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Sevgili Turuncu Okurları

Yaz mevsimi okulların kapandığı, mevsimlik işçilerin 
çalıştığı, yatılı okul çocuklarının nereye sığacaklarını 
şaşırdığı, sınavların açıklandığı, düğünlerin yapıldığı, 

yeni hayatların temelinin atıldığı bir mevsimdir. Çocukluğumun 
yaz mevsimlerini hatırladığımda oyun oynamaktan yorulmayı, 
kalabalık yemek sofralarını ve bahçelerden gelen türlü çiçek 
kokularını hatırlarım. Dünya yaz mevsimini masumiyetle 
yaşamamıza izin vermiyor. Bugün çocuklara baktığımda tatili, 
güneşli günleri keyifle yaşayamadıklarını görüyoruz. Büyüklerin 
zihninde ise yaz mevsimi değince savaşlar, katliamlar ve acısı hala 
taze olan 15 Temmuz darbe teşebbüsü geliyor.

Darbe… 
Beş farklı, iki heceli bir kelime. Fakat hangi kelimenin yanına 

koyarsanız koyun, hangi cümlede adı geçerse geçsin etraf bir 
anda buz oluyor. 15 Temmuz gecesi yaz ortasında fırtınalar 
estirdiler. Ülkemizde her türlü hainliği yapan FETÖ ve uzantıları 
bu kez göz nuru vatanımızı işgal ettiler. 15 Temmuz sürecinden 
bu yana hepimiz çalıştığımız alanlarda büyük mücadeleler 
verdik, hainlere Allah’ın izniyle geçit vermedik. Fakat son 
günlerde muhafazakarlarla dalga geçercesine başlatılan nefret 
söylemlerine baktığımda yapılacak çok işimizin olduğunu 
görüyorum.

Ülkemiz sınırlarımızda birçok operasyon yürütüyor. Allah 
devletimizin, milletimizin ve askerimizin yardımcısı olsun. 

Hayatı temize çekmek… 
Yaz mevsimi aslında tam olarak bu. Memleketine giden 

kadınlar kuruttukları biberlerle, şehirdekiler akraba ziyaretleriyle, 
çalışanlar kısa bir molayla hayatı ve zihni temize çeker. Eylüle, 
kışa, soğuğa elinden geldiğince hazırlık yapar. Biz de bu ay 
sizlere hayatı temize çekmenize, düşünmenize, kafanızdakilere 
format atmanıza yardımcı olacak bir sayı hazırladık. Okuyanlar, 
hayatı kurgulayanlardır. Birbirinden kıymetli röportajlarla hayatın 
kurgusuna birkaç ilmek de biz attık.

Turuncu sayfalarında sizlerle yeniden buluşmak dileğiyle…
Sevgiyle ve sağlıcakla kalın. 

Zahide Ceylan
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Kutlu olsun bu geçici hazları. Her zaman gönüllü 
hizmeti Hakka hizmeti öne alan manada güzel özel 
insanların hiç kırılmasın incinmesinler.

06

NURAN SÖZEN: DÜĞÜNDE ZURNAYA
HAMAMDA KURNAYA GÖNÜL VERENLERE!

Diyetisyen Berrin Esra Karaman: Mevsimlerden yaz 
gelince tüm yıl boyunca heyecanla beklediğimiz, iple 
çektiğimiz tatil günleri de sonunda gelmiş oldu! 

Osmanlı geleneği olan şerbetlerin aslında şifa kaynağı 
olduğunu? Batılıların merak ettiği şerbetlerin 
hikâyesinden haberdar mısınız? 

Erzurum, 2000 metre rakımıyla karlı ulu zirvelerin, derin 
vadilerin memleketi... Mevsim kışsa takar başındaki beyaz 
tacını, 11 ay yirmi dokuz gün çıkarmaz. 
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YAZ TATİLİ  SEZONU  BAŞLADI! 
PEKİ YA DİYETİNİZ?
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YUDUM FERAHLIK BİR NEFES ŞİFA
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SÜMEYRA TEYMUR: KADIN OLMAK SADECE 
DİJİTAL YAYIN SEKTÖRÜNDE DEĞİL, 
ÇALIŞMA HAYATININ HER ALANINDA ZOR
Dijital yayıncılık alanında hatırı sayılır bir geçmişe 
sahip olan Yenimedya Elektronik Yayıncılık’ın CEO’su 
Sümeyra Teymur “Bizim topluma karşı görevimiz haber 
vermek ve farkındalık yaratmak” diyor.
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“Sıcaktan bunalan vatandaşlar sahillere akın etti” cümlesi 
de ana haber bülteni gündemine girdi mi, yaz kesinlikle 
gelmiştir. Terliklerinizi çıkarabilirsiniz.
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SALİHA SAĞDIÇ: YAZIN
GELDİĞİNİ NASIL ANLARSINIZ?

İşin özü, hepimizin yılın belli vakitlerinde 
rutinlerin dışına çıkmaya ihtiyacı var. Kimilerine göre 
tatil sehayat kimilerine göre çalışmanın ödülü demek.
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ŞEYDA BETÜL KILIÇ: HER YÖNÜYLE 
TATİLCİ BEYNİMLE ARAMIZDAKİLER

Bazı yapıların hikâyeleri o kadar çok merak uyandırır ki 
halk efsaneler de ekleyerek bu hikâyeleri zenginleştirir. 34

GÜLAY KURT: MUHTEŞEM AYASOFYA

Çocuklar ise yoğun ve yorucu bir dönemi sonlandırma-
nın haklı rahatlığı ve sorumsuzluğuyla canım ne isterse 
onu yaparım modu ve motivasyonuyla tatile başlarlar. 

46

SEYRAN AKDAŞ: YAZ TATİLİNİ
ÇOCUKÇA NASIL GEÇİRMELİ?

İletişim, dil ve konuşma terapisinden söz edebilmek için 
öncelikli olarak bu sözcüklerin terimsel 
karşılığını bilmek gerekiyor. 
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DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ
ZEHRA TURAN RÖPORTAJI

lişkinin başında medeni durumundan hiç bahsetmeyen 
ve bekar bir erkek havası veren fakat sonrasında evli 
olduğu ortaya çıkan erkekler ilk sırada yer alıyor.
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İLİŞKİ TERAPİSTİ YAZAR ADİL 
YILDIRIM’DAN KADINLARA TÜYOLAR
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ŞEYMA ÇAKIROĞLU YEŞİL: 
15 TEMMUZ KURTULUŞ GÜNÜ
Yakın tarihimizin dönüm noktalarından kabul edilecek 
yeniden şahlanışın ve kurtuluşun ismidir 15 Temmuz…
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YAZAR

DÜĞÜNDE ZURNAYA
HAMAMDA KURNAYA 

GÖNÜL VERENLERE!
Kutlu olsun bu geçici 

hazları. Her zaman 
gönüllü hizmeti Hakk’a 
hizmeti öne alan manada 
güzel özel insanların hiç 

kırılmasın incinmesinler.
Zurnanın zırt dediği yerde, 

onlar da köstekle bağlandığı bu 
kof membağın başlarına ne işler 
açacağını görecekler. Üzgünüm, çok 
üzgünüm diye hayıflanırken bir rüya 
gördüm ki:

Gecelerin, bol yıldızlı karanlıkları 
ışıldatan ümitleri yeşerten yorumu 
çok net bir rüya hadi anlatayım size 
de siz de sevinin hem de çok çok 
sevinin!

GEL BERABER OLALIM 
Bir güzel yükseklikte bizim 

davranışta en özel asilimiz Binali’mi 
gördüm. İmamoğlu’nu karşısına almış 
hitap ediyordu: Oğlum aslında sen 
kötü bir insan değilsin soyadın da 
sana bir şeyler söylüyor. Âmâ senin 
güdüleceğini sezenler seni öncelerine 
almışlar güdüyorlar. Hedefleri Hakk’ın 
‘Hayır hayır’ dedikleri şeye ‘Evet’ 
demek! Yürüdüğün yol seni dünyada 
da eyvahlara sürükleyecektir. Ama 
ebedi hayatımızda ise harlı ateş 

cehennem ateşi odunlarını bekliyor. 
Ne olur kıyamam sana aslına dön. Bu 
dönüş hani çok isteriz ya; bir daha 
dünyaya gelsem şunları yapmam 
şunları yaparsam maddi manevi 
güzelliklere kavuşurum ne olur 
Allah’ım beni yeniden yarat ne olur? 
Ne olur? Ne olur?... 

Evet eyvahların, pişmanlıkların 
sonu tımarhanedir. Ben Anado-
lu’muzun ahilik aleminde; hani bir 
beceriyi bir sanatı özel güzel bir 
kişiliğe geçirmek için el vermek diye 
bir teslimiyet ifadesi vardı işte ben de 
sana el veriyorum aramıza katıl yerin 
küflü dirilten değil öldüren mahveden 
tarafta olsun...  Furkan’ımızın fethiyle 
müjdelediği aziz İstanbul’u Fatih 
Sultan Mehmet karadan fethetmişse 
biz de Rabbimizin lütfuyla denizin 
altından fethettik Tayyip kardeşimle. 

Gel beraber olalım. Oğlum, İma-
moğlu’m kurtuluş Allah rızasındadır!.. 
Ne oldu biliyor musunuz?

Ekrem gözyaşlarıyla kollarını 
açarak, koşarak Binali’me sarıldı. 
“Artık ben sizinle beraberim! Yeniden 
doğdum! Hakk’ı, doğruyu buldum. 
Artık ölsem de gam yemem.” 

HİZAYA GEL
Bu güzel rüyanın gerçekleşmesi 

için dua edelim sevgili dostlar. 
Dünyanın gözünün üstünde olduğu 
bu güzel şehir, bu kutlu şehir, bu 
hoş beraberliğin gerçekleşmesi için 
toprağın altında diri yatan sevgililerle 
toprağın üstündeki dualı dillerle 
hiçbir menfaati öne almadan senin 
rızanı dileyen özel kişiler sayesinde 
İstanbul’umuz kurtulacaktır. Ekrem 
kardeşimiz iyi bir tövbe çektikten 
sonra seni cennete taşıyacak binek 
yap üzengini takın yüzünü Rabbi ’ne 
çevir İbrahim (A.S) gibi ay ve güneşe 
tapma! Onlar dışını ısıtır, ay ve güneşe 
ısı ve ışık veren Allah C.C ise hem 
dışını hem içini hem dünyanı hem 
ahiretini ışıtır ve ısıtır.

Yarın çok geç olmadan hizaya gel 
İmamoğlu hizaya!..
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M
utluluk hayatımıza ‘Sa-
hip olmak’ ve ‘Olmak’ 
kavramlarını yaşayış 
şeklimize göre geliyor 
aslında.
Hümanist ve varoluşçu 

psikologlardan Erich Fromm’un bu 
konudaki tespiti anlamlı ve güzel… 
Bir şeylere sürekli sahip olma çabası, 
üstüne ekleme, daha iyisini isteme, 
elindekiyle yetinememe, ‘Onda varsa 
bende de olsun’ düşüncesi vb…

Sizce mutluluğu getiren şeyler 
mi?

Cevap; mutluluğu geçici kılan 
şeyler... Anlık ve zamanlık mutlu-
luklar ya da olmayınca ortaya çıkan 
üzüntü ve hayal kırıklıkları.

Peki kalıcı mutluluk nasıl gelir? 
Varoluşunun ve içinde bulun-

duğun durumun bilinci ve farkın-
dalığıyla ‘Olan’ hususlar içerisindeki 
memnuniyet ve şükürle gelir.  Şükür 
değeri mutlulukla yan yana bir 
değerdir.

Olan dediğimiz şey; ‘Olmak’, “Yani 
ben bu şekilde yaşıyorum. Bunun 
için varım. İçinde bulunduğum du-
rum ve sahip olduklarım bunlar. İyi 

ki böyleyim” diyerek mutlu olduğu-
nu kendine itiraf etmektir.

KALICI DEĞİLSE
‘Sahip olmak’ ise; “Hep daha faz-

lası olsun, fazlasına ve iyisine sahip 
olayım” düşüncesi ve davranışına 
dayanır. Bu şekilde hareket ettikçe 
yıpranan kendiniz olur ve kendinizi 
yitiren bir hale gelirsiniz. Değerleri, 
yaşamanın bile dışına çıkar, sabır ve 
şükür değerlerini yaşayamaz bir hale 
gelebilirsiniz. Elde ettiklerin ise kalıcı 
değil aslında geçici mutluluklar olur.

‘Olmak’ hususu hayatınızda yer 
edinirse ve bu düsturla hayatınızı 
yaşarsanız Yaratıcı sizin memnuni-
yet ve şükür halini gören ve duyan 
olarak yüce kudretiyle düşüneme-
diğiniz birçok şeyi ve belki de hayal 
ettiklerinizi nasip edebilir. Siz siz 
olun O’na güvenin, dayanın.

Hindu mistik Ramana Mahars-
hi’nın bir sözü çok anlamlı: “Mutluluk 
doğamızda vardır ve onu istemek 
yanlış değildir. Yanlış olan o içimizde 
iken onu dışarıda aramaktır” diyor.
Mutluluğu kendinizde bulmanız 
ümidiyle...
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İlahiyatçı/
Araştırmacı

BEYZANUR
YILMAZ





12 TurunCu DErgİ / Temmuz-Ağustos 2019

Sadece kadın öğrencilerin 
kabul edildiği üniversi-
telere kadın üniversite-
leri deniliyor. Avustralya, 
İngiltere, Kanada gibi 

Batı ülkelerinin yanında Japonya, 
Güney Kore, Çin ve Hindistan gibi 
Asya ülkelerinde kadın üniversite-
leri bulunuyor.

ABD’de eğitim veren kadın üni-
versitesi sayısı 2018 itibarıyla 34… 
1960’larda bu sayının 280 olduğu 
belirtiliyor. Japonya’da ise yaklaşık 
80 kadın üniversitesi bulunuyor. 

OSMANLI’DA KADIN 
ÜNİVERSİTESİ: İNAS 
DARÜLFÜNUNU

Osmanlı Devleti’nde kadınların 
yükseköğrenim görebilmesi için 
1914-1915 ders yılında İstanbul’da 
İnas Darülfünunu kuruldu.

3 yıllık yükseköğretim verilen 
okulda, kız liseleri ve öğretmen 

okulları için öğretmen yetiştirildi 
ve mezunları çeşitli liselerde zo-
runlu hizmet yaptı.

İnas Darülfünunu, erkeklerin 
öğrenim gördüğü “Zükur Darülfü-
nunu” ile 1918-1919 ders yılında 
birleşti. Bu fiili birleşmeye kadar 
İnas Darülfünunu’nda 129 öğrenci 
eğitim gördü ve 53 kadın mezun 
oldu. Okul, 1921 yılında resmen 
kapandı.

Bugün dünyada kadınlar için 
yapılan en büyük üniversite Suudi 
Arabistan’da bulunuyor. Okul sade-
ce büyüklüğüyle değil, geleneksel 
mimarisiyle de göz alıcı duruyor. 
Okulun adı Prenses Nora Bin Ab-
durrahman Üniversitesi. Kampü-
sün içerisinde öğrencilerin ihtiyaç 
duyacağı her şey bulunuyor.

Türkiye’de de kurulması bekle-
nen kadın üniversiteleri, kadınlar 
için bilimde, sanatta ve teknolojide 
yeni bir kapı aralayacağa benziyor. 

DARÜLFÜNUN’DAN 
KADIN ÜNİVERSİTELERİNE YOLCULUK

 Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, 

Japonya’daki 
80 kadın üniversitesini 

inceleyeceklerini, 
Türkiye’de de bunun 
adımının atılacağını 

söylemesinin ardından 
kadın üniversiteleri 
ne olduğu ve hangi 

ülkelerde bulunduğu 
merak konusu oldu.
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HABER

Türkiye geçtiğimiz 
haftalarda Muratcan’ın 
ve annesinin 
hikayesiyle tanıştı. 
Google’dan burs 

alan ilk Türk engelli Muratcan, 
engellerin aslında engel olmadığını 
hepimize kanıtladı. Bu hikâyenin 
tek kahramanı Muratcan değil 
elbette. Anne Nilgün Hanım; oğluna 
ufuk açan, yol çizen ve bu uğurda 
engellerle mücadele eden bir anne. 
Muratcan’ı önce annesi keşfetmiş, 
şimdi sıra dünya sahnesinde. 

“UMUDUMU HİÇ   
YİTİRMEDİM”

24 yaşındaki Muratcan Çiçek, 
doğum sırasında geçirdiği beyin 
felci nedeniyle tekerlekli sandalyeye 

bağımlı yaşıyor. Ama hareketlerini 
sınırlayan engeli, yaşamını sınırlan-
dırmayı başarmış değil.

Muratcan hayatını fiziksel engel-
lilerin yaşam kalitelerini artırmak 
için teknolojik çözümler üretmeye 
adamış durumda. Bunun için de 
2000 yılında Türkiye’de kurulan ve 
uluslararası bir sivil toplum kuruluşu 
olan YGA (Young Guru Academy) ile 
birlikte çalışıyor.

“Bu yalnızca benim hikayem 
değil. Annem de hep yanımdaydı. 
YGA da hep yanımdaydı. Okulum, 
hocalarım... Buraya evet beni davet 
ettiler ama bu aslında çok kalabalık 
bir ailenin ortak başarısı.

“Bugün burada yaklaşık 20 
engelli öğrenci ve 20 farklı hikâye 
vardı. Bazıları dünyanın en iyi 

okullarında okuyor. Yani aslında 
kim olursak olalım engellilerin 
kolay bir hayatı var diyemeyiz. Ama 
önemli olan bu engeli bir moral 
bozukluğuna dönüştürmemek. Ben 
de çok hayal kırıklıkları yaşadım. 
Kendimi yorgun hissettim ama 
devam ettim. Bir yerden umut 
kesildiği zaman başka yerden 
denedim. Bugüne şükrettim ama 
yarın daha güzel olacak. Hep daha 
ilerisi için uğraştım. Sadece kendim 
için değil başkaları için de bir şeyler 
yapabilmeyi umdum.”

ANNESİNİN ROLÜ BÜYÜK 
Muratcan Çiçek’in hayatında 

annesinin rolü çok fazla. Nilgün 
Çiçek, oğlu engeli nedeniyle 
okula kabul edilmediği yıllarda 
ona temel eğitimleri veren kişiydi. 
Murat’ın Amerika’nın California 
eyaletinde yapacağı doktora 
sırasında da birlikte olacaklar.

“Bugün benim burada olmam 
Türkiye’deki herhangi bir bireyin 
de böyle başarıları yapabilecek 
olmasını kanıt. Umarım diğer 
arkadaşlar da benim hikayem 
sonrası umutlanarak daha fazlasını 
başaracaklar” diyor Muratcan ve 
ekliyor: “Birileri kendini orada 
yalnız hissediyor olabilir ama bu 
yalnızca o an için geçerli. Eğer 
pes etmezseniz her şey daha iyi 
olacaktır.”

ANNESİ MURATCAN’A, 
MURATCAN DÜNYAYA

UMUT OLDU
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RÖPORTAJ: FATMA KARAMAN SÜSLÜ

İ
nternet artık hayatımızın tam 
ortasında! Etki alanının her 
geçen gün artmasıyla birlikte 
kullanıcıların haber alma, 
okuma ve beklentilerinde 
de köklü değişimler yaşandı. 
Artık ‘Değişim’ kelimesinin 
dahi sıradanlaşmaya başladığı 

bir dünyada basılı yayımların bu 
değişimden etkilenmemesi haliyle 
beklenemezdi. Şüphesiz bu durumun 
kazananı dijital yayıncılık oldu. 

