsini yitirdik!
Sen sakın büyüme çocuk! Hiçbir şey o çok 

sevdiğin oyuncak araba kadar mutlu edemeyecek 
seni. Ve gün gelecek sen hiçbir şeyi o araba kadar 
çok sevemeyeceksin…

Amin Maalouf 2011 yılında Claude lévi-Strauss’un 
ardından Fransız Akademisi’nde 29. Koltuğa seçildi. 
Fransız Akademisi üyesi olmak Fransız dili üstüne 
araştırma yapmak kadar Akademi’nin tarihi hakkında 
çalışmak gibi bazı yükümlülükleri de beraberinde 
getiriyordu. İşte 29 Numaralı Koltuğun Hikâyesi 
bu çalışmaların bir meyvesi olarak doğdu.  Yapı 
Kredi Yayınları 2017 yılında Maalouf’un Fransız 
Akademisi’ne Kabul Konuşması’nı yayınlamıştı. 

İdealist bir öğretmenin kitap gibi okuduğu 
öğrencilerini ve anılarını edebi bir dille anlattığı 
doyumsuz bir eser olan BENİM KÜÇÜK DOSTlARIM 
aynı zamanda MEB’in tavsiye ettiği 100 Temel Eser’de 
yer almaktadır.
Her çocuk, bence zevkle okumaya değer meraklı 
bir kitap; karşısında uzun uzun, hayran hayran 
düşünülecek bir bilinmeyenler âlemidir. Yirmi bir 
yıldan beri bu kitapları yaprak yaprak,satır satır 
okumaya ve anlamaya çalışıyorum.
Fakat hâlâ “Çocuk” adlı kitapla anlayamadığım, 
sökemediğim cümlelere rastladığım olur.

Kitabın Yazarı:
İbrahim Karagül
YaYınEVi:
Ketebe Yayınları
KitaP tÜrÜ: 
Güncel Siyaset
YaYınLanDıĞı YıL: 
2018
SaYFa SaYıSı: 
168

Kitabın Yazarı:
Sevinç Çokum
YaYınEVi:
Ali Ayten Ali Köse
KitaP tÜrÜ: 
Edebiyet Denme
YaYınLanDıĞı YıL: 
2018
SaYFa SaYıSı: 
152

Kitabın Yazarı:
H. Nusret Zorlutuna
YaYınEVi:
Timaş Yayınları
KitaP tÜrÜ: 
Anı Biyoğrafi
YaYınLanDıĞı YıL: 
2018
SaYFa SaYıSı: 
144

Kitabın Yazarı:
Amin Maalouf
YaYınEVi:
Yapı Kredi Yayınları
KitaP tÜrÜ: 
Roman
YaYınLanDıĞı YıL: 
2017
SaYFa SaYıSı: 
208
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Get Out filmi bizde Kapan 
olarak çevrildi. 90. Oscar 

Töreninde en iyi özgün 
senaryo ödülünü aldı. 
Amerikalı komedyen 
Jorden Peele’nin ilk 

yönetmenlik denemesi aynı 
zamanda. Amerika için 

fazla düşük bir bütçeyle 
çekilmesine rağmen, 

olağanüstü gişe başarısı 
olan bir film.

SİNEMA
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B u yıl Academy of Motion 
Picture Arts and Sciences 
(Sinema Sanatları ve 
Bilimleri  Akademisi) 
90. Ödüllerini dağıttı. 

Akademi Ödülleri, ilk kez 1929’da 
düzenlenmeye başladı ve günümüze 
kadar geldi. Ödülün resmi olarak 
“Oscar” diye anılması ise 1939’a 
dayanıyor. Bu sene en iyi film ödülünü 
Guillermo del Toro’nun The Shape 
Of Water (Suyun Sesi olarak çevrildi 
ama orijinal anlamı Suyun Şekli) filmi 
aldı. Sadece en iyi film ödülüyle de 
sınırlı kalmadı, 13 dalda Oscar’a aday 
gösterildi. En İyi Film, En İyi Yönetmen, 
En İyi Orijinal Müzik ve En İyi 
Prodüksiyon Tasarımı dallarında, tam 4 
Oscar ödülünü de kazandı.