Ülkemizde bu alanda pek 
çok başarılı platform olduğunu 
söyleyebiliriz. Ama sizi bu alanda 
neredeyse tek başına olan bir isimle, 
Sümeyra Teymur ile tanıştırmak 
istiyoruz. Erkek egemen bir iş kolu 
olan dijital yayıncılık alanında 

başarısıyla göz dolduran Teymur ile 
haberler.com’un da bağlı olduğu 
Yenimedya Elektronik Yayıncılık’ı 
ve dünyada ve ülkemizde dijital 
medyanın önemini konuştuk. 

PEK ÇOK EĞİTİM ALDI 

Sümeyra Hanım öncelikle sizi 
tanımak isteriz. Biraz kendi-
nizden bahseder misiniz?

Ankara Üniversitesi’nde ilahiyat 
eğitimi aldım. Ardından Marmara 
Üniversitesi’nde yüksek lisans, 
İstanbul Üniversitesi’nde doktoramı 
tamamladım. Diğer taraftan üniversite 
öğrencisiyken part-time başladığım 
dijital yayıncılık alanına, eğitimim 
bittikten sonra full-time devam ettim. 

KADIN OLMAK
SADECE  DİJİTAL YAYIN 

SEKTÖRÜNDE DEĞİL, 
ÇALIŞMA HAYATININ 

        HER ALANINDA

Dİjİtal yayıncılık alanında hatırı sayılır bİr geçmİşe sahİp olan 
Yenİmedya Elektronİk Yayıncılık’ın CEO’su Sümeyra Teymur “Bİzİm 

topluma karşı görevİmİz haber vermek ve farkındalık yaratmak” dİyor.

DİJİTAL YAYINCILIK ALANINDA KURUCU VE YÖNETİCİ SAYILI  KADINLARDAN 
BİRİ OLAN SÜMEYRA TEYMUR, TURUNCU DERGİ’YE KONUŞTU:
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haberler.com ilk kurulduğundan 
bu yana ekipte çeşitli 
pozisyonlarda farklı görevler 
yürüttüm. Bu süreç içerisinde 
dijital yayıncılık ve tasarımla 
ilgili yurtdışında birçok eğitime 
katılarak kendimi geliştirdim. 
Kasım 2016’dan bu yana CEO 
pozisyonunda, Yenimedya 
Elektronik Yayıncılık’a bağlı tüm 
portalları yönetiyorum. Bunların 
yanında ‘QRAS’ markasıyla faaliyet 
gösteren bir tekstil şirketim var. 
Yoğunluğumdan kendime vakit 
ayırdıkça seyahat etmeyi ve spor 
yapmayı çok seviyorum.

TEKNOLOJİYE HEP ÇOK 
MERAKLIYDIM

Dijital yayıncılık sektörüyle 
nasıl tanıştınız? İlginiz nasıl 
oluştu? 

Küçük yaşlardan beri teknolo-
jiye çok meraklıydım. Bir kızın 
teknolojiye meraklı olması çok 
yaygın bir durum değil. Bilgisa-
yarlar evlere ilk girdiğinde kızlar 
açmaya kapamaya korkarken, 
ben içini açıp kurcalardım. Tek-
noloji marketleri gezer yeni çıkan 
ürünleri incelerdim. 2006 yılında 
haberler.com kurulduğunda he-
nüz üniversite öğrencisiydim.  O 
zaman stajyer olarak ekibe des-
tek veriyordum. Üniversiteden 

mezun olduktan sonra bir süre 
daha part-time çalışmaya devam 
ettim. Bu süreç içerisinde dijital 
kendi içerisinde çok değişti. Sek-
törü takip etmeyi, yeni ürünleri 
alıp denemeyi, sürekli eğitimlere 
katılarak kendimi geliştirmeyi çok 
severim. Bir yandan çalışırken bir 
yandan da kendimi bu alanda 
oldukça geliştirdim. 

EN BÜYÜK ÜÇ HABER 
SİTESİNDEN BİRİ

haberler.com’u kuruluş 
sürecinden bahseder 
misiniz?

haberler.com’un kuruluşu çok 
güzel bir hikayeyle başlıyor. 
Kurucumuz olan Ekrem Teymur 
beyefendi, Türkiye’ye internetin 
geldiği ilk günlerden beri 
internet portalları ve dijitalle 
ilgilenen bir kişi. haberler.
com’dan önce de bir arkadaşıyla 
birlikte bilgiyarismasi.com 
adında bir online bilgi yarışması 
platformu yapıyorlar. Bu 
siteyi büyüttükten sonra bir 
yatırımcıya bunu satıyorlar. 
İki arkadaş kazandıkları parayı 
aralarında bölüşüyorlar. Ekrem 
Bey bu kazancını haberler.com 
domainine yatırırken arkadaşı  
bir BMW marka araba almayı 
tercih ediyor. 

KÜÇÜK YAŞTAN BERİ 
TEKNOLOJİYE MERAKLIYDIM

Bir kızın teknolojiye meraklı
 olması çok yaygın bir durum 

değil. Bilgisayarlar evlere ilk 
girdiğinde kızlar açmaya kapamaya 

korkarken, ben içini açıp 
kurcalardım. Teknoloji 

marketleri gezer yeni çıkan 
ürünleri incelerdim 

sürekli. 
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küçük bir görevim de 
olsa, büyük bir görevim 

de olsa her zaman 
elimden gelenin en 

iyisini yapmaya 
çalıştım. Diğer 

taraftan bütün 
yaptığım işleri 

benim gelişimime 
bir katkı olarak 

gördüm. 

Domaini aldıktan sonra haberler.
com’un altyapısı kuruluyor ve 
yayın hayatına başlıyor. haberler.
com arkasında herhangi bir medya 
gücü olmadan, beş kişilik çok küçük 
bir ekiple yayın hayatına başladı. 
O günden bugüne; Türkiye’nin 
en büyük üç haber sitesinden bir 
tanesi olmayı başardık. Bu başarının 
arkasında büyük bir ekibin özverili 
şekilde gece gündüz çalışması var. 

İŞİMİ ÇOK SEVİYORUM 
Bu işe girdiğinizde bu kadar 
önemli yerlere geleceğinizi 
düşünüyor muydunuz?

Mevkilerin ve pozisyonların hiçbir 
zaman önemi olmadı benim 
gözümde...  Şu anda da kendimi 
ekibin bir parçası gibi hissediyor ve 
o şekilde çalışıyorum. 

Ekibe stajyer olarak ilk başladığımda 
da aynı bakış açısıyla çalışıyordum. 
Benim için önemli olan her zaman 
yaptığın işin en iyisini yapmak. 
Küçük bir görevim de olsa, büyük 
bir görevim de olsa her zaman 
elimden gelenin en iyisini yapmaya 
çalıştım. Diğer taraftan bütün 
yaptığım işleri gelişimime 
bir katkı olarak gördüm. 
Hiçbir zaman ‘Bu iş görevim değil, 
benim görev tanımımda bu 
yok, neden ben herkesten çok 
çalışıyorum, bunu da x kişisi yapsın’ 
gibi bir tavrım olmadı. Bunun iki 
sebebi var; birincisi yaptığım işi çok 
seviyorum ve önüme gelen hiçbir 
görev bana angarya gelmiyor. 
İkincisi yaptığım her şeyi kişisel 
gelişimim ve bilgi seviyem için bir 
katkı olarak görüyorum. 
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Bu şekilde çalıştığım için ekipte 
birçok farklı takımlarda, birçok farklı 
pozisyonda çalışma imkânım oldu. 
Böylece ekipteki bütün takımları 
tanıma fırsatım oldu ve dijital 
yayıncılık işinin her alanına hâkim 
oldum. Bizzat işin başına geçtiğimde 
ise yaptığım bütün bu farklı işte ve 
öğrendiğim bütün noktaların çok 
faydasını gördüm.

HAYATIMIZIN ÖNEMLİ  
BİR PARÇASI

Yaptığınız iş asında dijital 
yayıncılık… Belki bitmez ama 
basılı medya epeyi gözden düştü 
diyebiliriz. Dijital yayıncılık neden 
çok önemli? 

Dijital sadece yayıncılık alanında 
değil bütün alanlarda çok önemli. 

Hayatımıza önce dijital ve inter
net; sonra akıllı telefonlar ve 
aplikasyonlar girdi. Girdikleri gibi 
de hayatımızın çok önemli bir 
parçası haline geldiler. Artık yemek 
siparişinden gideceğimiz yerin 
yolunu bulmaya her alanda dijitali 
ve aplikasyonları kullanıyoruz. 
Dijital yayıncılık çok önemli 
çünkü hızlı ve ulaşması çok kolay. 
Gazetede örneğin bir gelişmeden 
haberdar olmak için ertesi günü 
beklemek zorundasınız, TV’de ise 
akşam bültenlerini. Fakat internet 
sitelerinde dünyanın herhangi bir 
yerindeki önemli bir haberden 
beş dakika içerisinde haberdar 
oluyorsunuz. Hatta artık son dakika 
haberlerini öğrenmek için siteye 
veya aplikasyona girmenize bile 
gerek yok; 

çok önemli bir gelişme olduğunda 
biz sizi bildirim göndererek haberdar 
ediyoruz. İşte bütün bu dinamikler 
dijital yayıncılığın hayatımızın 
önemli bir parçası haline getiriyor.

AMAÇ FARKINDALIK   
OLUŞTURMAK 

Online haberciliğin 
ilklerindensiniz. Bu açığı nasıl 
fark ettiniz?

Biz basılı yayından gelmeyen, 
Türkiye’nin ilk haber portallarından 
bir tanesiyiz. Türkiye’ye internet 
geldiği ilk zamanlardan beri dijital 
yayıncılık işi yapıyoruz. İlk portalımız 
antoloji.com Türkiye’nin en köklü 
internet portallarından bir tanesi... 
Dolayısıyla biz dijitalin çok hızlı 
şekilde yayıldığını ve geliştiğini 

Turuncu Dergisi ekibi
haberler.com  ziyaretinde,

 Sümeyra Teymur ile keyifli bir 
sohbet gerçekleştirdi.
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gördük. Buna karşılık yazılı basın eski 
alışkanlıklarını dijitale uyarlamaya 
çalıştığı için dijitalin dinamikleri 
doğru şekilde karşılayamıyordu. 
Bizim avantajımız tamamen dijitalde 
başlayıp, dijitalde devam etmek 
oldu. 13 yılda edindiğimiz tecrübe 
ilk günkü kararımızın doğruluğunu 
bize gösterdi. 

Medyanın bir ayağı olarak 
topluma karşı sorumluluk 
hissediyor musunuz?

Bizim topluma karşı görevimiz haber 
vermek ve farkındalık yaratmak. 
Bu zor bir görev, bunu farkındayız 
ve bunun için çok çalışıyoruz. İlk 
kurulduğumuz günden beri ilkemiz 
tarafsız ve yorumsuz habercilik 
oldu. Biz haber servis ederken 
haber atlamamaya, en hızlı şekilde 
vermeye ve taraf olmamaya özen 
gösteriyoruz. Haberlerimizde olayı 
çarpıtacak, olduğundan daha 
önemli gösterecek veya ziyaretçiyi 
yanıltacak ifadelere kesinlikle 
yer vermiyoruz. Ben haberler.
com’un başarısını biraz da bu yayın 
politikasına bağlıyorum.

HER BİLGİYE İNANMAYIN 

Sadece Türkiye’nin değil aslında 
dünyada da dijital yayıncılığa 
dair en büyük sorun ‘Fake 
news’ diyebileceğimiz yalan 
haberlerin, korkunç boyutta 
kendine yer bulması ve kitleleri 
peşinden sürüklemesi. Dijital 
yayın yapan biri olarak bu 
konuda ne düşünüyorsunuz? 

Dijital çok büyük bir dünya ve 
dijitalin en büyük problemi herkesin 
istediği her şeyi yayınlayabilmesi... 
Dijital platformlarda bir bilgi 
yayınlanırken doğruluğu 
araştırılmaz, zaten dijitalin doğası 
gereği böyle bir şey mümkün 
değildir. Dolayısıyla yalan bilgi ve 
haberin yayınlanması ve yayılması 
globalde çok ciddi bir problem. 
Burada büyük kitlelere ulaşan 
portallar ve platformlara çok büyük 
bir iş düşüyor. Google, Facebook 
ve Apple gibi büyük teknoloji 
şirketlerinin yalan haberlerin 
yayınlanmasını önleyecek çeşitli 
metotlar üzerinde çalıştıklarını 
biliyoruz. 

Dijital platformlarda 
bir bilgi yayınlanırken 

doğruluğu 
araştırılmaz, zaten 

dijitalin doğası gereği 
böyle bir şey mümkün 
değildir. Dolayısıyla 

yalan bilgi ve haberin 
yayınlanması ve 

yayılması globalde çok 
ciddi bir problem. 

BİLGİ KİRLİLİĞİ
ÇOK YÜKSEK



Ancak yine dijitalin doğası gereği bunun 
önüne yüzde 100 geçmek maalesef 
hiçbir zaman mümkün olmayacak. 
İnternette bilgiyi tüketen kitleler olarak 
bize de burada iş düşüyor. Birincisi 
internette gördüğümüz her bilgi ve 
habere inanmamalıyız. Mutlaka haberin 
kaynağını ve doğruluğunu sorgulamalıyız. 
Hele hele bir haberi kendi sayfalarımızda 
paylaşacaksak bu sorgulamaları daha 
ciddi yapmalıyız. Çünkü bu yalan 
haberlerin çok hızlı şekilde yayılmasını 
sağlayan şey bilinçsiz kullanıcılar. 

KADIN YÖNETİCİ SAYISI AZ 

Sadece Türkiye değil dünya 
genelinde medyada kadın yönetici 
pek göremiyoruz. Bu anlamda da 
dikkat çekiyorsunuz. Bu durum genel 
olarak sizde sıkıntıya sebep oluyor 
mu ya da pozitif bir gelişme yaşıyor 
musunuz? 

Medya sektöründe de kadın yönetici 
sayısı oldukça az. Hele teknoloji sektö-
ründe kadın yönetici daha da az. Diji-
tal yayıncılık olarak bizimki medya ve 
teknolojinin birleşiminden oluşuyor; yani 
ben bu alanda çalışan sayılı kadınlardan 
bir tanesiyim diyebilirim. Kadın olmak 
sadece benim sektörümde değil, çalışma 
hayatının nerdeyse her alanında oldukça 
zor. Kadınların çalışma hayatında, özellikle 
yönetici pozisyonlarında daha fazla yer 
almasıyla olumsuzlukların azalacağına 
inanıyorum. Benim şansım etrafımda 
hep beni destekleyen büyük bir ailemin 
olması. Dokuz çocuklu büyük bir ailenin 
yedinci çocuğuyum. Gerek iş gerek özel 
hayatımda ne zaman ihtiyaç duysam 
bütün ailem yanıma koşuyor. Onlara ne 
kadar teşekkür etsem az gelir. Diğer taraf-
tan 80 kişilik müthiş bir ekibim var. Hepsi 
genç, dinamik ve alanında uzman kişiler. 
Ofiste birbirimizi desteklediğimiz çok 
güzel bir ortamımız var. Kadın olduğum 
için bana ekstra jestler yaparlar örneğin. 
Hepsini çok seviyorum ve bütün ekibimle 
gurur duyuyorum. 

Eklemek istediğiniz bir şeyler var mı?

Bir kadın olarak kadınları en çok kendi-
mizin desteklemesi gerektiğine inanı-
yorum. Turuncu Dergisi de 16 yıldır çok 
güzel işler yapıyor. Okuyucularınızda 
buluşmak benim için bir zevkti.

İlgilendiğiniz başka alanlar var mı?

Kendimi sadece haberler.com’un yönetici 
olarak değil; aynı zamanda bir girişimci 
olarak tanımlıyorum. Bu senenin başında 
sektöre giren bir kadın giyim markam var. 
QRAS markasıyla aktif ve sosyal kadınlar için 
şık ve minimal elbiseler üretiyoruz. Tekstil, 
dijital yayıncılıktan çok farklı bir sektör. Fakat 
bugün hangi alanda iş yaparsanız yapın 
dijitale ihtiyacınız var. Dolayısıyla dijitaldeki 
tecrübemin QRAS markasının büyümesinde 
çok katkısı oluyor. QRAS markası henüz çok 
yeni ve o tarafta yapılacak çok iş var; gece 
gündüz koşturuyoruz.
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ŞIK VE MİNİMAL 
KIYAFETLER 
ÜRETİYORUZ

 DİJİTALDEKİ BAŞARIMIZI
QRAS İLE BİRLEŞTİRDİK
Tekstil, dijital yayıncılıktan 

çok farklı bir sektör. 
Fakat bugün hangi alanda iş 
yaparsanız yapın dijitale
 ihtiyacınız var. Dolayısıyla 

dijitaldeki tecrübemin 
QRAS markasının büyümesinde 

katkısı oluyor. 



AY
AY
AY
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SALİHA
SAĞDIÇ
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Ben memurlar için yaz 
kıyafeti uygulamasının 
yürürlüğe girmesiyle; 
erkek öğretmenlerin 
ceketlerini çıkarıp 
kısa kollu gömlek 

giymelerinden, kravatlarını da bir 
sonraki eğitim öğretim dönemine 
kadar bir kenara bırakmalarından 
anlıyorum. 

Bir de televizyonlarda; zengin 
ve kibirli esas adamla, fakir, sakar ve 
saftirik esas kızlı, tuhaf esprili, ikinci 
sınıf yaz dizilerinin başlamasından…

Ülkenin üzerini, uzaydan bile 
görülecek şekilde kaplayan mangal 
dumanını da unutmamak lazım! 
Bizim memlekette yaz demek, 
mangallı piknik demektir. Mesire 
alanlarının atletli dayılarla, süs 
havuzlarının, donlu çocuklarla 
dolması demektir. 

“Sıcaktan bunalan vatandaşlar 
sahillere akın etti” cümlesi de ana 
haber bülteni gündemine girdi mi, 
yaz kesinlikle gelmiştir. Terliklerinizi 
çıkarabilirsiniz. 

Okulların da kapanmasıyla 
birlikte yaz resmen, fiilen ve 
hukuken başlamış olur. 
KANEPEDE    
GEÇEN TATİL 

Yaz insanları olarak önce kabaca 
ikiye ayrılıyoruz. Tüm yazı evde ge-
çiren, en büyük aktivitesi de pikniğe 
gidip mangal yakmak, akşamları kapı 
önünde ya da balkonda çekirdek 
çitlemek yahut ucuz yaz dizileri izle-
mek olanlarla yurt içi-yurtdışı çeşitli 
tatil organizasyonları yapıp, deniz, 
kum, güneşle üçü bir arada olanlar. 

İlk bölümdekiler, yani yaz boyu 
gördükleri tek su, halı yıkarken 
hortumdan akan su olanlar da 
aralarında ikiye ayrılıyor. Yazı kendi 
evinin kanepesinde geçirenlerle 

memlekete gidip kayınvalidesinin 
kanepesinde geçirenler. Memleketi 
deniz kenarı, tatil beldesi olanlar 
müstesna tabii, onlara her daim yaz, 
her daim tatil…

GİZLİ DEVRE MÜLK ÖRGÜTÜ 
İkinci bölümdekiler de kendi ara-

larında irili ufaklı bölümlere ayrılıyor. 
Her sene aynı yazlığa giden, oranın 
da bir nevi yerlisi olan orta üstü yaş 
grubundan yazlıkçı aileler mesela. 
Bunlar için tatil aslında hali hazırdaki 
ev yaşantılarını bir tatil beldesinde 
devam ettirmektir. Tatil beldesi mil-
liyetçisidirler. Yazlıklarının şehrini de-
ğiştirmeyi düşünmez, düşünülme-
sini teklif dahi ettirmezler. Zaten en 
güzel deniz, en güzel sahil filan hep 
onlarınkidir. Yazlıkçıların bir değişik 
versiyonu ise devre mülkçülerdir. Bu 
tip tatilin dünyanın en mantıklı tatil 
şekli olduğuna gönülden inanır, can 
siperhane savunurlar. Herkesi devre 
mülk sahibi yapmaya çalışan gizli bir 
örgütleri bile vardır. Erkekleri diz altı 
şort giyer.