En iyi özgün senaryo ödülünü alan 
Get Out’tan da biraz bahsedeceğim 
ama önce Suyun Sesi’ni konuşalım 
istiyorum. Yönetmenin Pan’ın labirenti 

filmini çok beğenirdim, bu filmi 
de ona benzer fantastik ve masalsı 
ögeler içeriyor.  Hatta tersinden bir 
denizkızı masalı anlatıyor diyebiliriz. 
Fakat lezzet ve duygu olarak, Pan’ın 
labirent’ini daha iyi buluyorum. Shape 
Of Water’ın duygusunu biraz eksik 
buldum. Bütün görselliğe, olağanüstü 
kurulmuş atmosfere, iyi oyunculuklara 
ve özenli çalışmaya rağmen duygusu 
bana geçmedi. Hikâyesi kısaca şöyle… 
Soğuk Savaş yıllarında, Amerika’da, gizli 
bir araştırma tesisinde temizlikçi olarak 
çalışan, işitebilen ama konuşamayan, 
dilsiz Elisa Esposito (Sally Hawkins), 

günün birinde arkadaşı Zelda 
(Octavia Spencer) ile birlikte 
olağanüstü bir durumla karşılaşır. 
Merkeze getirilen yarı balık yarı 
insan bir yaratık vardır ve o yaratıkla 
Elisa arasında zamanla bir bağ 
kurulacaktır. 

Elisa eski bir sinemanın üst 
katında yaşamaktadır. Yan komşusu 

Giles ile sık sık eski filmleri izlemekteler 
ve işaret diliyle kendilerince sohbet 
etmekteler. Giles eşcinsel ve yaşlı bir 
erkek. İş arkadaşı Zelda siyahi, Elisa 
engelli ve balık adam da adı üzerinde 
bir yaratık. Film ötekileştirilen ve 
anlaşılamayan kesimlerin hepsini 
aynı düzlemde ele almak istemiş belli 
ki. Ya da ödül alma gayretiyle hiçbir 
hassasiyeti es geçmek istememiş. 
Giles bir turta dükkânında çalışan 
genç bir adamdan hoşlanmaktadır ve 
bundan Elisa’ya da bahseder. Sonunda 
adama açıldığında elini tutar ve adam 

Not: Önemli ölçüde spoiler içerir

SUYUN SESİ
GET OUT ve OSCAR

elini geri çeker, tam o anda dükkâna 
giren siyahi karıkocaya yer olmadığını 
söyler genç adam ve boş dükkândan 
kibarca(!) kovar onları. Hemen 
ardından da Giles’e orayı terk etmesini, 
bu dükkânın aile yeri olduğunu 
söyler. Eşcinseller ötekileştirilmesin 
tabi ki, toplum dışına itilmesinler 
ama burada yapılmak istenen şey de 
biraz manipülasyon. Siyahlara yıllardır 
uygulanan vahşi, ırkçı yaklaşımla 
Eşcinsel adama karşı homofobik 
yaklaşımı üst üste vererek, ikisinin de 
eşit derecede büyük haksızlık olduğu 
imajını yaratıyor. Bu ikisini ayrı ayrı 
sahnelerde işleyebilirdi ama tabi o 
zaman istediği bu etkiyi elde etmek 
mümkün olmazdı. Bu da bize film 
diliyle ne kadar güçlü anlatımlar ve 
zihin yönlendirmeleri yapılabildiğini bir 
kere daha gösteriyor.