YAZIN GELDİĞİNİ 

NASIL
ANLARSINIZ?

“SICAKTAN BUNALAN VATANDAŞLAR SAHİLLERE AKIN ETTİ” 
CÜMLESİ DE ANA HABER BÜLTENİ GÜNDEMİNE GİRDİ Mİ, 

YAZ KESİNLİKLE GELMIŞTİR. TERLİKLERİNİZİ ÇIKARABİLİRSİNİZ. 
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TERMALCİ TEYZE VE 
AMCALAR 

Orta yaş üstü yazlıkçılar ve aşırı 
tutucu devre mülkçülerden sonra, 
tatil alışkanlıklarına sıkı sıkıya bağlı 
bir diğer grup ise termal turizmci 
teyze ve amcalardır. Bunların denizle 
sahille falan işi olmaz, en şifalısından 
kaplıca suyunu tercih ederler. Üstelik 
onların tatil yapması için yaz olması 
da gerekmez. Termal turizme dört 
mevsim can suyu olurlar. Hep üşürler.

MACERAYA YER YOK 
Bir de yukarıdakilere göre biraz 

daha gençlerin oluşturduğu her 
sene farklı şehir ve otele giden, 
etraflarından sürekli otel tavsiyesi 
isteyen ve mütemadiyen kendi 
tatil deneyimlerini anlatan klasik 
tatilciler vardır ve bunları hemen 
her yerde görebilirsiniz. Bu grup 
tatilciler konforlarından ödün 
vermez, sürpriz sevmez ve her 
şeyi önceden planlarlar. Tatilden 
beklentileri sadece dinlenmek ve 
eğlenmektir. Deniz yahut havuza 
girmek, açık büfeden yemek yemek 
ve varsa otelin animasyon, konser gibi 
aktivitelerinden yararlanmak iyi bir 
tatil için yeterlidir. Macera sevmezler. 
Parmak arası terlik giyerler.

DAĞ, TAŞ, TEPE 
Klasik tatilcilerin tam tersi ise ma-

ceraperest çılgın tatilcilerdir. Bunların 
herhangi bir yaş ortalaması yoktur. 
18’den 88’e kadar yolu vardır. İçi içine 
sığmayan, maceracı tiplerdir ve tatil 
anlayışlarını keşfetmeyle özetlenebilir. 
Bu tipleri ilk gruptaki yazlıkçılarla bir 
araya getirsek olay çıkar. Çünkü bunlar 
yorulmazlar, tatildeyiz yatalım demez-
ler, dağ, taş, dere, tepe görülmemiş 
yer kalmayana kadar gezerler. Uçak, 
otobüs, karavan, bisiklet her türlü 
araçla çıkabilirler. Öyle büyük valizlerle 
çok eşyayla yola çıkmaz, çoğunlukla 
sırt çantası kullanırlar. Bir gün pansi-
yonda, bir gün otelde, bir gün kamp 
çadırında kalabilirler. Açık büfe gibi 
her gün birbirine benzeyen yemek-
leri değil, gittikleri yörelerin meşhur 
yiyeceklerini denemek, değişik tatlar 
keşfetmek isterler. Deniz, kum, güneş 
üçlüsünden çok, tarihi yerleri, şehirle-
rin keşfedilmemiş yerlerini falan tercih 
ederler. Batik tişört giyerler. 

SAHİLDE TOPUKLU AYAKKABI?
Dostlar alışverişte görsün 

tatilcileri, maceracı tatilcilerin asla 
karşılaşamayacağı tipte tatilcilerdir. 
Dinlenmek, eğlenmek gibi şeyler 
ikincil amaçları olup ilk ve en önemli 

Klasik tatilcilerin 
tam tersi ise 
maceraperest 
çılgın tatilcilerdir. 
Bunların herhangi 
bir yaş ortalaması 
yoktur.18’den 88’e 
kadar yolu vardır. 
İçi içine sığmayan, 
maceracı tiplerdir 
ve tatil anlayışlarını 
keşfetmeyle 
özetlenebilir. 
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amaçları giyinip, süslenip, fotoğraf 
çektirmek, bunları sosyal medyada 
paylaşmaktır. Gardıroplarının dörtte 
üçünü yanlarında getirir, sabah, öğle, 
akşam farklı kıyafetlerle arzı endam 
ederler. Tatilden çok düğüne, baloya, 
davete gelmiş gibilerdir. Sahilde 
topuklu ayakkabı giyerler.

HER SENE FARKLI 
DESTİNASYON 

İlle de yurtdışı tatilcileri, grubun en 
havalılarıdır. Bunları ülke sınırları için-
deki tatil yerleri kesmez. Her seferinde 
farklı bir ülkeye gitmezlerse ölürler. 
Gittikleri yerlerde ülkemizin yemek-
lerini mumla arar ama yine de kıytırık 
makaronlarla mutluymuş gibi fotoğraf 
çektirirler. Beyaz spor ayakkabı giyer, 
pahalı güneş gözlüğü takarlar.

BEŞ AY TATİL YAPAN TAYFA
Gelelim Ege’nin ilçelerinden 

birini seçip, sanki tapusu kendine 
verilmiş gibi sahiplenen; güneş azıcık 
çıkınca sezonu açıp en az beş ay tatil 
yapanlarına. Bunları seçtikleri ilçe ka-
labalıklaştıkça şikayetlenmelerinden 
“Eskiden buralar şöyle güzeldi” diye 
mütemadiyen anlatarak oralarda ne 
kadar eski olduklarını sürekli suratımı-
za vurmalarından tanıyabiliriz. Alaçatı, 
Çeşme, Ayvalık onlara atalarından 

kalmıştır, onlarındır. Çiçekli elbise gi-
yer, boncuk bileklik takarlar.

BELEŞÇİ TATİLCİLER 
Grubun en şanslıları ise beleşçi 

tatilcilerdir, moda adıyla infulencer. 
Bunlar sosyal medya fenomeni olup, 
takipçilerine tanıtıyor gibi yapıp her 
sene beleş tatil yaparlar. Görevleri, 
sanki bir yığın insan meraktan ölüyor-
muş gibi otelin tuvaletinden, yemek-
hanesine her yeri kayıt altına alıp pay-
laşmak ve her şeyden aşırı memnun 
olmak, mekân sahiplerine abartılı 
övgülerde bulunmaktır. Utanmasalar 
abiye, gelinlik falan giyerler. 

MUHAFAZAKÂR TATİL 
SIKINTISI

Gelelim grubun en bahtsızlarına, 
sponsoru olmayan muhafazakâr, 
helal tatilciler. Bunlar, inançları ve 
hassasiyetleri gereği esasen çok da 
zor olmayan ayrıcalıklar için güzel 
bir kazıklanan, enayi yerine koyulan, 
sömürülen tatilcilerdir. Normal tatil 
yerlerinde x fiyata alınan hizmeti, sırf 
muhafazakâr, helal, İslami usul vs diye 
3x’e alan kişilerdir. Haşama giyerler.

Yazı kendi kanepesiyle, 
kayınvalidesinin kanepesi arasında 
geçirecek yazarınız hepinize iyi tatiller 
diler. Ben terlik giyerim, klasik terlik...

Gelelim grubun 
en bahtsızlarına, 

sponsoru olmayan 
muhafazakâr, 
helal tatilciler. 

Bunlar, inançları 
ve hassasiyetleri 

gereği esasen çok 
da zor olmayan 

ayrıcalıklar için bir 
güzel kazıklanan, 

enayi yerine 
koyulan, sömürülen 

tatilcilerdir.
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YAZAR

HER YÖNÜYLE

TATİLCİ BEYNİMLE
ARAMIZDAKİLER

Ne zaman yüzüme doğ-
ru esen sıcak rüzgâra 
rağmen iş yerime doğru 
yürüsem, sıcakla mı, 
çalışmakla mı aramızın 

açıldığını anlamaya çalışırım. Enerjim 
aynı olduğuna göre, neden zihnim bede-
nimle el ele vermiş bana böyle söyleni-
yor olabilir? Yorgun mu, biraz. Sıkılmış mı, 
her zaman ki kadar. O halde bir ihtiyacı 
var ve bana bunu söylemeye çalışıyor. 
Bedenim ve zihnim ‘Şşş oradaki, biraz 
mola’ diyor. Haksız sayılmaz. 

KARPUZ – PEYNİR ZAMANI
Yazın gelmesiyle beraber insan mev-

sim meyvelerini bile başka tabaklarda, 
başka mekanlarda yemek istiyor. Şımarık-
lık değil bu. Densizlik de değil. Güneşin 
şımarttığı çocuklar olmayı seviyoruz. 

Biraz boş verip, yıl boyu azami özenle 
koruduğumuz kurallarımızı esnetmeyi 
tatil sürecine iliştiriyoruz. Aman ne de iyi 
geliyor. Uzun uzun yemekler yapmasak 
da bir makarna yetse... 

Evde, sahilde, anneanne evinde bir 
kapuz, yanına peynir öğün oluverse. Dol-
durup boşaltmaktan, kotarıp toplamak-
tan yana bir şikâyetimiz olmasa da hava 
ısınınca bir ergenlik gelivermiyor mu 
üzerimize? Asilik, biraz heyecanla karışık 
yeni yerler görme isteğimiz gençlik aşısı 
gibi geliyor. İyi ki güneş en içteki buz 
tutmuş duygularımızı bile çözüp, ılıtıyor.

MOLA VERMEK 
İşin özü, hepimizin yılın belli vakitle-

rinde rutinlerin dışına çıkmaya ihtiyacı 
var. Kimileri için tatil seyahat demekken 
kimileri için de yıl boyu çalışmanın ödülü 

ŞEYDA BETÜL
KILIÇ
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Evde, sahilde, 
anneanne evinde 
bir kapuz, yanına 
peynir öğün 
oluverse. Doldurup 
boşaltmaktan, 
kotarıp 
toplamaktan yana 
bir şikâyetimiz 
olmasa da hava 
ısınınca bir ergenlik 
gelivermiyor mu 
üzerimize? 

demek. Böyle bakmanın riski; eğer 
tatil yapamıyorsanız, ödülünüzü 
alamamış hissediyor olmanızdır.  Bu 
bakışı biraz esnetelim. Tatil ödül değil, 
mola vermek olsun. Yani ödül değil 
öğün. Bir öğünde de dondurma ol-
sun, belki sızıp kalınca üşümediğimiz 
bir salıncak olabilir. Kolay affettiğimiz 
bir dostla karşı da bir yere yüzme 
yarışının adı mola olsun. 

Ekranlar, çocuk sesleri, yetişileme-
yen planlar, sağlık sorunları derken içe 
dönüşe vakit kalmadığını biliyoruz. 
Kendimizi giderek makine gibi hisse-
diyoruz. Yıkıcı bir içsel duyarsızlık bu. 
Tatil gibi mola zamanlarında bir kitap 
sayfasında, müzik tınısında kendimizi 
fark etmek çok şifalı oluyor. Mola 
zamanlarındaki yalıtılmış anlar bu 
bakımdan çok kıymetli.

Tatil, var olan yaşamdan kaçmak 
için değil. Derdi, sorunu görmezden 
gelmek veya ertelemek için de değil. 
Böyle yaparsak tatil dönüşü istemedi-
ğimiz bir hayata dönmek zorunda ka-
labiliriz. Her tatil bir gün biter. Eskiden 
tatil, serinlere kaçmayı gerektirirmiş. 
Şimdi her ne kadar Karadeniz yaylaları 
popülerliğini korusa da kısa zamanlı 

bir tatil geçişi olma özelliğini koruyor. 
Yine de yolumuz düşerse, ciğerlerimi-
zin ve gözlerimizin bayramına gönlü-
müz de eşlik ediyor.

HANIMLAR GEVŞEYİN! 
Tatilde kadın olmak. Bu satırı 

yazarken bile ‘’Ay bırakın Allah aşkına, 
ne tatili. Gitmesi kalmasından yorucu’’ 
diyesim geliyor. Özellikle çocuklarını-
zın tatilden beklediklerinin sizinkilerle 
bağdaşmadığı bir tatil çekilmezdir. 
Anne her halükârda tatil denilen mo-
lada asla mola veremeyen tek insan-
dır. Size tavsiyem eğer tatil yapabilme 
şansınız varsa kendinizi de önemse-
menizdir. Sürekli ıslak havlu toplayan 
bir malzeme toplayıcısına dönüşmek 
istemiyorsanız, tatilde iş bölümünü 
evden çıkmadan yapın. Biraz da 
gevşeyin. Olduğu kadar olsun. Aksi 
halde elinize zor geçen mola fırsatını 
göz göre göre kaçırmanız işten bile 
değildir.

Şimdi daha iyi mola için öneriler-
de bulunayım. Mümkünse koca tatili 
ki bu tatilin yeri bağ evi, köyünüz, 
yayla, deniz kenarı, şelalelerle bezeli 
bir kasaba olabilir, kalabalıkla harca-
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Tatilde kadın olmak. 
Bu satırı yazarken 
bile ‘’Ay bırakın Allah 
aşkına, ne tatili. 
Gitmesi kalmasından 
yorucu’’ diyesim 
geliyor. Özellikle 
çocuklarınızın 
tatilden 
beklediklerinin 
sizinkilerle 
bağdaşmadığı bir 
tatil çekilmezdir. 

mayın. Yani arada kendinizi çekin 
bir kenara, oturun baş başa. İm-
kanlarını doğrultusunda bulundu-
ğunuz kıyıları veya civarı keşfedin. 
Rafting, dalış, fotoğrafçılık, par-
kurlarda yürüyüşler koca senenin 
size vermediklerini ondan almak 
gibidir. Keyiflidir.

OLMADI ŞEHRİNİZİ GEZİN 
Tatil konusu kültürel 

yapının içinde kötü, günah, 
yasak olmanın dışına yeni yeni 
çıkıyor. Tatil denilince israf, 
boşa geçen zamanlar, gereksiz 
gülme, eğlenme olasılığı, her 
şeye para verme lüzumsuzluğu 
gibi konular halen ciddi vicdan 
zorlayıcıdır. Oysa molasız çalışma 
isteği kendi içinde, tatil yapmak 
isteyeninkinden daha fazla hırs 
barındırıyor olabilir. Senede 
bir haftalık tebdilin ruha ıstırap 
verecek bir tarafı olmasa gerek. 

Peki tatil yapamıyorsak 
ölecek miyiz? Elbette hayır. Şunu 
tavsiye edelim; ille de uzaklara 

kaçamıyorsanız bulunduğunuz 
şehirde günü birlik geziler 
yapabilirsiniz. 

Hafta sonlarında bu türden 
kültür veya kıyı turizmi ailenize 
nefes aldıracaktır. Daha az dert 
gündemi, daha esprili aile 
sohbetleri için iyot kokusunun 
peşine düşün. Alın bir termos çay 
ve havayı koklayın. Sanki ilk kez 
kokluyor gibi, hissedin. 

İŞ BİTMEZ
Mola verdiğimiz de bundan 

vicdan azabı duymamalıyız. 
Sadece yenilenmek, daha güçlü 
kalabilmek için de olsa kendinize 
minik kıyaklar geçin. Bugün iş 
çıkışı Anadolu Kavağı, Su Köşkü, 
Beylerbeyi sahili, Kuruçeşme 
kıyıları, Bebek boyu, Kuzguncuk 
uğraması yapmak hayatına reset 
atmak gibi yenileyici olur. 

Yeter ki gereksiz görme. Son 
cümle; keşfetmediğin bir dünyada 
uzaylı gibisin. Hey dünyalı, iş 
bitmez, hayat molalarda fark edilir.
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Kur’an’ı Kerim, hesabımıza 
yatmış, harcamakla tükete-
meyeceğimiz ama kuruşuna 
dokunmadığımız servetimiz 
gibi... 

Düşünsenize adınıza tahsis edilmiş, 
hayallerinizin çok üstünde, size neler vaat 
etmiş, ebedi istikbalinizi belirleyecek bir 
hazine, evlerimizde kitap raflarımızda 
ilgimizi bekliyor.

Bunu biliyoruz ama o servete 
dokunmuyoruz nedense?...

HAYAT BULMAYI İPTAL EDİYORUZ
“Sizi hayat verecek şeylere çağırdığı 

zaman, Allah’a ve Resul’üne icabet edin!..” 
buyurulmuş ama çağrıya icabet etmiyor 
dünyevi ve ebedi hayatı ıskalıyor, esas ola-
rak hay olmayı, hayat bulmayı iptal etmiş 
oluyoruz. Kur’an’ı Kerim, bütünüyle tüm 
ayetler, her biriye buluşmak, onu tek tek 
yaşamak için inzal oldular...  Her sure her 
ayet başka bir dünya, başka bir yolculuk 
bizim için.

HESABIMIZA
YATMIŞ 
BÜYÜK
SERVET...

HANDAN
ÖZDUYGU
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Okumak kelamın sahibiyle aranız-
da bir yakınlık tahsis ediyor. Bu net! 
İnsanın ruhunu güçlendiren, iyileş-
tiren tarafını bu yakınlığa borçluyuz. 
İnsanı sarıp sarmalayan bu yakınlık, 
bize şah damarımızdan daha yakın 
olma durumunu belirgin hale getiri-
yor, hissettiriyor ki en büyük kazanım 
da sanırım bu.  Bu yakınlaşmayı 
yaşamadan, insan ölünce toprak olup 
gitmeyeceğini, ebedi olduğunu nasıl 
bilebilir ki? Ya da bu yakınlığı tesis 
etmeden, insan olunur mu ki? Gerçi 
bu alışveriş içine, bu iletişime gir-
meyenler Kur’an’ı Kerim de ‘Belhum 
adal’ hayvandan daha düşük bir sınıf 
olarak ifade edilmiş.

FERAHLIK, SEVİNÇ 

İnsan biraz Kur’an’ı Kerim ile 
meşgul olduğu zaman, sanki bir el siz 
farkında olmadan üzerinizdeki mah-
zunluğu garipliği çekip alıyor, yerine 
bir ferahlık rahatlık huzur bırakıyor. 
Bu tabii Allah’ın kelamını okumanın 
tekrar etmenin, zikrin bereketi. Bu hal 
sekinet diye isimlendirilmiş...

Gerçi Kur’an’ı Kerim, okuyanların 
gözyaşları içinde, bir hüzünle okudu-
ğundan bahseder, insan her ne kadar 
gözünde yaşlar, kalbinde bir hüzünle 
okusa da çoğu zaman da okuduktan 
sonra ferahlık, sevinç içinde olup, kal-
binin bir bayram yerine döndüğünü 
müşahede eder.

Mesnevi şerif ’de Kur’an’ı Ke-
rim’den bahsederken bir beyitte “Ge-
lin de yüz dilliyi görün” diye bir ifade 
geçer. ‘Yüz dilli ’den maksat, Kur’an’ı 
Kerim’in çok yönlü, çok kazanımlı 
oluşuna dikkat çekilmek istenmiştir. 
Öyle ya farkında bile olmazsınız, 
siz falan sureyi, filan ayeti okurken, 
onun kalbinizin hangi kırıklarını tamir 
ettiğini görmezsiniz. Hangi erozyona 
nasıl koruma duvarı oluşturduğunu, 
ruhunuzu nasıl iyileştirdiğini, kişiliği-
nizi nasıl geliştirdiğini bilmezsiniz. Ha-
yatın yokuşlarına karşı en iyi rehber 
olduğunu, belli bir irtifa kaydettikten 
sonra ancak görürsünüz.

YAŞAYAN ÖLÜLER
Sağlıklı beslenmek için sürekli 

size reçeteler tavsiyeler veren, nasıl 
giyinmeniz gerektiği üzerinde baskı 
uygulayan, genç ve formda kalmak 

için sürekli spor yapmamızı em-
reden dışarıdaki bu görsel dünya, 
bana Epiktetos’un “Herkes bedenin 
ölümünden korkuyor, ruhun ölü-
münden korkan kim?” sorusunu ha-
tırlatıyor. Sahi bedenimizin sağlığına 
gösterdiğimiz özeni, neden ruhumu-
za göstermiyoruz?

Dünyanın rengi, koşturması, 
emirleri, hizmeti arttıkça ruh ölüyor 
maalesef.  Kur’an’ı Kerim, güncellen-
mediği, zihnin bir köşesinde unutul-
duğu ve hayatın dışında bırakıldığı 
zaman, aslında ebediyetle irtibatımız 
kopuyor, dünya çöplüğünde rahmet-
ten mahrum bir şekilde, terk edili-
yor. Zikirden, Allah ve Resulü’nden 
uzaklaşan insanların, Kur’an’ı Kerim’de 
yaşayan ölülere benzetildiğini unut-
mamak lazım. 

Dünya bize başarılı olmak adına, 
farklı sahalarda ulaşılması gereken o 
kadar çok hedef gösteriyor ki, aynı 
anda başka kulvarlarda koşarken, 
maneviyatla ebediyetle irtibatımız 
kopuyor, zevk ve haz sarmalında 
yaşayan ruhen ölü bir toplum içinde 
buluyoruz kendimizi.

İNSANIN KENDİNİ 
DEĞERSİZLEŞTİRMESİ

Allah’tan gelip Allah’a giden insa-
nın, bu salınım içinde bir an dahi olsa 
Allahsız, kitapsız kalması mümkün 
olabilir mi? Böyle bir seyr-u sefer için-
deyken, “Her nefis ölümü tadacaktır” 
diye buyurulmuşken, Kur’an’ı Kerim’le 
ilişkinin minimum olması ya da 
belirli bir mesafeden yüzeysel, kulak 
dolgunluğuyla idare etmeye çalışma-
sı veya düpedüz yokmuş gibi sanal 
anlık dünya düzenleriyle avunması, 
insanın kendini değersizleştirmesi 
demektir.

Sosyal medyada sık sık paylaş-
tığım bir ifade var: Sınavda sorular 
bir tek kitaptan ama insan okumak 
için nedense hep bir başkasını tercih 
ediyor...

Allah’ın izniyle Kur’an’ı Kerim’le 
doğru ilişkiyi kurabilmek, birlikte 
okumalar yapmak üzere, uzun yıl-
lardır devam eden tefsir derslerimin 
bereketi olarak, kimi ayeti kerimeler, 
kelimeler kavramlar üzerinde yoğun-
laşmak üzere her ay burada buluş-
mak dileğiyle diyorum...
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Yaratılıştan beri iyi ve 
kötünün mücadelesi, 
baskın gelebilmenin sa-
vaşı her daim sürmekte. 
Tarihin sayfalarında her 

dönem Habiller ve Kabiller, Firavun-
lar Musalar, Mursiler ve Sisiler daha 
niceleri göründü, görünüyor, görüle-
cek. Neyse ki herkese ve her kesime 
gelmesi mukadder olan ölüm, er ya 
da geç gerçek hesabın görüleceği 
zamana dek vazifesini sektirmeden 
ve adil bir şekilde devam ettirmekte. 
Olukların her daim çift olduğu nurun 
ve kirin savaşı. İş ki her hür irade 
istikametini ne yönde çizeceğini 
tercihte doğru karar verebilsin. 

TEK VÜCUT 
Yakın tarihimizin dönüm nokta-
larından kabul edilecek yeniden 
şahlanışın ve kurtuluşun ismidir 15 
Temmuz…

Milletçe alışageldiğimiz ve hiç 
yabancısı olmadığımız yine yeni ye-

15 TEMMUZ 
KURTULUŞ 
GÜNÜ
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niden denilebilecek varoluş mü-
cadelesinin verildiği o gecenin 
hakiki anlamı ve ehemmiyetinin 
idraki, zaman geçtikçe, özellikle 
de ‘O olmasın da kim olursa 
olsun’ diyen şuurdan mahrum 
bi idrakler için bile vaki olacaktır. 
İş ki içimizdeki bu ahmaklar yü-
zünden helak edilecek kıvama 
gelmeyelim.

İlk olarak modern zamanla-
rın kültürümüz ve milli ruhumuz 
üzerinde endişe verici etkisinin 
konuşulduğu, ‘Ne olacak bu ne-
sil’ serzenişlerinin dile geldiği bir 
dönemde, zoru görünce nasıl 
da Anadolu kıtası büyüklüğün-
deki dava taşını gediğine oturt-
tuğunu ispat eden bir gençlik. 
Kahir ekseriyetin gösterdiği 
bizi biz yapan savunma reflek-
si, ilmik ilmik dokunan ihanet 
tuzağını o gece tersine çevirtti. 
Bize yine sönmez, pörsümez es-
kinin, içimizde sapasağlam var 
olduğunu ispatladı. Tek vücut 
olma hasletimizin her daim diri 
olduğunu görmenin memnuni-
yeti ve gururunu yaşattı. 

TEK VATAN, TEK DEVLET
Sağına soluna bakmadan 

kim var dendiğinde ben varım 
diyen her yaşın neferleri vardı 
o gün.  Kumpas ve terörün kök 
salmaya çalıştığı akın karanın 
birbirine karıştığı kötülerin ayırt 
edilemediği günlerde ‘Tek vatan 
tek devlet tek millet tek bayrak’ 
diyenlerin tek bir yürek oluşuy-
du 15 Temmuz…

Meydanlar vatan, millet, 
dava paydasında buluşan cesur 
yüreklerindi artık ve sinelerini 
siper ederek memleketi bir kere 
daha kurt kapanından kurtar-
maya muvaffak oldular.

Bunun yanında, toplum 
hafızası; her daim var olan perde 
arkası takipçileri, havayı koklayıp 
araziye uygun hareket edip, sa-
vaşın değil zaferin yağmacılarını 
da asla unutmayacaktır.

Liderlikte devleşen memle-
ket sevdalılarının hemen hemen 
hepsinin geçmişte terkedildik-
leri o meşum kadere, asrın lideri 
konumundaki seçilmiş mümes-
silimizi terk etmeyeceklerini her 
fırsatta dile getirip ‘Yedirtmeye-
ceğiz’ dedi ve dediğini de yaptı 
bu milletin her yaştan evladı. 

Şükür ki, her daim vatanını 
tüm beşerî kazançtan evvel 
yücelten ve yaşatan serdengeç-
tilerin tükenmeyen nesillerini 
her dem yetiştiren bu memleket 
bizim 

ASLA UNUTMADAN 
Topun, namlunun iman 

dolu sinelerde bir kez daha nasıl 
söndürüldüğü koskoca şehirle-
rin nasıl aynı anda tek yumruk 
olabildiği, şehir dolusu gazileri 
ile her evde birçok kahrama-
nın olduğu peygamber ocağı 
hanelerin olduğu bu memleket 
bizim.

Silah yerine tekbir ve sela 
seslerinin yankılandığı şehadete 
koşan gönüllü neferlerin mem-
baı olan bu memleket bizim.

Malazgirt’ten bu yana en 
yeni milat, yeni bir dönemeç ve 
hayatta kalmak ve geçmişten 
geleceğe varoluş zincirinde yeni 
bir halka, varoluş destanlarımı-
zın en yenisi 15 Temmuz bizim.

251 şehidin kanıyla perçin-
lenmiş ve sokağa çıkan her kişi 
sayısınca gazisiyle kavileşmiş 
bu halka içinde bambaşka 
niyetlerle kurgulanmış ve kurdu 
kendinden olacak yeni yapılara 
belki de yeni mecralar oluştura-
caktır. Her daim uyanık ve hazır 
olmamız gereğini katmerleşen 
bir bilinçle asla unutmadan 
sonraki nesillere sağlam yapıları 
bırakmak aklı selimle hareket 
etmek vebali, boynumuzdadır. 
İyi ve kötünün mücadelesi kıya-
mete kadar imtihanımızdır. 

Allah yar ve yardımcımız 
olsun her daim.

YAZAR
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MUHTEŞEM
AYASOFYA
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YAZAR

Dünya mimarlık tarihinin en 
önemli eserleri arasında 
gösterilen Ayasofya hem İs-
tanbul’un sembolleri arasında 
bulunan hem de mimarisi, 

ihtişamı, büyüklüğü ve işlevi açısından 
sanat dünyasında önemli bir yer teşkil eden 
çok önemli bir yapıdır. Dünyanın ‘8. Harikası’ 
olarak da gösterilmektedir. İtalya Roma’da 
bulunan Panteon’dan sonra ikinci büyük 
kubbeye sahip olarak inşa edilmiştir vakti 
zamanında. Bazı yapıların hikâyeleri o kadar 
çok merak uyandırır ki halk efsaneler de 
ekleyerek bu hikâyeleri zenginleştirir.  Peki 
Ayasofya’nın hikayesi nedir bir bakalım... 

BÜYÜK KİLİSE
Ayasofya Doğu Roma 

İmparatorluğu’nun yapmış olduğu en 
büyük kiliseydi. Ama kilise yıllar içinde tam 
üç kez inşa edilmişti. Bizans sanatının en 
büyük eseri olan Ayasofya’nın yerinde daha 
önceki paganisma dönemi mabetlerinden 
birinin bulunduğu sanılmaktadır. İlk 
yapıldığında Büyük Kilise (Megale Ekklesia) 
olarak adlandırılan Ayasofya’ya ancak 
beşinci yüzyılda sadece ‘Sopfia’ denilmeye 
başlanmıştı. ‘Hristiyan Üçlemesinin ikinci 
unsuru olan Kutsal Hikmet’e (Sofia) 
adandığından Ayia Sofia olarak tanınmıştır. 

YÜKSEK MİMAR - ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

gulaykurt@turuncudergi.com

GÜLAY 
KURT



Fakat Bizans halkı buraya uzun 
süre ‘Büyük Kilise’ demeye devam 
etmiştir. Aynı ad fetihten sonra da 
‘Ayasofya’ biçimini alarak günümüze 
kadar yaşamıştır. 

Birinci kilise, İmparator 
Konstantios (337-361) tarafından 
360 yılında yapılmıştır. Üstü 
ahşap çatıyla örtülü, uzunluğuna 
gelişen (bazilika) planlı birinci 
yapı, anlaşmazlıklar sonucu çıkan 
ayaklanmalardaki yangından dolayı 
yakılıp yıkılmıştır. Günümüzde bu 
ilk kiliseye ait herhangi bir kalıntı 
bulunmamakla birlikte depoya 
kaldırılmış olan ‘Megale Ekklesia 
(Büyük Kilise)’ damgalı tuğlaların bu 
yapıya ait olduğu sanılmaktadır. 

ERİŞİLMEZ SINIRSIZLIK
İkinci Kilise II. Theodosios 

(408-450) tarafından 415 yılında 
yeniden inşa edilmiştir. Ama bu 
kilise de aynı akıbete uğrayarak 
tarihte ‘Nika İsyanı’ diye geçen bir 
ayaklanma sonucu 532 yılında 
yıkılmıştır. 1935 yılında yapılan 
kazılar sonucu bugünkü zeminden 
iki metre aşağıda bu ikinci yapıya 
ait basamaklar, sütun kaideleri ve 
12 havariyi temsil eden kabartmalar 
bulunmuştur. Ayrıca diğer parçalar 
bahçede sergilenmektedir 
görebilirsiniz.  

Günümüz Ayasofya’sı ise 
İmparator Justinios (527-
565) tarafından yaptırılmıştır. 
Ayasofya’nın yapımı için Batı 
Anadolulu iki mimar-mühendisi 
görevlendirildi. Bunlar Miletosiu 
(Söke yakınında Balat) İsidoros 
ile Tralles’li (Aydın) Antemios 
idi. İnşaat için, her taraftan 
malzeme toplanırken, başta 
Elesos’ta Artemis’teki olmak üzere 
pagan (putperest) mabetlerinin 
sütunları da İstanbul’a getirildi. 
Bir kaynağın bildirdiğine göre, 
yüz ustabaşının idaresinde on bin 
ameleyle yapılan inşaat beş yıl 
sürdü ve açılış 27 Aralık 537 günü 
yapıldı. Ayasofya yapıldığında 
“... Kaplanamaz, sınırlanamaz bir 
hoşluk, çevrelenemeyen kozmosun” 
bir sembolü olarak görülmüştü, 
kubbesi, “Erişilmez bir sınırsızlık, 
mozaik ve renkli taşlarla kaplı 

duvarlar, çayır, orman ve denizleri” 
temsil eden yeryüzü olarak kabul 
ediliyordu. Kubbenin genişliği 69,50 
metre olup yerden 55,60 metre 
yüksekliktedir. 

Ayasofya’nın iç süslemesinin 
ihtişamı, mimari ölçülerinin bir 
kilise için alışılmamış büyüklükte 
oluşu ve hepsinin üstünde, orta 
mekânına hâkim olan kubbenin 
yüksekliği, çapının genişliği, daha 
yapıldığı yıllardan itibaren herkesi 
şaşırtmış ve hayranlık duymalarına 
yol açmıştır. Hristiyan dünyası 
bu heybetli kubbenin yapımını 
insanüstü güçlere bağlamış ve bu 
gözlem, dini inançla birleşince, 
Ayasofya orta çağ mistisizminin 
erişilmez bir sembolü olmuştur. 
Mimar Sinan’ a da ilham veren 
bu kubbe, öyle etkili olmuştur 
ki Sinan’ın Selimiye Camii’ni inşa 
ettiğinde “Seni geçtim Ayasofya” 
dediği rivayet edilir. Zira Selimiye’nin 
kubbesinin genişliği Ayasofya’yı 
geçmişti.

Ortodoks inancında insanlar 
ve dünya üstünde semavi âlemi 
temsil eden kubbe, burada en 
yüceleştirilmiş görünümüne 
kavuştuğundan, bu kubbenin 
‘Sanki boşlukta yüzdüğü’ ne 
inanılmış ve böylece, Ayasofya 
adının maddeleşmiş bir belirtisi 
sayılmıştır. Orta çağ insanının bu 
görüşü, günümüze kadar insanları 
aynı güçle etkisi altında bırakabilmiş 
ve Ayasofya’yı inceleyen çağımızın 
ilim adamları da çok defa hu 
görüşlere katılmaktan kendilerini 
alamamışlardır. Kralların taç giydiği, 
en büyük kilise olarak uzun yıllar 
katedral olarak işlevini devam 
ettiren Muhteşem Ayasofya beşinci 
yüzyıldan sonra da Ayasofya (Kutsal 
Bilgelik) olarak adlandırılarak tarihte 
ve gelecekte yerini almaya devam 
edecektir. 

482 YIL CAMİ   
OLARAK KALDI

İhtişamlı görünümü her zaman 
hedef olan Ayasofya, IV. Haçlı 
Seferi sırasında İstanbullu Latinler 
tarafından 1204-1261 yılında işgal 
edildiğinde, bütün kentle birlikte 
yağma edilmiştir. Kubbesi, duvarları 
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 Ayasofya’ya gözü 
gibi bakan Osmanlı 
o kadar değer 
vermişti ki Fatih 
Sultan Mehmet, 
Ayasofya’ya gelir 
getirsin diye 
Kapalıçarşı’nın 
kurulması için 
emir vermiş ve 
bu minvalde 
Sandal ve Cevahir 
Bedestenleri 
kurulmuştur.

YAZAR



çatlamış, mozaikleri parçalanmış bir 
şekilde bırakıldıktan sonra tekrar bir 
onarımdan geçmiştir.   

Ayasofya, Fatih Sultan Mehmet 
(1451-1481) tarafından 1453’de 
İstanbul’un fethiyle beraber 
fethin sembolü olarak camiye 
çevrilmiştir ve 482 yıl cami olarak 
kullanılmıştır. Fetihten hemen sonra 
yapı güçlendirilerek en iyi şekilde 
korunmuş ve ilaveler yapılarak 
günümüzdeki şeklini almıştır. 
Yapıldığı tarihten itibaren yangınlar, 
depremler geçiren Ayasofya’ya 
Mimar Sinan tarafından payandalar 
ve minareler yapılarak yapı 
desteklenmiştir. Fatih döneminde 
Ayasofya’nın kuzeyine bir medrese 
yapılmıştır. Ayasofya’ya gözü gibi 
bakan Osmanlı o kadar değer 
vermişti ki Fatih Sultan Mehmet, 

Ayasofya’ya gelir getirsin diye 
Kapalıçarşı’nın kurulması için emir 
vermiş ve bu minvalde Sandal ve 
Cevahir Bedestenleri kurulmuştur.

DÜNYA HAYRAN
  Her dönemde tamir ve ona-

rımdan geçen yapı, Sultan Abdül-
mecit döneminde (1839-1861) en 
kapsamlı tamir çalışmalarına sahne 
olmuştur. Osmanlı döneminde 16 ve 
17’ci yüzyıllarda mihraplar, minber, 
müezzin mahfilleri, vaaz kürsüsü ve 
maksureler eklenmiştir. 19’ncu yüz-
yılda ise Hünkâr Mahfili kaldırılmış, 
yerine mihrabın solunda, sütunlar 
üzerinde Hünkâr Mahfili yapılmış-
tır.  Aynı dönemde duvarlara sekiz 
adet İslam dünyasının en büyük 
hat levhaları olan levhalar asılmıştır. 
Ayasofya Mustafa Kemal Atatürk’ün 

emriyle 1935’de müzeye çevrilmiştir. 
Ayasofya 1936 tapu senedinde “57 
pafta, 57 ada, 7 parselde Fatih Sultan 
Mehmet Vakfı adına Türbe, Akaret, 
Muvakkithane ve Medreseden olu-
şan Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi” adı 
altında tapuludur.   

Ayasofya’nın küçük bir 
bölümünde cami-mescit olarak 
kullanım sağlansa da efsaneleri, 
mozaikleri, siluetiyle dünyanın en 
çok ziyaret edilen ve merak edilen 
yapılarından biri olan Ayasofya’nın, 
müze mi yoksa cami olarak kalması 
konusunda ise tartışmalar hala 
devam etmektedir. Sonuç ne olursa 
olsun böyle bir yapıya bakmaktan, 
gezmekten büyük onur ve haz 
duyanlardan biri olarak Ayasofya’yı 
ecdadımızın sevdiği gibi bugün de 
çok sevip değer veriyoruz…
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Eğitim ve tebliğ çalışma-
larına, 14 yaşında cami-
lerde fahri olarak vaizelik 
yaparak başlayan Handan 
Özduygu, sünnet gereği 

ev meclislerinde siyer, hadis ve tefsir 
dersleri yapıyor. Kendisini bizim sü-
tunlarımıza taşıyan yönü ise Ayasof-
ya’ya gösterdiği özel hassasiyet. 