Günler geçtikte Elisa ve balık adam 
arasındaki bağ güçleniyor fakat bu 
sefer de laboratuvarda işler ters gidiyor, 
balık adam çevresindekilere zarar 
verince öldürülerek incelenmesine 
karar veriliyor. Yaratık zaman zaman 
işkence de görüyor. Bundan sonra 
Elisa ve komşusu Giles’in bu gizemli 
yaratığı kurtarma macerası başlıyor. 
Zelda ve Rus Ajanı olan bilim 
adamının da yardımıyla, balık adamı 
kaçırıp Elisa’nın evine götürüyorlar. 
Doğrusu ne kaçırma sekansında 
heyecanlandım yakalanmasınlar diye, 
ne de âşıklar kavuşsun diye. Filmin 
mayasında tutmayan bir şeyler vardı. 
Belki bu zorlama sosyal sorumluluk 
formatı yüzünden belki de ben fazla 
beklentiyle gittim bilmiyorum. Yine de 
fantastik ve masalsı film sevenler için 
güzel bir seçenek. Keyifle de izlenebilir 
ama bu tarz zorlama detaylara 
takılmazsak…

Get Out filmi bizde Kapan olarak 
çevrildi. 90. Oscar Töreninde en iyi 
özgün senaryo ödülünü aldı. Amerikalı 
komedyen Jorden Peele’nin ilk 
yönetmenlik denemesi aynı zamanda. 
Amerika için fazla düşük bir bütçeyle 
çekilmesine rağmen, olağanüstü gişe 
başarısı olan bir film.  Afişi ve konuyu 
işleme biçimiyle, otoriteler tarafından 
Black Miror’a benzetilen filmin yer yer 
mizahi sahneleri de var. Bu da korku 
unsurunu mizahla beslediği duygusu 
veriyor. Gerçekten de psikoloji 
temelli bir film olmasına rağmen 
benzerlerinden farklı bir şekilde ele 

alıyor meseleyi. Hem ırkçılığın üstü 
örtük kalan konuşulmayan taraflarını 
ele alıyor hem de ilginç bir konu olan 
hipnoterapiyi masaya yatırıyor. Irkçı 
gibi algılanmamak için yapılan nezaket 
gösterilerinin bizzat kendisinin ne 
kadar ırkçı olduğunu da tokat gibi 
yüze çarpıyor yönetmen. Mizahı çok 
iyi kullanıyor burada doğrusu. Filmin 
daha başında zengin bir “beyaz” 
mahallesinde saldırıya uğrayan, genç 
siyahi adamı görüyoruz, aslında 
önsözde bize ne izleyeceğimizi 
özetlemiş oluyor. Tarz olarak da ırkçılığı 
ilk defa dram dışında bir türde işliyor 
film.

Hikâye kısaca, siyahi genç Chris’in, 
‘Avrupa kökenli Amerikalı’ beyaz 
sevgilisi Rose’un ailesine davet 
edilmesi ve bu tekinsiz evde başına 
gelenleri anlatıyor. Eve gelmeden 
önce tedirgin olan Chris’e, ailesinin 
asla ırkçı olmadığını ve onu çok hoş 
karşılayacaklarını söylüyor Rose. 
Gerçekten de çok sıcak karşılanıyor 
evde fakat nedense bütün 
hizmetlilerin siyah olduğu evde 
gariplikler bitmiyor. Ev sahiplerine 
göre soğuk ve donuk olan hizmetliler 
oldukça ürkütücü. Sigara tiryakisi olan 
Chris’e Rose’un psikolog olan annesi 
hipnoz öneriyor. Ardından gerilimin 
dozu giderek artıyor. Ülkemizde 21 
Nisanda gösterime girecek olan 
filmle ilgili çok fazla spoiler vermek 
istemiyorum. Doğrusu ben de 
psikolojik gerilimi sevdiğim kadar o 
kanlı korku filmlerinden de bir o kadar 
haz etmiyorum. Siz de benim gibi 
gerilim seven ama kanlı revanlı korku 
filmlerinden sıkılan bir izleyiciyseniz bu 
psikolojik gerilim tam size göre.