“İstanbul’un eski arifleri, kibarları 
sabah namazı için özellikle Ayasofya 
Camii’ni tercih ederlermiş” diyerek 
internette duyuru amaçlı yazılar 
yayınlayarak bu geleneği canlan-
dırabilmek adına her cuma günü 
sabah namazlarında Ayasofya’nın 
ibadete açık bölümünde insanla-
ra açık davetlerde bulundu.Gelin 
Özduygu’nun Ayasofya’ya olan özel 
düşkünlüğünü kendisinden dinle-
yelim… 

KURAN’IN İZİNDE 

Handan Özduygu kimdir? 
Bize biraz hayatınızdan 
bahseder misiniz?
Herkesin hayatı değişik, farklı bir 

hikâye… Ailem İslami normlarda 
yaşamazdı. İbadete başlayınca, örtü-
nünce ailem yadırgadı. İslam’ı öğre-
nip öğretmem gerektiğini anladım. 
Yaşamak ve öğretmek ihtiyacı içine 
girdim. 14 yaşından bu yana fahri 

olarak camilerde çalışmaya başladım. 
Evlerde tefsir çalışmalarım devam 
etti. Üç çocuk annesiyim. Bir dönem 
şantiyelerde mermer taşeronluğu 
yaptım. 18 yıl firma sahibi olarak bu 
işi yaptım. Örtülü bir hanım olarak gi-
rince farklı tepkiler oldu. Geride güzel 
eserler bıraktım. Bir dönem tekstilciy-
dim. Yazı yazmayı hiç bırakmadım. Şu 
an yalnızca tefsir ve yazı çalışmalarım 
devam ediyor. Hepsi okuyor olma-
nın bereketi. Hayatı yaşarken Kuran 
üzerine çalışmak size başka bir bakış 
açısı kazandırıyor. Kuran’ı anlatsak 
hayatı daha güzel göğüsleyeceğiz. 
Önümüze çok fazla hedef sunuluyor, 
aşmamız gereken çok parkur var 
oysa Kuran’ın izinde olsak hayatımız 
başka türlü olacak. 

BİR KISMI İBADETE AÇIK 

Ayasofya’ya sizin için ne 
demek?
Ayasofya İstanbul’un incisi.  

Kalbimizde mıh gibi çakılı. 

Ayasofya bugün bir müze… 
Hakkında neler bilmemiz 
gerekiyor?  
Özal döneminde Ayasofya’nın 

yanında müştemilatı vardı, burası da 
Ayasofya’nın bir parçasıdır. İbadete 
açıktır. Yeri geldiğinde Ayasofya 
için nutuk atanların çoğu buranın 
varlığından, ezanın okunduğundan 
haberdar değiller. 

ARAŞTIRMACI YAZAR HAnDAn ÖZDUYGU:

RÖPORTAJ: ZEYNEP ÖZDEMİR

MÜMiNLER 

AYASOFYA’YA 
iHLASLA, iMANLA 

DUA ETMELi
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Büyük avizenin 
ortasındaki kubbenin 
etrafında Nur Suresi 

yazılıdır. Okudum. 
Nur Suresi’ni, Fetih 
Suresi’ni okumak, 

tekbirlerle ziyaret 
etmek lazım.

Herkes böyle dua 
etse Ayasofya 
cami olur diye 

düşünüyorum…
İnşallah ölmeden 

görürüm.



Bir de müze olan esas bölümün 
açılması için caminin içinde dua 
edilmesi, ibadet edilmesi, niyaz edil-
mesi gerekiyor. Dua yapılan miting-
lerden daha etkili olacaktır. Zama-
nında padişahın at binme yeri ve 
geçiş koridoru aslında. Fakat bugün 
resmi olarak açık çok şükür. Bu bö-
lüm değerlendirilmeli. Eski İstanbul 
arifleri sabah namazında Ayasofya’yı 
tercih etmişler. Gönenli Mehmet 
Efendi anlatır herkesin arabası yok 
ama sabah namazlarında Ayasof-
ya’ya gitmeyi tercih ederlermiş. Hızır 
(A.S)’ın manevi makamı olarak bilinir. 
Tasavvuf erkanı çok hürmet eder. Bu 
geleneğin yaşaması çok önemli. 

İKAZ EDİLDİM 

Sizin de birtakım girişimle-
riniz oldu değil mi?
Cuma günleri sabah namazlarının 

Ayasofya’da kılınmasını istedim. 
Zaman zaman Bahçelievler veya 
Beyazıt Camii’nde sabah namazları 
kalabalık olur. Bu cemaatleşmenin 
Ayasofya’da olmasını istedim. Bir 
hoca efendi vardı görevli bir imam 
benim Ayasofya’ya ilgimi fark etti 
fakat Ayasofya öğlen ve ikindileri 
açıktı, bana sabah namazlarında 

gelebilmem için anahtarını teslim 
etti. Her Cuma sabahları müezzin 
bir arkadaşla camiye gitmeye 
başladık. Ezanlar okunur, sünnet 
ve farz arasında Yasin’i Şerif okunur, 
Peygamberimizin Uhud Savaşı’ndan 
dönerken okuduğu duayı okuturduk. 
O kadar feyizli ve bereketli bir yerdi. 
Orada namaz kılıp çıkınca sanki 
Harem-i Şerif ’te namaz kılmış gibi 
bir manevi haz duyarsınız. Mekânın 
ruhunu hissedersiniz. 
Cemaatin orada olması için 
arkadaşlarıma ısrar ettim sonra 
yazarlara, maneviyat sahibi insanlara, 
hoca efendilere davetimi ulaştırmaya 
başladım.  ‘Bu cuma sabah namazına 
Ayasofya’ya gelin’ diye bir yazı 
yazdım ve birkaç web sitesinde 
yayınlandı. Bir kadın bu girişimde 
bulunduğu için hoca efendiler 
destek olmadı ‘Bir kadına mı kaldı bu 
iş’ dediler. Burası devletin açık camisi. 
Fatih Altaylı peşimize düştü, öğleden 
sonra kameraman yolladı.  
Gazeteye manşet attı ‘Ayasofya’da 
namaz kılınıyor’ diye. Bazı müftüler 
ikaz ettiler beni. Bir ara yurt dışında 
bulundum, yurt dışına çıkana kadar 
bu geleneği sürdürdüm. Çok  
özlüyorum o günleri.

İBADET BIRAKIMAMALI 
Şu an devam   
etmiyor musunuz?

Görevlisi zaman zaman değişi-
yor. Pazar sabahları giden bir grup 
var, bazen ben de katılıyorum. Öğle 
ve ikindi namazlarına da gittiğim 
oluyor. Müminler Ayasofya’ya ihlasla, 
imanla dua etmeli. İbadet yönü eksik 
bırakılmamalı. 

Orada namaz kılarken aldığı-
nız en önemli tepki neydi? 
Genç öğrenciler tanınmış, yaşça 

da büyük bir zata beni sormuşlar, ya-
zılarımdan bahsetmişler. O da ‘Sakın 
gitmeyin provokasyondur’ demiş. 
Sonra bana ulaştı ve helallik istedi. 
‘Görüyorum ki samimiyet ve ihlasla 
yapıyorsun kızım’ demişti. 

RÜYA GİBİ!

Anahtar size verildiğinde 
ne hissettiniz?
Manevi duyguları anlatmak zor. 

Bir rüya gibi. O anahtarın cüzda-
nımda olması her zaman bende 
bambaşka hisler uyandırdı. Ezandan 
evvel kapıyı açınca aklıma Hz. Mer-
yem gelirdi. Meryem taifeyi nisada bir 

42 TurunCu DErgİ / Temmuz-Ağustos 2019



Özal’dan bu 
yana Ayasofya’da 
ezanlar okunuyor. 

Namaz kılınacak 
küçük bir yer 

var. Bunları 
bilmeliyiz. Müzeye 
gittiğimde hayal 

ediyorum halıların 
serildiğini, saf 

saf namaza 
durulduğunu...
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köşe taşı… İnsanlık tarihinde kadınlar 
için çok özel bir köşe taşı. Çok kıymetli. 
Annesi hamile kalınca karnındaki çocu-
ğu Allah’a ve dergâha vakfediyor. Fakat 
bir kız doğuruyor. Demek ki Allah’a 
vakfedilmesi için erkek olma şartı yok. 
Kadınlar da aynı şeyi gerçekleştirebilir. 
Zekeriya (A.S)‘ın himayesinde dergâh-
ta büyüdü. İçeri girdiğinizde kapının 
yanında yüksek bir taş ve taşın yanında 
o da vardır. Orası padişahın girip 
çıktığı yerdir. O odada namaz sonrası 
Kuran okumak çok başkaydı. Sanki 
İstanbul’un fatihiyle bir aradaymışsınız 
gibi gelirdi. Tarih, coğrafya, maneviyat 
Ayasofya’da bambaşkadır. 

İnşallah Ayasofya’da namaz kılmak 
bizlere de nasip olur. Allah Cumhur-
başkanımıza kuvvet versin. ‘Neden ol-
masın?’ dedi.  İsmen müzeden camiye 
geçmesi bir adım… 

Cumhurbaşkanı öyle söyledi. Aya-
sofya’nın minarelerinde Özal dönemin-
den bu yana ezan okunuyor. Namaz 
kılınacak küçük bir yer var. Bunları 
bilmeliyiz. Müzeye gittiğimde hayal 
ediyorum halıların serildiğini, saf saf 
namaza durulduğunu...

TEKBİRLERLE ZİYARET ETMEK

Ayasofya mekân olarak size 
neyi hatırlatıyor? Müze mi, 
cami mi?
En son ziyaretimde köşeye çekilip 

izledim. Mihrabın etrafındaki sütunlara 
bakakaldım. Onları mümkün olsa öpüp 
koklamak istedim. Müze kararı alınınca 
cami vasfından kurtulmak için levhaları 
çıkartmışlar, çok büyük oldukları için 
kapıdan çıkartamamışlar ve camide 
kalmış. Sonra büyük avizenin ortasın-
daki kubbenin etrafında Nur Suresi 
yazılıdır. Okudum. Nur Suresi’ni, Fetih 
Suresi’ni okumak, tekbirlerle ziyaret 
etmek lazım.

Herkes böyle dua etse Ayasofya 
cami olur diye düşünüyorum…

İnşallah ölmeden görürüm.

BORCUMUZ

Kitaplarınız çok güzel ve 
derin bir anlatımınız var. 
Elinizde duran kitap ilk 
kitabınız mı?
Çok uzun yıllardır hanım grupları-

na tefsir çalışması yapıyorum. Cuma 
öğleden sonra ve salı akşamları tefsir 
tahlilleri yapıyorum. Gençlik yıllarımda 

çok tesirinde kalmıştım, Allah’tan bize 
mesaj var ama biz bilmiyoruz. Sözde 
iletişim halindeyiz ama asıl iletişim 
kurmamız gereken merkezle iletişi-
mimiz kopuk. Önce evimde Kuran 
dersleri verdim ama baktım insanlar 
okuduğunu anlamıyor. Evimde 10 ayrı 
tefsir dersleri var. Bunlarla mukayeseli 
okumalar yapıyorum. Güzel geçiyor, 
bizi yeniliyor. Onun bereketiyle kitaplar 
vücuda geldi. İlk kitabım Mahbub’ul 
Aşıkın, Hadis-i Şerif ’ten yola çıkarak 
yazdığım bir kitap. ‘Her şeyden çok 
beni sevmedikçe sizde iman kemale 
ermemiştir’ bu çok özel bir Hadis-i 
Şerif ’tir. Herkes Peygamberimiz (S.A.S) 
sevdiğini söylüyor ama her şeyden çok 
seven kim? Hz. Ömer ‘Canımdan sonra 
en çok seni seviyorum’ diyor ve ‘Olmaz’ 
diyor ve ‘Canından çok sevmedikçe 
iman kemale ermemiştir’ diyor. Ders-
lerimizde imanın üç türlü olduğunu 
anlatıyoruz. Taklidi iman, tahkiki iman, 
hakiki iman…  Peygamberimizi çok 
sevmek için onu yakından tanımak la-
zım. Sahabesiyle olan ilişkilerini bilmek 
lazım. Mahbub’ul Aşıkın bunu anlatan 
bir kitap oldu. Tüm siyer kitaplarını bir 
araya getirdim, araştırdım ve bu kitap 
ortaya çıktı. Cenabı peygamberin 201 
esması var, o isimlerin manalarının 
tahlilleri var. Sonra Kitab-ı İlliyyun’u yaz-
dım. Ümit Meriç bunu okuyunca ‘Kırk 
ambar’ demişti. Hikayeler vardı içinde. 
Üçüncü kitabım Tenvin-i Taayyun ise 
tefsir derslerinin bereketiyle yazıldı. 
Ayeti kerimelerden bana kalan kelime-
ler üzerine yazdım. Kuran-ı Kerim’de 
öyle kelimeler ve kavramlar var ki 
bunları okuyunca duygu ve düşünce 
dünyamız aydınlanıyor. Kuran’ın me-
sajını hal ile taşımak önemli, bu bizim 
borcumuz. 
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Sıcak betonlar, kavak yelleri... 
Vakit çocukluğun, idrakin 
o taze ülkesini düşlemeye 
geldiğinde ürperti dolar 
yüreğim...

Büyümek bana kalırsa o ülkenin 
sınırları dışına çıkmak... Hüzün ve 
tebessümle... Ardımda kaldı, hüzün... 

Ama çok güzeldi, tebessüm...
315 Neriman; ABC ile başlayan, 

omurgalı, omurgasız canlılar, yazları 
sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı, itilâf 
devletleri, ittifak devletleri, Recaizade 
Mahmut Ekrem, Araba Sevdası ilk re-
alist roman. Sıcak çaydanlıkları elleme 
merakını çoktan geçmiş, mitokondri-
lerle kendileri kaynayan, büyümelerin 
arasına sıkışmış zaman, çocukluk. Her 
zaman severler, çünkü onların koca-
man bir kalbi var. Okulda gevşeyen 
onca çocuğu ailelerine iade etmeli. 
Pamuk helvaları rüyalarda görüp, mu-
cizelere şahit olma vakti. Yaz tatili.   

KARPUZ KOKAN EVLER 
Memlekete her yaz gelişinde, 

dedesinde uzunca bir süre kalırdı. 
Akrabalarının ardı sıra sıralandığı; 
tavşanlı büyükannesi, gazi dedesi, 
eşekli büyükannesi, kasketli dedesi, 
Almancı büyük dayısı, sopalı yengesi... 
Televizyonlu yengesi, göremediği 

büyük dayısı... En tatlısı ise küçük 
dayısı, biricik, onu en çok güldüren. 
Bahçeli, ahırlı, merdivenli, çatısında 
küçük canavarların yaşadığı, sadece 
geceleri duyulan seslerin olduğu 

evler. Odalar; kıştan kalma sobaların is 
kokulu, kilim desenli tahtadan, somya 
divanlar... 

Ahşap tavanlar, gece kıkırdamala-
rını bekleyen yorganların doldurduğu 
yüklükler... Karpuz, kavun kokan evler. 
Dedesi dört yaşında konuşmaya 
başlamış, herhâlde o zamandan beri 
hiç susmamıştı... O kadar çok şiir bilirdi 
ki ezbere, sorduğu her bilmece bir 
gazoz... Sabahları kavurmalı tarhana 
çorbası içerdi. Güzel, iştahlı ve keyifle-
nerek içerdi, çocuğun da canı çekerdi. 
Dedesi tarhanaya başlamasına sebep 
olmuştu. Evin başka bir kokusu daha 
vardı, komşusundan gelen. 

Küçük, oda kadar bir ev, üç 
basamaklı merdiveni olan, kapısı 
demirden, kilitli olmayan. Üzerinde 
elli kadar seccadesi olan, saymıştı bir 
keresinde seccadeleri, oradan biliyor. 
Minyon tipli, güleç yüzlü, elleri kınalı, 
pembe yanaklı, kenarları dantelli 
uzun beyaz örtülü, olan anneannesi. 
“Geliver yavrum, Veli Dede nasılmış 
bir bakalım” derdi. Temizlerdi gün aşırı. 
Sanduka seccadelerden ayıklanıp, 
çıplak kaldığında canlanıyormuş gibi 
gelirdi. Penceresinden elini uzatıp; 
“Ben geldim, ne zaman ses verecek-

sin?”, “Anneanne konuşsa ne güzel 
olur?” derdi. “Sen konuş yavrum, o seni 
duyar. Allah’ın izniyle.” Çocuk gizli gizli 
gider, her şeyi söylerdi Veli Dede’ ye.

Veli Dede gizli hazinesi...

ÇAMURDAN OYUNCAKLAR 
Şeftali ağaçlarından koparılan 

bereket; akrabaların buluştuğu akşam 
sohbetinde, gaz lambasının gölge-
sinde pay edilirdi. Çocuk, muhabbetli 
kandaşlarının, candaşlarının arasında 
yıldızlara bakar, ahırdaki kuzuları 
besler, ateş böceklerini seyrederdi. 
Dağdan, kasabaya inen suyoluna 
ayaklarını sokardı... 

Günler geceler geçer, eve geri 
dönüş. Mahallesine döndüğünde Veli 
Dede’ den hiç bahsetmedi. Ama da-
yısının, onu gökyüzüne uçurduğunu, 
bulutlara yattığını, onlara dokundu-
ğunu söylerdi. “Niye güldünüz? Benim 
kuş olmaya hakkım yok mu?”  Zamanı 
durduran çocuklardı onlar… 

Su satıp, limonata satıp; Barış 
Manço’nun Adam Olacak Çocuk prog-
ramına katılamasalar da kasetlerini 
almış çocuklar.

Oyuncakları çamurdan olan 
çocuklar. Misketleri vardı. İçinde özel 
olanlar, her biri beş, on puan fazla 
olan, gezegen misketler. Camii avlu-
sunda oynarlardı. 

Orası daha düzdü zira. Abdestha-
nede su savaşı yaparlardı, suyun az 
bulunduğu yıllarda. 

46 TurunCu DErgİ / Temmuz-Ağustos 2019

Gary Paul Nobhen “Yetİşkİnlerİn resmedİlmeye değer panoramİk 
bİr manzara veya manzaralı bİr nokta yakalamak amacıyla etrafı gözden 

geçİrİrken ne kadar çok zaman harcadıklarını fark ettİğİnİ” yazar.

SALINCAKLARI BEKLEYEN
ÇOCUKLAR
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Küflü kaydırakları vardı, elbiselerini 
kirleten. Kayarken, kıvrılıp kalkmış tene-
ke parçası, bir taraflarını kesmesin diye 
akrobatlıklar. 

Sokak köpekleri yoktu. Her binanın 
köpekleri vardı ve kedileri... Merdi-
venleri üçer, beşer inip koşarak ağaç 
kavuklarına sığışmaya çalışan birer 
çocuk. Ağaçlar, böcekler, kartondan 
evler, salıncakları ipten, sakızdan çıkan 
karikatürlere hasta olan. Müziklere 
hikâye yazıp, kendi dramasını oynayan. 
Kahkahaların gıdıkladığı çocuklar. Dün-
yası tam olarak bundan ibaretti. 

ANLADI ÇOCUK
Yaşamınızda bir an gelir, o zamana 

kadar tüm yaşadıklarınızın manası 
değişir. Lojmanlara gelen muntazam 
sucular, içme suyu dağıtırlardı. Kırk 
sekiz saatten fazla çalışan memurlar 
rahatsız olmasın diye parmak uçların-
da yürürlerdi. Bir gün bu hassasiyet 
yetmedi. Yorgun olan biri uyandı ve 
uyku sersemi düşman olarak gördüğü 
adamcağızı vuruverdi. Silahları hep gö-
rüyordu ama ilk silahla o zaman tanıştı. 
O gün sabah bir çocuk pencereyi açtı 
ve tüm kuşlar havalandı. Çöl rüzgârı 

kavurdu her yeri. Toz duman birbirine 
girdi. Sonra uçak sesleri. Tüm şehrin 
çocukları alkış tuttu. Saddam, Kuveyt’e 
girmesindi. Artık bir yolculuğa çıkmıştı. 
Salıncakları bekleyecekken, vatanından 
koparılan çocuklar, deniz kenarlarına 
bedenleri vuran çocuklar...  Geceleri du-
adan sonra yorganlar, artık kıkırdamaya 
değil, gözyaşlarına şahit oldu. Kahka-
halar tozlandı. Çocuklar savaşlardan 
kaçtı, araba camlarını temizledi, dilendi. 
Sömürüldü.  İşte o an anladı çocuk, bu 
acılara tanık olmak ve kayıtsız kalmak 
büyümektir.