filmihall71@gmail.com



 

Günlük hayatımızda 
öyle bir koşturmacanın 
içine giriyoruz ki 
hep yorgunuz hep 
huzursuz. Bir saatte 

ancak on beş kilometer kat ediyor 
ve o bir saati de navigasyon 
da alternatiftrafiksiz yol arayışı 
ilegeçiriyor arada mesajlara 
bakıyor bir iki fotoğraf beğeniyor 
ve bir kaç satır okuyorsanız siz de 
şehir hayatından çokça bunalmış 
olmalısınız. Bu karmaşanın altında 
ezilirken bu rutini kabullenenler 
olduğu gibi kaçıp kurtulmak 
istemesine rağmen asla buna 
yanaşmayanlar ve yahut ta gülü 
seven dikenine katlanır deyip 
bağrına basanlar da var.

Ama asıl mesele bu 
karmaşada insanı insane yapan 
değerlerden giderek uzaklaşır 
olduk. Vahşi bir doğası var şehir 
hayatının...  Hepimizin gördüğü 
yada görmek istemediği birçok 
olumsuz şeyle karşılaşıyoruz gün 
içinde. Hepimizin aşağı yukarı 
şikayetleri aynı. Ruhumuz zarafetini 
giderek kaybediyor. İncelikleri bu 
koşuşturma da göremiyoruz.

Zaman hesabı yapmadan 
özgürce harekete demiyoruz. Hep 
bir yere yetişme telaşı içinde geçip 
gidiyor günlerimiz. Nereye kadar 
böyle devam edeceğine dair de bir 
fikrimiz yok aslında. Sanki birgün 
hepsi bitecek ve biz o zaman 
özgürlüğümüze kavuşacağız. 

ŞEHİR VE HAYAT
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emineyilmaz@turuncudergi.com

EMİNE 
KİBAR

Öyle mi? Bugün birşeyler  
yapamaz mıyız?

Oysa biraz yavaşlasak, biraz dursak 
bir köşede. Şöyle gökyüzüne baksak 
ve görsek her günayrı bir yerinde 
gökyüzünün pofuduk bulutlar... Güneş 
başka başka evlere bırakıyor parıltısını. 
Bazen denize düşüyor billur gibi. Hele 
de bir akşam gün batımına denk 
geldiyseniz vapurda ve bir de martılar 
ortak olmuşsa simidinize. Ya da bir 
parkta ağaçların altında oturduğunuz 
da bir. Torunlarını gezdiren teyzelere 
amcalara selam verdiğinizde. Hal 
hatır sorduğunuz da… Hele bir de 
yalnızlıktan konuşmak için can atan bir 
amca başladımı sohbete sizinle... Bir 
gülümseme ne çok şeyi değiştiriyor 
aslında. Metroda tramvay da yada 
otobüste hiç tanımadığınız birine yada 
bir çocuğa gülümsediğinizde... 

Yada elinde çantalar kucağında, 
bebeğiyle merdiven çıkmaya çalışan 
birini gördüğünüzde, yardım etmek 
istediğinizi söylediğinizde. Birine 
sırf yardım etmek için yolunuzu 
uzattığınızda. Hasta olan bir 
arkadaşınıza gidip yemek yaptığınızda. 
Borcu olan birine o size daha 
sormadan siz teklif ettiğiniz de yardım 
etmeyi…

 Gökkuşağı gökyüzünü iki koldan 
sardığın da fotoğraf çekmek için 
uğraşan birini görünce “ isterseniz 
ben çekebilirimsizi” dediğinizde... 
Yavaş  yavaş başlıyoruz içimizdeki 
huzuru bulmaya. Bizim inancımız ve 
kültürümüz bunları gerektirmiyor 
mu? Ne zaman bir kornanın öfkesinde 
bu kadar asabileştik. Beklemekten, 
sabretmekten yorulur olduk. Ve neden 
zarafetimizi bu kadar çabuk elden 
çıkarıyoruz. Oysa güzellikleri görmek 
ve ortaya çıkarmak bizim elimizde.