Yaz TaTilini ÇocukÇa
nasıl Geçirmeli 

ebeveYnler çocukları 
nasıl DesTeklemeli?

Zaman bir nehir 
gibi akıp gider-
ken aylar ayları 
kovaladı ve 
çocukların gün 

sayarak beklediği yaz tatili baş-
ladı. Ebeveynlerin, hem okul dö-
neminde gelişen rutin koşturma-
calar, ödev stresi, servise yetişme 
telaşı bitiyor diye sevindiği, hem 
de şimdi koca yaz çocuğumla 
nasıl vakit geçirmeliyim kaygısını 
yaşadığı bir süreçteyiz. Genelde 
yaz tatiliyle ilgili aktivitelere dair 
plan ve programlar yapılır, fakat 
sıcakların ve rahatlığa endekslen-
miş çocukların haylaz tutumları 
sebebiyle çoğu gerçekleşemez. 
Ebeveynler bir süre sonra çocuk-
ları kendi hallerine bırakırlar ve 
bundan dolayı huzursuz olurlar. 
Çocuklara disiplin uygulamak ya 
da serbestlik arasında bocalarken 
de yaz çabucak biter. 

YAZIN DERS   
ÇALIŞMALI MI?

Çocuklar ise yoğun ve yorucu 
bir dönemi sonlandırmanın haklı 
rahatlığı ve sorumsuzluğuyla 
canım ne isterse onu yaparım 
modu ve motivasyonuyla tatile 
başlarlar. Elbette bu haklarını 
gözetip rahatlamalarına fırsat 
verirken insanın öğrendikçe, keş-

fettikçe, ürettikçe mutlu olabile-
ceğini vurgulayarak hem sosyal, 
hem kişisel sorumluluk alanlarını 
birlikte belirlemeli, aile içindeki 
sözlü-sözsüz kontratımızı onların 
katılımıyla oluşturmalıyız. Konu 
eğitimden başlayınca oradan 
devam edelim öyleyse. Aka-
demik başarısı ne olursa olsun 
yazın okuldaki kadar yoğun ve 
programlı olmasa da eğlenceli 
tatil kitaplarından eksik derslerini 
güçlendirmek ve pekiştirmek 
için çalışmaları ve kitap okuma 
alışkanlığı edinmesi için teşvik 
edilmelidir. 

BİLGİSAYAR BAŞINDA 
NE KADAR ZAMAN 
GEÇİRMELİ?

İkinci madde ebeveynlerin 
korkulu rüyası olan çocukların 
bilgisayar başında çok vakit 
geçirme olasılığı.  Elbette bu 
konuda da daha esnek ve bir o 
kadar kontrollü olmaya çalışaca-
ğız. Bu öneri ve kontroller talep 
şeklinde değil elbette istişare ve 
takiple sürdürüldüğünde sağlıklı 
bir form alacaktır. Biliyoruz ki 
engel ve yasaklarla değil, faydalı 
ve keyifli alternatifleri oluşturarak 
ilgilerini olumlu yöne çekebiliriz. 
Bu alternatifler elbette çok fazla 
ve biz çok zamana, çok çabaya, 
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yeterli imkânlara sahip olup olma-
dığımızı değerlendirip gözümüzde 
büyütüyor olabiliriz durumu. Oysa 
rutinin içine serpiştireceğimiz özel 
anlar, sıradan anların içine özel 
anlamlar yerleştirdiğimizde maksat 
hasıl olmuştur. Kontrollü oynanan 
bilgisayar ve konsol oyunlarının 
çocuğun gelişimine katkısı var-
dır. Strateji ve kurgu yetisi gelişir, 
yetersizlik ve başarısızlığa tolerans 
geliştirir, empati duygusu gelişir, 
dikkat dağınıklığı azalır ve aynı anda 
birkaç iş yapabilme becerisi gelişir, 
yaratıcılığı arttırır ve stresi atar, el göz 
koordinasyonu gelişir, yabancı dili 
gelişir, sosyalleşir ve problem çözme 
becerisi hızlanır.

NE KADAR İLGİLENMELİYİM?
Çocuklar ve yakın ilişkide bulun-

duğumuz kimselerle güvenli, sevgi 
dolu, koşulsuz onay ve kabule dayalı 
yakınlık ihtiyacı duyarız. Çocukların 
da o gevezelikleri, haylazlıkları, uğ-
raşları arasındaki en önemli ihtiyacı 
bizim doğal ve içten temaslarımızdır. 
Koşullarımız ne olursa olsun onlarla 
nitelikli etkileşim kurabiliriz. Onları 
dikkatle dinleyip geri bildirim ver-
mek, daha esnek ve toleranslı dav-
ranmak, ev işlerine, yemek yapmaya 
etkinlik tadında onları dahil etmek, 
evi bir keşif alanı, bir laboratuar gibi 
kullanmalarına sorumluluklarını üst-
lenmeleri kaydıyla izin vermek, onlar 
okuldayken günümüzü dolduran 
yoğunluklarımızı azaltmak, bebekken 
bizi gözleriyle takip ederek duygu-
ları çözümleyip, kendini ve yaşamı 
anlamlandırdığı gibi, biz de onların 
tutum, davranış ve ifadelerinden ihti-
yaçlarını duygu bağlamında okuyup 
desteklemeliyiz. Çünkü aile insanı 
yaşama hazırlayan güvenli üsttür. Ve 
ailede ne kadar kendi olmasına des-
tek, şefkat, anlayış ve özen görürse, 
çocuğun yaşamın zorluklarına karşı 
psikolojik bağışıklığı güçlenir.

İHTİYAÇLAR VE İSTEKLERİN 
SINIRLARINI NASIL 

BELİRLEMELİ? 
Çocukların farklı mizacı 

olduğundan karakteristik 
özellikleri, eğilimleri, yetenekleri 
göz önünde bulundurulmalıdır. 

Yaş dönemleri de ilgi ve tepkilerini 
oldukça etkilemektedir. Bir ağacın 
köklerinden boy vermesi gibi biz 
de çocuğumuzun mizacından 
yola çıkarak gerçekliğine destek 
olmalıyız. Eğer kendi istek, arzu, 
gereklilikler üzerinden çocuğu 
yönlendirirsek verimli olmadığı gibi 
ilişkimizi de zora sokmuş oluruz. 
Çocuğun mizacını tanımak için 9 
Tip Mizaç-Enneagram testi ve bu 
alandaki kitaplardan faydalanabilinir 
(İsmail Acarkan’ın Çocuklar Neden 
Farklı kitabını önerimdir.) Çocukların 
hangi mizaç özelliklerini taşıdığını 
bilmek, yaş dönemlerindeki bilişsel 
ve duygusal ihtiyaçlarını fark etmek 
onların tutum ve ihtiyaçlarını 
anlamamıza ve bilinçli bir destek 
sağlamamıza yarayacaktır. Örneğin 
başarı odaklı bir çocukla, sosyalliği 
önceleyen bir çocuğun yaz tatilinde 
de ilgisi ve yapmak istedikler 
farklı olacaktır. Biz ebeveynler 
olarak bunu bildiğimizde ihtiyacı 
doğrultusunda alanlar açabiliriz. 
Evde tasarım yapmak isteyen 
çocukla arkadaşlarıyla grup oyunları 
oynamak isteyen çocuk, huzuru, 
dinginliği tercih eden bir çocukla 
lider ruhlu bir çocuğun eğilim ve 
tutumları aynı olamaz. 

NASIL ETKİNLİKLER 
OLUŞTURMALIYIZ?

Köylerine ya da doğa tatiline 
giden çocuklar ruhsal ve fiziksel 
anlamda daha doygun bir süreç ya-
şayabilirler fakat şehre dönen ya da 
şehirde kalan çocuklar için de doğa 
aktiviteleri elbette yapılabilir. Bunlar 
yine büyük zaman ve yatırım gerek-
tiren şeyler olmadığı gibi birlikte ke-
yifli vakit geçirmek için iyi bir fırsat. 
Mümkünse civardaki ormanlık ya da 
deniz kenarı mekanlara gitmek, balık 
tutmak, uzak bir yere gidilemiyorsa 
mahalledeki ya da sitedeki park ve 
toprak alanlarda yürüyüşe çıkmak, 
toprakla temas etmek, kum ve su 
oyunları oynamak, bulutların kayışını 
izleyip aldıkları şekilleri yorumlamak, 
gece ay ve yıldızları gözlemlemek, 
pazara birlikte gidip sebze ve 
meyveleri birlikte seçmek, saksıda 
da olsa bitki yetiştirmek çocuğu 
rahatlatacaktır. 
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Çocuklar ve 
yakın ilişkide 
bulunduğumuz 
kimselerle güvenli, 
sevgi dolu, koşulsuz 
onay ve kabule 
dayalı yakınlık ihtiyacı 
duyarız. Çocukların 
da o gevezelikleri, 
haylazlıkları, 
uğraşları arasındaki 
en önemli ihtiyacı 
bizim doğal ve içten 
temaslarımızdır.  



NE KADAR SOSYALLEŞMELİ?
Çocukların yeni arkadaşlıklar 

edinmesi sosyal gelişimi ve hayata 
hazırlanması için önemli bir faktördür. 
Yeni ilişki biçimleri iletişim becerisini 
ve duygu kontrol mekanizmasını 
geliştirecektir. Toplum içinde kabul ve 
redleri yani kabul edilmenin, onaylan-
manın ve değer görmenin koşullarını 
öğrenerek medenileşecektir. Grup 
içinde farkını ortaya koymak için 
yeteneklerini geliştirecek ve sunacak-
tır. Akran onayı çocukluk ve ergenlik 
döneminde hayati önemi olan bir 
olgudur. Burada arkadaşlarıyla ve 
iletişimiyle ilgili yorum ve eleştirilere 
dikkat ederek yönlendirmek çocuğun 
sosyal yaşamda karşılaştığı sorunları 
bize açmasını kolaylaştıracaktır. Her 
daim tedbirli olarak ve teması kes-
meden yakın akrabalarla, arkadaşlarla 
ve yeni tanıdıklarıyla etkileşime izin 
verilmelidir. 

BİRLİKTE ÖZEL   
OLARAK NE YAPMALI?

Her çocuk ebeveyninin gözünde 
biricik olmak ister ve zaman zaman 
bu özel ilşkiyi deneyimlemeyi arzular. 
Bazen çocuklarınızın tamamıyla 
birlikte bazen de birebir zamanlar 
ayırıp vakit geçirmek çocuğu 
diğerlerinden onay alma çabasına 
düşmesini engeller. Onunla bazen 
bir kafe ya da çay bahçesine gidip 
sohbet etmek, belki tatlı sırlardan, 
çocukluk anılarından bahsetmek, 
onu can kulağıyla dinleyip aslında 
neyi vurguladığını yakalamak, 
sen her halinle kabul verdiğim 
biriciğimsin mesajını iletmek. Yaşama, 
güzelliklerine, zorluklarına, değerlere 
sohbet tadında değinmek. Şehrin 
hiç gitmediğiniz bir semtini keşfe 
çıkmak, genelde yapmadığınız şeyleri 
yapmak, birkaç sergi, müze, konser 
fırsatı yakalayıp üzerine konuşmak, 
velhasıl fiziksel ve zihinsel dünyanın 
sınırlarının kendi sınırlarıyla sınırlı 
olmadığını işaret etmek. Nitelikli film 
ve belgesel izleme etkinlikleri yapmak 
keyif verecektir.

Oyun çocuğun gerçek dünyayı 
kurgulamasını sağlar. Çocuk oyunla 
gelişir. Zaman zaman oyunlarına 

katılmak, misket yuvarlamadan isim 
şehre, voleyboldan kelime türetmeye, 
kurallı ya da spontane oyunlar 
oynaman hem ruh hem zihin hem 
bedenlerine gelişim sağlayacağı 
gibi sizinle ilişkisi güçlenecektir.  
O sizin tarafınızdan ilgi ve sevgi 
kupasını doldurduğunda kendi 
dünyasında yatışmış ve mutlu şekilde 
kalabilecektik. 

ÖĞRETMEYE ÇALIŞALIM 
 Çocuğumuza beş dil öğretebilmek 
için olanak sağlayalım:

1- Ana dilini çok iyi kullanabilecek 
okuma becerisi geliştirmek. İyi okuyan, 
okuduğunu anlayan, anladığını 
sözlü ve yazılı iyi ifade edebilen 
çocukların yaşam başarısı daha yüksek 
olmaktadır.

2- Evrenin dili olan matematiği 
iyi öğrenmeli ki, bilimsel düşünebilir 
ve bilme katkı sunabilir bir zihin inşa 
olsun.

3- Dünya dili olan İngilizceyi iyi 
kavramalı ki, hangi alanda çalışıyor 
olursa olsun yeterlilik kazansın.

4- Teknoloji diline hakim olsun, 
şimdi ve gelecek bunun üzerine 
kurulu. Robotik eğitim, teknoloji okur 
yazarlığı becerisi  geliştiği ölçüde dün-
yaya entegre üretimler yapabilecektir. 

5- İnsanlık dilini benimsesin. Fark-
lılıklara saygı duyma, empati kurma, 
nezaket, zarafet, çevreye duyarlılık, 
sorumluluk bilinci, milli ve evrensel 
değerlere hassasiyet gösterebilme 
bilinci olan çocuklar yetiştirmek en 
büyük sorumluluğumuzdur. 

Bir spor, bir müzik, bir sanat dalıyla 
aktif ilgilensin. Böyle olduğunda 
yaşamı keşfetmek ve yaşamdan tat 
almak için tehlikeli ve zararlı alanlara 
kaymak yerine, mutlu doygun, 
üretken çocukları gelecek nesillere 
armağan edebiliriz.  Herkesin kendi 
aile değerleri, imkanları bağlamında 
nitelikli bir tatil süreci geçirebilme 
donanımına sahip olduğuna 
inanıyorum.  Biz ebeveynler olarak 
farkındalıklı, sevecen ve üretken 
olabildiğimizde çocuklarımızın bizimle 
doygun ve keyifli zamanlar geçirmesi 
kaçınılmaz.  Bereketli ve keyifli bir yaz 
hikayesi yaşamanız dileğiyle. 
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Akran onayı 
çocukluk ve ergenlik 

döneminde hayati 
önemi olan bir olgu-

dur. Burada arka-
daşlarıyla ve iletişi-

miyle ilgili yorum ve 
eleştirilere 

dikkat ederek yön-
lendirmek çocuğun 

sosyal yaşamda 
karşılaştığı sorunları

bize açmasını 
kolaylaştıracaktır. 
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D
il ve konuşma bozukluk-
ları çocuklarda önemli 
bir oranda görülen ve 
sosyal ilişkilerini, akademik 
başarılarını ve duygusal 
gelişimlerini ciddi düzeyde 
etkileyen sorunsal bir alan. 
Özellikle çocukların konuş-

ma şekillerinde oluşan bazı sorunlar 
telafi edilmediği takdirde ilerleyen 
yıllarda içe dönük, iletişimden kaçan, 
kendini yeterince ifade edemeyen bi-
reylere dönüşme riskleri olabilir. Bu ne-
denle yaşanan bu tür zorlukların erken 
dönemde ele alınması çocuğun yaşam 
kalitesini olumlu yönde etkileyecektir. 
Bu yüzden bir an önce dil ve konuşma 
terapisi hakkında bilgi sahibi olup ilgili 
merkezlere başvurmak gerekiyor. Dil 
ve konuşma terapisti Zehra Turan ile 
detayları konuştuk. 

DİNAMİK BİR EDİM 

İlk olarak ‘İletişim nedir’ so-
rusuyla başlamak istiyorum. 
İnsan hayatı için iletişim kur-
manın önemi nedir?
İletişim, dil ve konuşma terapisin-

den söz edebilmek için öncelikli olarak 
bu sözcüklerin terimsel karşılığını 
bilmek gerekiyor. Aileler bize başvur-
duğunda genellikle bu sözcükleri aynı 
anlamda kullanıyor. Ancak biz uzman-
lar olarak her birini farklı kategoriler 
altında inceliyor ve buna göre de farklı 
terapi ve müdahale programları ha-
zırlıyoruz. İletişim en genel tanımıyla 

duygu ve düşüncelerin kişiler, gruplar 
ya da toplumlar arasında sözlü, yazılı 
ve görsel yollarla karşılıklı olarak akta-
rılmasına denir. İletişim her zaman ve 
her yerdedir. İnsan doğası gereği için-
de bulunduğu sosyal çevrede sağlıklı 
bir yaşam sürebilmek için çevresinde-
kilerle iletişime geçer. İletişim, hem iç 
-kişinin kendi varoluşuna dair- hem 
de dış dünyaya dair bir anlam arama 
çabasıdır. Dolayısıyla yalnızca dış çev-
reyle değil kişinin kendi kendisiyle de 
iletişim halinde olması gerekir. İletişim, 
insanın kendisinin başlattığı, var oldu-
ğu çevrede kendisini yönlendirecek 
ve farklılaşan ihtiyaçlarını karşılayacak 
şekilde uyaranları ayırt etme, işleme 
ve örgütlemeye çalıştığı dinamik bir 
edimdir. 

MÜDAHALE    
YÖNTEMLERİ FARKLI

Dil nedir, konuşma nedir? Dil 
ve konuşma arasındaki fark-
lar nelerdir?
İletişimin temelde bir amaç oldu-

ğundan bahsetmiştim. Şu an burada 
sizinle birlikte bulunuyorsam belli 
bir amacı yerine getirmek istediğim, 
size vermek istediğim bir mesaj ol-
duğu içindir. Dil ise bu amacı yerine 
getirmek için kullandığım bir araçtır. 
Konuşma ise dili (Lisanı) dışarı vurmak 
için gerçekleştirdiğim bir dizi motor 
harekettir. Örneğin; kekemelik bir ko-
nuşma bozukluğudur, dil ya da iletişim 
bozukluğu değildir. 

‘arı’ yerİne ‘ayı’, ‘kar’ 
yerİne ‘kay’ gİbİ tam 
söylenemeyen İlk 
sözcükler aİleler 
İçİn sevİmlİ görünür, 
ancak yaş İlerledİkçe 
düzelmİyorsa önemlİ 
bİr dİl ve konuşma 
bozukluğun habercİsİ  
olabİlİr. bu durum 
özellİkle okul dönemİnde 
çocukların başarılarını 
ve psİkolojİlerİnİ olumsuz 
etkİleyebİlİr. 

DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ ZEHRA TURAN: 

     İLETİŞİM, HER ZAMAN 

VE HER YERDE!

DOSYARÖPORTAJ



Artikülasyon bozukluğu bir ko-
nuşma bozukluğudur. Otizm sosyal 
iletişim/etkileşimde kısıtlılıkla karak-
terize bir bozukluktur yani temelde 
iletişim bozukluğudur. Afazi edinil-
miş bir dil bozukluğudur. Dolayısıyla 
iletişim, dil ve konuşma bozuklukları 
farklı alt alanları içermektedir ve bu 
alanlara ilişkin terapi ve müdahale 
yöntemleri farklılık arz etmektedir.