Şehrin sokaklarında hayat ve 
renk var. Bazen sebepsiz kaybolmak 
hiç kullanmadığın yollardan gitmek. 
Daha once görmediğin bir ağaca 
selamvermek. Şükür etmek. Daha once 
selam vermediğin bir camii de mescidi 
selamlama namazıkılmak. Hani olurya 
ufak tefek, köy camisinden biraz büyük. 
Sonra çıkışta bir bankta kedilerle biraz 
sohbet edip nefes almak. Tefekkür 
için, şükür için gözlerimizi ve kalbimizi 
açalım. Güzellikleri görebilmek için tüm 
dünya hırslarını bırakıp yavaşlayalım.

ŞEHİR VE HAYAT

ZERAFETİ
KAYBETMEMEK



turuncudergi com

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1-Osmanlı Devleti’nin kuruluş 
yıllarında yaşamış bir İslam 
ilahiyatçısı-din bilgini, Ahi şeyhi, 
Osman Gazi’nin kayınbabası ve 
hocası, Osmanlı Devleti’nin fikir 
babası-Çölden Esen Rüzgâr 2-Orman 
gülü-İmalı söz-Anlam 3-Kına ağacı-
notada duraklama zamanı ve bunu 
gösteren işaretin adı-Niğde’nin Bir 
İlçesi-Kamboçya için internet ülke 
kodu üst seviye alan adıdır 4-Tören-
Draje 5-Üstü kapalı olarak anlatma-
Tunus’un Plakası-Tanrıya Boyun 
Eğme, Gönlü Saygı Ve Korkuyla 
Dolu Olma 6-Yemekten emir-
Uyruk, bir devletin hükmü altında 
bulunan kimseler-Adalet, Sızlanma, 
Çığlık Anlamlarında Eski Sözcük-At 
Yavrusu 7-Akıcı söz-Arapça da hoş 
geldin-Baba, Cet 8-Ayrıntılar-İpliği 
Elemgeden Geçirip Yumak Yapmak 
9-Mezopotamya’da kullanılmış eski 
bir hacim ölçüsü birimi-An-Utanma 
duygusu 10-Asfalt , Ağır İs Kokulu 
Bir Madde-Bahre 11-Tavır, Davranış-
En Gelişmiş Röntgen Tekniği-
Muharrem ayında pişirilen aşure 
12-Gözün en iç tabakası, ağ tabaka-
Güzel kokulu-istek, isteme, dilek 
13-Hamın ünsüzleri-Hollanda’da Bir 
Körfez-Zan,zehap 14-Kanun-Viran, 
perişan-Utanma duygusu 15-Afrin 
Operasyonu veya Afrin Harekâtı, 20 
Ocak 2018’de Türk Silahlı Kuvvetleri 
ve TSK tarafından eğitilmiş Özgür 
Suriye Ordusu grupları tarafından 
Suriye’nin Halep ilinin Afrin ilçesine 
yönelik başlattığı askerî harekât-Ayak 
Değmemiş Ak Toprak 

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

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

SOLDAN SAĞA 

2.000 MİL’E, ASİSTANS HEP SENİNLE!
Miles&Smiles Asistans ile hayatınızı kolaylaştıracak onlarca hizmete

sadece 2.000 Mil karşılığında bir yıl boyunca sahip olabilirsiniz.
Seyahat-rezervasyon, tesisatçı-çilingir temini, çiçek gönderimi, yol yardımı, ambulans, hukuki danışmanlık,

 tamirat desteği ve concierge gibi hizmetlerden faydalanmak için Miles&Smiles çağrı merkezini 7/24 arayabilirsiniz.

milesandsmiles.com
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