ROL ÜSTLENİYORUZ

Peki dil ve konuşma   
terapisti kime denir? 
Dil ve konuşma terapistleri 

insanların hayatı boyunca karşılaşa-
bileceği iletişim, dil ve konuşma pa-
tolojilerinin önlenmesi, tanılanması 
ve sağaltımıyla yükümlü bir meslek 
grubudur. Tanılama ve tedavi konu-
sunda görev ve sorumluluklarımız 
olduğu gibi bir bozukluk ortaya çık-
madan önce de koruyucu-önleyici 
bir rol üstlenmekteyiz. Bu, risk gru-
bunda olan çocukları belirlemek ve 
bu yönde ihtiyaç duydukları alana 
ilişkin destek eğitim sağlamak an-
lamına geliyor. Örneğin ülkemizde 
çocuklara 3, 3.5 yaşlarında otizm 
tanısı konuyor. Ancak henüz 6-12 
aylık bir bebek dahi otizmin erken 
belirtilerini gösterebiliyor. Göz tema-
sının olmaması, yüksek bir sese karşı 
irkilme tepkisini göstermeme, sosyal 
gülümsemenin olmaması, jest ve 
mimikleri taklit etmeme, adına tepki 
vermeme gibi birçok alarm durum-
ları söz konusu. Biz uzmanlar olarak 
yalnızca tanı almış çocuklara destek 

sağlamakla değil risk grubunda olan 
çocukları belirlemek ve ailelere bu 
konuda danışmanlık vermekle de 
yükümlüyüz. Yalnızca otizm için 
değil alanımıza giren bütün bozuk-
luklar için koruyucu-önleyici bir rol 
üstlenmekteyiz. Örneğin; ailesinde 
kekemelik öyküsü bulunan ve bir yılı 
aşkın süredir takılmaları olan bir ço-
cuğu da yaşı itibariyle dil gelişimini 
tamamlamamış olsa dahi risk grubu 
altında değerlendirip destek hizmet 
vermekteyiz.

AİLELER EĞİTİLİYOR 

Tedavi planını nasıl   
hazırlıyorsunuz?
Çalıştığımız vakanın yaşına ve ta-

nısına uygun olarak bireysel terapi ve 
müdahale programları uygulanmak-
tadır. Vaka eğer çocuksa yapılandırıl-
mamış, görsel açıdan zengin, oyun 
içerikli uygulamalar tercih edilmek-
tedir. Yetişkinle çalışılıyorsak genel 
olarak formal, yapılandırılmış müda-
hale programları tercih edilmektedir. 
Terapi sürecinde farklı disiplinlerle iş 
birliği halinde olmak hem mesleki bir 
yükümlülük hem de terapi başarısını 
arttıran bir unsurdur. Kulak burun bo-
ğaz hekimleriyle, nörologlarla, psiki-
yatristlerle, özel eğitim uzmanlarıyla, 
sosyal hizmet uzmanlarıyla, sınıf öğ-
retmenleriyle sürekli olarak iş birliği 
halinde çalışmaktayız. Aksi halde var 
olan bozukluğu tek yönlü ele almış 
oluruz. Ancak gerçek bir terapi olabil-
mesi için bozukluğa ilişkin bütün fak-
törlerin ele alınması gerekmektedir. 
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Ülkemizde çocukla-
ra 3, 3.5 yaşlarında 
otizm tanısı konuyor. 
Ancak henüz 6-12 
aylık bir bebek dahi 
otizmin erken belir-
tilerini gösterebiliyor. 
Göz temasının ol-
maması, yüksek bir 
sese karşı irkilme 
tepkisini göster-
meme gibi birçok 
alarm durumları söz 
konusu.



Disiplinler arası iş birliği büyük 
önem arz etmekle birlikte özellik-
le çocuklarla çalışıyorsak ailelerle 
iş birliği kurmaktayız. Tanıya göre 
değişmekle birlikte terapi seans-
ları genellikle haftada 1, 40-45 
dakika olmak üzere düzenlenir. 
Ancak bir çocuğun hayatında 
kalıcı bir değişim yaratmak için bu 
süre yeterli değildir. Bu nedenle 
aileler adeta bir terapistmiş gibi 
tarafımızca eğitilmektedir. 

PEK ÇOK ÜNİVERSİTEDE 
MEVCUT

Meslek tanımı görev 
ve istihdam alanları 
nelerdir?
Ülkemizde uluslararası görev 

tanımlarına uygun terapist geçmiş 
yıllarda çok az iken üniversitelerde 
lisans bölümlerinin açılmasıyla 
birlikte bu alanda çalışan uzman 
sayısı son yıllarda artış gösterdi. 
Dil ve konuşma terapisti olarak 
çalışabilmek ancak bu alanda dip-
loma almakla mümkündür. Aileleri 
bilinçlendirmek de çok önemlidir. 
Çalıştıkları terapistin diplomasını 
sorgulamak ailelerin hakkıdır. Aksi 
halde hem maddi hem de ma-
nevi kayıplar ortaya çıkmakta ve 
mağduriyetler yaşanmaktadır. Söz 
konusu bir insan hayatı, bu neden-
le sizin aracılığınızla ailelerde bir 
farkındalık oluşturma gayreti için-
deyiz. Dil ve konuşma terapistleri 
hem sağlık hem de eğitim sektö-
ründe mesleklerini icra edebilirler. 
Bu anlamda çok yönlü bir istihdam 
alanına sahip bir meslek grubudur. 

GENİŞ YELPAZEDE 
DEĞERLENDİLİYOR 

Dil ve konuşma terapist-
leri ne tür bozukluklarla 
çalışmaktadırlar?
Dil ve konuşma bozuklukları 

çok geniş bir yelpazede ele alına-
bilir. En genel sınıflamayla;
Yapısal Bozukluklar:
Dudak damak yarıklıkları: 
Cerrahi prosedür uygulanır 
ancak operasyon öncesinde 

ve sonrasında dil ve konuşma 
terapistleri rol alır. Operasyon 
öncesinde beslenme ve 
yutmayla ilgili operasyon 
sonrasında ise konuşma 
bozukluğunun sağaltımıyla ilgili 
olarak terapi müdahale programı 
hazırlanır. 
Akıcılık Bozuklukları: Dil ve konuş-
ma terapisi denince genelde akla 
gelen ilk bozukluktur; kekemelik. 
Akıcılık bozuklukları adı altında 
incelenmektedir. Konuşmanın 
akıcılığında meydana gelen bir 
bozukluktur. Tekrarlar, uzatmalar 
ve bloklarla karakterizedir. Çocuk-
larda, ergenlerde ve yetişkinlerde 
kekemelik terapisi yapmaktayız. 
Erken dönem kekemelikte (3-5 
yaşları arasında) başarı şansımız 
daha yüksek olmakla birlikte her 
yaş grubuyla çalışmaktayız. Ke-
kemelik çok yönlü bir konuşma 
bozukluğudur. Sosyal fobi gibi 
psikiyatrik bozukluklarla birlikte 
görülmesi çok yaygındır. Destek 
alınmadığı taktirde yaşam kalite-
sini düşürdüğü araştırmalarca be-
lirlenmiştir. Kekemeliğinden ötü-
rü sosyal bir çevre edinemeyen, 
iş başvurusunda bulunamayan, 
duygusal ilişki yaşayamayan, tele-
fonla konuşmaktan dahi kaçınan 
pek çok insan bulunmaktadır. 
Sadece klinik içinde değil klinik 
dışında da danışanlarımızla çalış-
malar yapmaktayız. 
Gecikmiş Dil ve Konuşma  Bozuk-
lukları:  Çocukların dil gelişimi 
belli bir düzene ve sıraya göre 
olmaktadır. Bireysel ayrılıklar 
olmakla birlikte dil gelişiminde 
dönemler ve o dönemlerde 
kazanılması gereken yetiler bu-
lunmaktadır. Ancak bazı çocuklar 
yaşıtlarına göre dil gelişimi açısın-
dan geri kalabilirler. Örneğin, bir 
çocuk 3 yaşını doldurduğu halde 
isteklerini işaret yoluyla ifade 
ediyorsa bu bir problemdir. Ya da 
2 yaşını doldurduğu halde hiç 
sözel çıktısı yoksa sağlıksız bir du-
rum var demektir.  Çocuklar 1 yaş 
civarında sık kullanılan sözcükleri 
söylemeye başlarlar. 
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Kekemeliğinden 
ötürü sosyal bir çev-

re edinemeyen, iş 
başvurusunda bulu-
namayan, duygusal 
ilişki yaşayamayan, 

telefonla konuşmak-
tan dahi kaçınan 

pek çok insan bu-
lunmaktadır. Sadece 

klinik içinde değil 
klinik dışında da da-
nışanlarımızla çalış-
malar yapmaktayız. 
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2 yaşına geldiklerinde 50-100 
sözcüğü söyleyebilmektedirler. 3 
yaş civarında ise 2-3 sözcüklü cümle 
kurup 300’e yakın sözcüğü söyle-
mesini beklenir. Birçok bozuklukta 
olduğu gibi gecikmiş dil ve konuşma 
bozukluklarında da risk altında olan 
çocukları belirlemek ve buna yönelik 
olarak danışmanlık vermek büyük 
önem arz etmektedir. Günümüzde 
yanlış teknoloji kullanımına bağlı ola-
rak çok sayıda çocuğun dil becerile-
rinde gerilik olduğunu görmekteyiz. 
Erken dönemde telefon, televizyon 
ve tablet kullanımının dil becerilerini 
olumsuz yönde etkilediğine dair ka-
nıt düzeyinde çalışmalar var. 

Konuşma Sesi Bozuklukları: 
Artikülasyon ve fonolojik bozuk-

luklar konuşma sesi bozuklukları 
olarak adlandırılmaktadır. Ailelerin 
‘Harfleri söyleyememe’ olarak ad-
landırdığı bozukluktur. Artikülasyon 
konuşmaya yardımcı organların 
belli bir düzenle konuşma seslerini 
şekillendirmesidir. Dudaklar, dil, diş, 
sert ve yumuşak damak artikülatör 
organlardan bazılarıdır. Artikülasyon 
bozukluğu motor planlama/prog-
ramlamayla ilgilidir. 3 ila 5 yaşları 
arasında görülmektedir. Artikülasyon 
bozukluğunda birey bazı sesleri 
hatalı üretir bu da konuşmanın anla-
şılırlığını etkilemektedir. Fonoloji; bir 
dile ait konuşma sesleri ve bu sesleri 
birleştirme kurallarını içermektedir. 
Planlamayla değil dilin sistemiyle 
ilgilidir. Her çocuğun fonolojik gelişi-
mi birbirinden farklıdır. Fonolojik ha-
talar çok çeşitli olabilmektedir. Ancak 
en sık karşılaşılanları; konuşma sesle-
rinin yer değiştirmesi, düşürülmesi, 
sözcük öbeklerinin karışması ya da 
hatalı kullanımı olarak özetlenebilir. 
Nörojenik Problemlere Bağlı Motor 
Konuşma Bozuklukları 
Edinilmiş Dil Bozukluğu: Afazi
Ses ve yutma bozuklukları.

TERAPİSTE BAŞVURUN

Normal dil gelişimi nedir, 
terapiye ne zaman   
başvurulmalıdır?
Uzmanlar olarak dili iki kategori 

altında incelemekteyiz. Bunlar; alıcı 
ve ifade edici dil. Alıcı dil, sözel ifa-

delerin anlaşılmasına dayalıdır. İfade 
edici dil ise duygu ve düşüncenin 
sözel olarak ifade edilmesine dayalı-
dır. Doğumdan sonra ilk üç ayda be-
beğin alıcı dil düzeyinde yüksek bir 
ses duyduğunda irkilmesi, ağlarken 
annesinin sesini duyduğunda rahat-
laması gerekmektedir. Ünlü sesleri 
ve /p/, /b/ gibi çift dudaksıl sesleri 
kullanması gerekir. 4-6 aylar arasında 
alıcı dil düzeyinde sesin geldiği yöne 
bakması, kaynağını bulması gerekir. 
Konuşmaya ilişkin babıldama döne-
minin başlamış olması gerekir. Bu 
dönemde aileler çocuklarının ‘Baba’’ 
dediğini düşünseler de aslında geli-
şimsel bir süreçtir ve normal gelişim 
gösteren her bebek bu süreçten 
geçmektedir. Bir yaşında sık kulla-
nılan sözcükleri söylemesi 50-100 
sözcük anlayabilmesi gerekir. İki 
yaşında ekleri kullanmaya başlaması 
ve 2-3 sözcüklü cümle kurması bek-
lenir. 12’ci ayda konuşma anlaşılırlığı 
yüzde 25, 18’nci ayda yüzde 50-75 
36’ncı ayda yüzde 80-90 olması bek-
lenir.

Çocuğunuz göz teması kurmu-
yorsa, kendisini ifade edemediğinde 
öfkelenip ağlıyorsa, salyasını kontrol 
edemiyor ve çiğnemesinde problem 
varsa, sosyal ortamlardan kaçınıyor-
sa, sözel ifadeler yerine işaretlerle 
kendisini anlatıyorsa, konuşma 
anlaşılırlığı düşükse, konuşmasında 
takılmalar varsa çok vakit kaybetme-
den bir dil ve konuşma terapistinden 
değerlendirme talep ediniz.

ÇEŞİTLİ FAKTÖRLER 
SÖZKONUSU 

Gecikmiş konuşmaya yol 
açan sebepler nelerdir?
Çocukların konuşmasının gecik-

mesinde çok çeşitli faktörler rol oy-
nayabilmektedir. İşitme, dil edinimi 
ve konuşma gelişimi için son derece 
önemli bir faktördür. Dolayısıyla 
erken dönemde gerçekleşen işitme 
yetersizliği dil ve konuşma problem-
lerine yol açabilmektedir. Gecikmiş 
dil şüphesiyle gelen birçok vakada 
işitme kayıplarına rastlayabiliyoruz. 
Hafif düzey işitme kayıpları dahi dil 
gelişimini olumsuz yönde etkile-
yebilmektedir. Görme kayıpları da 

RÖPORTAJ

Günümüzde yanlış 
teknoloji kullanımına 
bağlı olarak çok 
sayıda çocuğun 
dil becerilerinde 
gerilik olduğunu 
görmekteyiz. Erken 
dönemde telefon, 
televizyon ve tablet 
kullanımının dil 
becerilerini olumsuz 
yönde etkilediğine 
dair kanıt düzeyinde 
çalışmalar var. 



benzer şekilde dil gelişimini olumsuz 
yönde etkileyebilmektedir. Zihinsel 
ve bedensel engeller, dudak damak 
yarıklığı gibi yapısal bozukluklar da 
dil ve konuşma gecikmesine neden 
olabilmektedir.

Erken doğum, düşük doğum 
ağırlığı, genetik, kromozom ano-
malileri, uyaran eksikliği, yaygın 
gelişimsel bozukluk (Otizm, down), 
hatalı ebeveyn davranışından ötürü 
görülebileceği gibi bazen bunlardan 
bağımsız olarak da dil ve konuşma 
gecikmesi görülebilmektedir.

TEŞVİK EDİN 

Aileler çocuklarının dil  
gelişimini desteklemek 
 adına neler yapabilirler?
Bebekler doğdukları andan iti-

baren içinde bulundukları çevreyle 
iletişim kurmaya başlar. Gelişim 
dönemlerine uygun olarak sesler 
çıkarırlar. Bu sesler dil ve konuşma 
gelişiminin öncül becerileri olarak 
kabul edilmektedir. Dil açısından 
zengin ve çeşitli uyaranlara maruz 
kalarak büyüyen çocukların dili diğer 
çocuklara göre daha hızlı edindiği 
araştırmalarca kabul görmüştür. 
Çocuklar zamanla yetişkin benzeri 
konuşma özellikleri gösterir. Ancak 
bazı durumlarda çocuklar konuşma-
ya başlamayabilirler. Konuşma geli-
şimleri yaşlarından çok geri özellikler 
gösterebilir. Bu durumda “Babası 
da geç konuştu ya da bekleyelim 
mutlaka konuşur” gibi yaklaşımlar 
sorunun ciddileşmesine ve ek olarak 
başka sorunların da gözlenmesine 
neden olabilir. 

Bu tip çocukların ebeveynleri 
tarafından desteklenmesi gerekmek-
tedir. 

1)  Çocuğunuzla yaşadığınız 
ortamı iletişime uygun hale getirin. 
Anlamayacağı endişesi taşımadan 
her zaman ve her yerde sohbet edin. 
Kaliteli zaman geçirme gayreti için-
de olun.

2) Konuşmak yerine işaret etmeyi 
tercih ettiğinde nazikçe onu anla-
madığınızı ifade ederek konuşmaya 
teşvik edin. Konuşmak için çabaladı-
ğında övgü dolu ifadeler kullanarak 
pekiştirin. 

3) Çocuğunuzun anlaşılırlığı za-
yıfsa ve bebeksi ifadeler kullanıyorsa 
sevimli bulduğunuz gerekçesiyle bu 
durumu sürdürmeyin. Doğru ifade-
ler kullanarak çocuğunuzun yetişkin 
diline hâkim olmasını kolaylaştırın.

4) Çocuğunuzu gözlemleyin, ko-
nuşmak için fırsatları değerlendirin. 
Karşılaştığınız her nesneyi tanıtın, iş-
levlerinden bahsedin. Çocuğunuzun 
sizi ve yaşadığı evreni anlamasına 
kolaylık tanıyın.

5) Sorular yönelttiğinde bu anları 
fırsat bilerek anlayacağı şekilde ya-
nıtlar verin, başınızdan savmayın.

6) Oyunu yeni sözcükler öğren-
mesi için bir araç olarak kullanın. 

Çocuğunuzun dünyasına girip onu 
anlamanızı ve onun tarafından anla-
şılmanızı kolaylaştıracaktır. 

7) Dilbilgisel açıdan karmaşık 
uzun cümleler kurmaktan kaçının. 
Kısa, öz, anlaşılır olmaya gayret edin.

8) Çocuğunuzla her gün etkile-
şimli kitap okuyun. Kitaplar tekrarlı 
okumalarla yapılmalıdır. İlk okumada 
yetişkin aktifken 2. 3. okumada ço-
cuk aktif katılım sağlayabilmektedir. 
Her kitapta hedef sözcük belirlemek 
sözcük dağarcığını geliştirmek açı-
sından çok önemlidir.

9) Çocuğunuzu başkalarıyla kı-
yaslamayın. Her çocuğun gelişimi 
özel ve biriciktir. 

1) Nasıl söylediğine değil 
ne söylediğine kulak verin. 
Takıldığında onun yerine 
sözcükleri tamamlamayın.

2) ‘Derin bir nefes al’, 
‘Acele etme’, ‘Tekrar söyle’ gibi 
yönergelerde bulunmayın.

3) Çocuk takıldığında ‘ilgi 
çekmek için mi yapıyorsun’ gibi 
uygun olmayan sorular sormayın.

4) Kekemeliği olan bir 
çocukla konuştuğunuzda kendi 
konuşma hızınızı yavaşlatmaya 
gayret edin.

5) Çocuk takıldığında göz 
temasını kesmeyin.

6) Uygun olmayan  
teselli cümleleri kurmayın,  
endişeli bir izlenim  
vermekten kaçının.
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KEKEMELiĞi OLAN BiR ÇOCUKLA iLETiŞiM
KURARKEN DiKKAT EDiLMESi GEREKENLER

Akıcılık bozukluklarında yalnızca kekemelik değil hızlı bozuk 
konuşma da yer almaktadır. Terapi ve müdahale yöntemleri 

farklılaşmakla birlikte aynı başlıkta incelenmektedir.

RÖPORTAJ
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YAZAR

YAZ 
EKRANLARINDA

NELER
OLUYOR?

S on yıllarda ekranlar, kış 
sezonu kadar yaz sezonu 
da renklendirilmeye 
çalışılıyor. Oyuncu ve 
programcıların büyük 

çoğunluğunun paydos verdiği 
zaman diliminde bazı ekipler çalışma 
sezonunu henüz açıyor ve birden 
fazla dizi ağırlıklı projeler ekranlarda 
yer almaya başlıyor. Fakat benim en 
çok merak ettiğim nokta şu; özellikle 
dizi projelerinde neden yaz aylarında 
romantik komedi içerikli senaryolar 
sunuluyor? 

Romantik komediye adeta 
‘Defolu’ yaftası yapıştırmak niye? 

Yaz dizilerinin bazılarında izleyicinin 
IQ ile dalga geçtiğini düşünmeden 
edemiyorum. Zaten doğru bir proje 
kış sezonunda da devam ediyor. 
Evet yaz aylarında izleyiciler genelde 
televizyondan uzak daha sosyal 
bir hayat içerisine girmektedirler 
belki de bu bir bahane olabilir yine 
de kaliteli işler izlemek isteyen 
izleyicilerin sayısı yadsınmayacak 
kadar fazla. Bu dikkate alınmalıdır. 

NİTELİK ÖNEMLİ 
Diğer bir konu ise; yıllar önceki 

sezonlarda iş yapmış projelerin 
tekrarları... 

GENEl BİR BAkış 
AçıSıYlA şu ANı 

DEğERlENDİRECEk 
OluRSAk: MAAlESEf 

kANAllAR Bu YAzı DA 
klASİk fORMATlAR vE 

ESkİ Dİzİ TEkRARlARıYlA 
GEçİRECEk GİBİ 

GöRüNüYOR. ‘ACİlEN 
YENİlENMElİSİNİz’ DİYEREk 

BİR NOT GEçİYORuM! 
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Geleneksel festival niteliğinde 
her sezon ısıtılarak önümüze sürülen 
bu dizilerin artık bitmesi gerektiğini 
düşünüyorum. Tabir-i caizse, “Tadı 
damağımızda kalsın” diye haykırmak 
istediğimizi de bilsinler değil mi? 
Evet! Kabul ediyorum. Gerilimden 
ziyade daha şeffaf, daha sakin 
içerikler reyting getirmiyor deniyor! 
Bence bu tamamen algı kurmak 
‘Nasıl alışırsan öyle gider!’ kafaları... 

Misal; geçtiğimiz günlerde 
ekranlara veda eden İstanbullu Gelin 
dizisi için ‘Bu iş tutmaz’ diyen birçok 
kişi olmuştu ilk başladığında. O 
zaman da şu an ki gibi ‘Bu iş tutacak, 

göreceksiniz’ diyenlerden biriydim. 
Nihayetin de fena tuttu. Çünkü, 
izleyiciye meraktan çok mesaj veren 
sayılı yapımlardan biriydi. Velhasıl; 
bu nitelikte proje oluşturursanız 
ister yaz ister kış reytinglerin hangi 
sıralarda gezdiğini görebilirsiniz. 
Sanırım biraz kaliteye kuvvet vermek 
lazım her manada.

KLASİK FORMAT   
DEVAM EDİYOR 

Unutmadan! Geçen yaz 
itibariyle başlayıp bu yaz da rüştünü 
ispatlamış bir şekilde ekran hayatına 
devam eden Erkenci Kuş dizisi yine 

sezonun en iyi romantik komedi 
dizisi olarak devam edecek gibi 
görünüyor. 

Genel bir bakış açısıyla şu 
anı değerlendirecek olursak: 
Maalesef kanallar bu yazı da klasik 
formatlar ve eski dizi tekrarlarıyla 
geçirecek gibi görünüyor. ‘Acilen 
yenilenmelisiniz’ diyerek bir not 
geçiyorum! Ekranları maziye değil, 
eğlenceye boğun. Sanıyorum ki, 
yönetim ekipleri eylül sezonu için 
hummalı bir hazırlık içine girmiş 
bulunmakta. Bakalım bu yazın 
ardından sıkılmış izleyici yüzlerini 
nasıl yeni bir sezon bekliyor... 

YAZAR



Tolkien, Lord of The Rings serisi, The 
Hobbit, Silmarillion, Hurin’in Çocuk-
ları ve daha nice edebiyat dün-
yasına kazandırdığı önemli eserle 

tanınan J.R.R. Tolkien’ın hayatını konu ediyor. 
Film, İngiliz yazar, şair, filolog ve profesör un-
vanlı akademisyen JRR Tolkien’ın yetim kaldığı 
çocukluk döneminden itibaren yaşamının 
ilerleyen dönemine uzanıyor. Tolkien’in ark-
adaşlık ve aşkı keşfetme hikayesi anlatılırken 
diğer yandan da I. Dünya Savaşı Dönemi’nde 
Tolkien’in yaşadıklarına değiniliyor.

Tür: Biyografik, Dram
YöneTmen: Dome Karukoski
OYuncular: Nicholas Hoult, Lily 
Collins, Colm Meaney

TOLKİEN

Tür: Aksiyon    YöneTmen: Jon Watts
OYuncular: Tom Holland, 

Jake Gyllenhaal, Zendaya

Tür: Macera, Aile, Animasyon YöneTmen 
Jon Favreau OYuncular: Donald Glover, 
Beyoncé Knowles-Carter, Chiwetel Ejiofor

Örümcek Adam macerasının ikinci de-
vam halkası olan filmde Peter Parker’ı bir 
kez daha milyonlarca hayran kazanan 
yeni nesil Örümcek Adam Tom Holland 

canlandırıyor. Genç Peter Parker’ın maceralarının an-
latılacağı filmin yönetmenliğini Jon Watts üstleniyor.

The Lion King, yavru bir aslan olan Simba’nın 
maceralarını konu ediyor. Ormanın kralı olan 
babası Mufasa’ya hayran bir yavru aslan olar-
ak mutlu bir hayat süren Simba, sinsi amcası 

Scar’ın planlarından habersizdir.

ÖRÜMCEK-ADAM: EVDEN UZAKTA ASLAN KRAL

SİNEMA
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Colette, Fransız yazar Sidonie-Gabrielle 
Colette’in hayat hikayesini anlatıyor. 
Karizmatik Parisli yazar Henry Gau-
thier-Villars ile evlendikten sonra 

Sidonie-Gabrielle Colette, Fransa’nın kırsal 
kesimlerindeki hayatını, yaratıcı yeteneklerinin 
kıvılcımlandığı Paris şehrine taşınmak için terk 
eder. Willy mahlasıyla tanınan kocası, kendi 
isminde yayınlanacak bir romanın gizli yazarı 
olarak Colette’i kullanmaya başlar. Biyografik 
filmin kadrosunda Dominic West, Eleanor Tom-
linson ve Fiona Shaw da yer alıyor. 

Tür: Dram, Biyografik
YöneTmen: Wash Westmoreland
OYuncular: Keira Knightley, 
Dominic West, Eleanor Tomlinson

COLETTE

Tür: Western, Dram YöneTmen Jim 
Jarmusch OYuncular: Johnny Depp, 

Gary Farmer, Lance Henriksen

Tür: Mac Tür:  Dram YöneTmen: Hakan 
Kurşun OYuncular: Furkan Palalı, 

Burhan Öcal, Megumi Masaki 

1800’lü yıllarda hayatta önemli bir şeye sahip 
olmayan ve son derece sıradan bir yaşam süren 
William Blake isimli bir genç, farklı bir deneyim 
yaşamak adına yaşadığı toprakları terk edip, 

bilmediği bir yerde yeni bir hayata atılmaya karar verir. 
Zafer ve annesi Döndü hanım, Ege’nin bir 

kıyı kasabasında birlikte yaşamaktadır. Yaşı 
geçmekte olan oğlunun kasabanın güzeli 
Mehtap’tan ayrılmış olmasına ve hala 

evlenmemiş olmasına üzülen Döndü, bu gidişata  
son vermek için harekete geçer.

ÖLÜ ADAM YUVAYA DÖNÜŞ
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İlİşkİlerde
5 trend kOnU

DOSYA

İ
lişkilerde son dönemde sıklıkla karşı-
ma çıkan durumları analiz ettiğimde 
bireysel çalışmalar olsun, verdiğim 
seminerler olsun kadınların mağdur 
oldukları başlıkları bir araya getir-
dim. Aslında bu başlıkların kendi 
aralarında da bazı bağlantılar var; 

zira ilişkiye değer katmak yerine kendi 
davranış sorunlarını ve ikilemlerini geti-
ren erkekler arasında ciddi benzerlikler 
var. Bir erkeği yetiştiren annesidir ve 
annesinin ona çocukluktan ilk gençliğe 
kadar verdiği eğitim, o adamın yetiş-
kinliğinde kadınlara nasıl davranacağını 
büyük ölçüde belirler. Durmadan daha 
fazla sayıda kadınla flört etmeye çalışan 
bir erkeğin çocukluğundaki anne sevgisi 
açlığı veya ölçüsüzce şımartılmış olması 
onun kadınlarla olan tüm ilişkilerinde en 
büyük problemi olacaktır.

MEDENİ DURUMUNDAN BAH-
SETMEYENLER
Şimdi son dönemde ilişkilerde karşımı-
za sıklıkla çıkan başlıkları inceleyelim:

İlişkinin başında medeni durumun-
dan hiç bahsetmeyen ve bekar bir 
erkek havası veren fakat sonrasında 
evli olduğu ortaya çıkan erkekler ilk 
sırada yer alıyor. Bu erkekleri de ikiye 
ayırabiliriz; öncelikle evli olduğu ortaya 
çıktığında çocukça bir tepkiyle “Ama 
sen bana bunu sormadın ki; sorsaydın 
evli olduğumu söylerdim” diyenler var. 
Evlilik konusu geçmedikçe veya kadın 
“Sen evli misin?” gibi direkt sorular 
sormadıkça kesinlikle bu konuya de-
ğinmeyen erkek modeli. Kendince bir 
mantık oyunu yaparak, konusu geç-
seydi zaten söylerdim diyor ancak bu 
tip adamların bir ilişkiye dürüstlük veya 
şeffaflık getirmesi mümkün değildir. 

Yazar aDil YılDırım’Dan kaDınlara TÜYolar
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Aslında böyle hassas bir konuda ek-
sik bilgi vermek de yanlış bilgi vermek 
ve yalan söylemekle aynı anlama gelir; 
zira kadın ilişkinin hemen başında 
duygu beslemeye başlar ve zaten eğer 
bir duygu oluşmuyorsa ilişkiye devam 
etmek istemez. Bu duyguyu ilk etapta 
oluşturmak ve sonrasında kadına 
gerçekleri ifade etmek isteyen erkeğin 
kafasındaki plan şudur: “Öncelikle beni 
sevsin sonra zaten bir şekilde devam 
ederiz.” Kendisine sevgi besleyen 
kadının ilişkiden vazgeçmeyeceğini 
bilir. Sonradan evli olduğu ortaya 
çıkan erkeklerin diğer sınıfı ise açıkça 
yalan söyleyenlerdir. ‘Ben bekarım’ der 
ve hatta kadın görmesin diye yanın-
da kimlik taşımazlar. Hatta kimileri 
arkadaşlarıyla sevgilisini tanıştırmazlar 
zira bir arkadaşı bu durumu ağzından 
kaçırabilir!

GÖZLEM YAPMAK İMKANSIZ
İkinci sırada yine trend bir konu 

var; sosyal medyadan tanışıp ilk birkaç 
gün çok yoğun ilgi gösteren erkekler. 
Öncelikle şunu belirtmekte fayda var, 
hemen her erkek şu bilgiye sahiptir, 
kadınlar yoğun ilgi gösteren erkeklere 
bayılırlar ve duygu beslemeye baş-
larlar. Başka bir ifadeyle, bir kadında 
yoğun duygu yaratmanın en hızlı ve 
kesin yolu o kadına çok yoğun ilgi 
göstermektir. Masallarda bile kadının 
aynaya bakıp “Ayna ayna söyle bana 
benden daha güzeli var mı?” diye 
sorduğunu düşünecek olursak kadın-
larla ilgili bu temel bilgi, erkek zihnine 
çocukluğundan itibaren işlenmiştir. 
Dolayısıyla yeni tanıştığı bir kadına çok 
yoğun ilgi göstererek o kadını kendine 
bağlamak hemen her erkeğin sıklıkla 
uyguladığı bir yöntemdir. Günümüzde 
ilişkilerin özellikle sosyal medyadan 
ilerlediğini düşünecek olursak daha fi-
ziksel olarak bir araya gelmeden sosyal 
medya üzerinden muazzam ilgi gös-
teren erkeklere karşı kadınların dikkatli 
olmalarında fayda var. Önemli olan 
tanışma ve bir araya gelme sürecini 
hızlandırmaktır. Bunu yapmadan, yani 
masada karşınızda o adamı yakından 
gözlemlemeden onu tanıyabilmeniz 
veya onunla ilgili gerçek bir gözlem 
yapabilmeniz imkansızdır.

KABUL OLABİLİR! 
Üçüncü sırada yine sıklıkla karşımı-

za çıkan bir durum bulunuyor: Annesi 
“Bu kızdan ayrıl” dediği için ilişkisi iyi 
gitmesine rağmen ayrılık kararı alan er-
kekler. Bu sınıf son derece kalabalık zira 
çok sayıda erkek yaşı ne olursa olsun 
kararlarını annesine danışarak alıyor. 
Bugün televizyonlarda hala gelin-kay-
nana rekabetini işleyen programların 
yer alması toplumdaki bu gerçekliğin 
gözler önüne serilmesidir. Aynı şekilde 
en çok izlenen dizilerin senaryolarına 
bakıldığında yine aynı tabloyu görebi-
liriz: Başroldeki erkek karakter her ne 
kadar güçlü ve bağımsız görünse de 
annesinin tek bir sözüyle tüm kararları 
değişebilir ve birlikte olduğu kadın da 
bu durumda rekabete girişir; senaryo-
daki tüm çatışma anne ile eş arasında 
kalan erkek çocuğun yaşadığı ruhsal 
bunalımlardan oluşmaktadır. Kimi za-
man bu durumu daha da zor ve izleyici 
açısından daha çekici hale getirmek 
için başroldeki erkeğin kardeşleri veya 
ablaları da çatışmanın içerisine dahil 
olurlar ve eş rolündeki kadın karakter 
hepsiyle birden başa çıkmak ve eşini 
elinde tutmak için oldukça zorlu bir 
savaştan galip çıkmaya çalışır. Aslına 
bakılırsa, ilişki esnasında sevgilinizin 
tamamen anneci bir adam olduğunu 
görüyorsanız ve yine bu sebeple an-
nesinin dayatmasıyla sizden ayrılıyorsa 
şanslısınız; zira böyle bir adamla evlilik 
sizin açınızdan kâbus olabilir!

DOSYA

MANTIK ÖNEMLİ
Bu başlık oldukça enteresan; “Adil 

Bey ben sevgilimle genelde hiç an-
laşamıyorum ancak ona çok aşığım, 
sizce ilişkide kafa yapılarının uyuşması 
önemli midir?” diye bana ulaşan genç 
kızlar var. Genelde yaşları 19 – 25 
arasında değişen genç arkadaşları-
mın bu sorusu beni oldukça detaylı 
düşünmeye itiyor. Zira bir ilişkide 
kafaların uyuşması belki de en önemli 
konudur. Ergenlik döneminde ço-
cukça hislerle bir insan bizi kendisine 
çeker, bir bakışıyla, gülüşüyle veya 
yaklaşım tarzıyla ve genelde bu kızın 
bizim için mantıklı bir seçim olup 
olmadığını düşünmeyiz. O yaşlarda 
ilişkimizin mantıklı olması gerekmez; 
sadece duygularımızı takip ederiz. 
Ancak büyüdükçe ve olgunlaştıkça 
ilişkinin içerisine mantık koymak 
zorunda kalırız zira mantıksız bir 
ilişkinin duygusu da ilişkiyi ayakta tut-
maya yetmez. Türkiye’deki 16-25 yaş 
kitlesinin Portekiz’in tüm nüfusunun 
iki katı olduğunu düşünecek olursak 
bu sorunun neden sıklıkla geldiğini 
anlamak da mümkündür.

İLİŞKİSİZ YAPAMAYANLAR
Son trend konumuz ise başından 

beri “Sırtlan erkek” diye tabir ettiğim 
ve bu şekilde literatüre giren erkek 
sınıfıyla ilgili: İki yıllık veya benzeri 
uzun bir ilişki biter bitmez kendisine 
yeni bir sevgili bulan erkekler. 
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DOSYA
Burada iki sebep olabilir; 

ya zaten bir süredir ilişkiden 
kopmuştur ancak bunu belli 
etmiyordur; ya da bazı erkeklerin 
en büyük sorunu olan yalnızlık 
depresyonuna girmiştir. Bu bir 
çeşit panik halidir. Ayrılık sonrası 
yalnız kaldığında duvarlar üstüne 
gelmeye başlar, hangi şarkıyı 
dinlese veya televizyonda hangi 
filmi izlese, her sahnede ayrıldığı 
kadını görmeye başlar. Sokakta 
yanından geçen her kadında 
ayrıldığı kadından izler görür. 
Bu ruhsal durumdan çıkabilmek 
için kendisine bir kurtarıcı arar ve 
hemen yeni bir ilişkiye başlar.

Son altı aylık süreçte 
üniversitelerde, iş kadınlarına bağlı 
derneklerde, özel şirketlerde ve 
bunların dışında bağımsız olarak 
elliden fazla seminer verme 
imkanım oldu. Bu seminerlerin en 
güzel tarafı, katılımcılarla birebir 
temas kurma fırsatını yakalamaktır. 
Onlardan gelen sorular bende 
yepyeni pencereler açar ve 
kimi zaman seminerlerimde 
kullanabileceğim yeni başlıklar 
bulmamı sağlar.

İş kadınlarına yönelik verdiğim 
seminerlerde, iş hayatında 
kadınların artılarını ve ofisteki 
rekabette yapmaları gerekenleri 
anlatırım. Bu başlık son derece 
önemlidir çünkü kadınların biz 
erkeklere göre muazzam bir artısı 
var, onlar analog beyni yani yaratıcı 
beyni çok iyi kullanırlar. Erkek 
binlerce yıldır sürüngen beyin 
yani ilkel beyin odaklı yaşamını 
sürdürmektedir, kimi erkekler, 
özellikle sanatla ilgilenenler estetik 
yönlerini analog beyin vasıtasıyla 
kullanırlar; fakat bunu yapabilen 
erkekler son derece sınırlı sayıdadır. 
Genelde uniform yani tek tip bir 
düşünce sistemi erkek dünyasına 
egemendir; para kazanmak, iş 
yerindeki hiyerarşide daha yüksek 
bir seviyeye yükselmek ve ailesini 
geçindirmek.

Oysa kadın beyni duygu 
odaklıdır. Bu bir yandan iş yerinde 
yaratıcı olmasını sağladığı için son 
derece iyi bir özelliktir; öte yandan 
duygusal gel gitleri sık yaşadığı için 
de çok iyi kontrol edilmesi gerekir. 

Duygusal yönünü iş yerinde 
avantaja çevirebilen kadınlar 
kariyerlerini çok iyi yönetirler, zira 
yaratıcılıkta ve detaylı düşünmede 
hiçbir erkeğin onlarla başa 
çıkamayacağını çok iyi bilirler. 

Kimi kadınlar bunun yanına bir 
artı daha eklerler: Kararlılık.

Kararlı olmak, iş hayatındaki en 
ayırt edici özelliktir ve bu konuda 
geri adım atmayan kadınları 
her zaman şirketlerin en tepe 
noktalarında görürüz. Aslında bu 
da yine duygusal olarak güçlü 
olmaktan ve duygularını çok iyi 
yönetebilmekten geçer. Karar 
alırken mantığını ön planda tutan 
ve altıncı hissini de hataların 
önüne geçmek için kullanan 
kadınlar iş hayatında öndedirler.

İş hayatında bir kadını başarıya 
götüren en belirgin konu ise özel 
hayatıdır. Kendisine destek olan, 
evde huzur veren ve duygusal 
yönden de kadının ihtiyaçlarını 
karşılayan bir eş, kadının en büyük 
yardımcısıdır. Özel hayatında böyle 
bir eşe sahip olan kadınların iş 
hayatında çok başarılı olduklarını 
görürüz. 
Peki bunun yolu nedir? 
Evlilik kararını alırken çok iyi 
analiz etmek ve uzun vadeli 
düşünmektir.

Yine aynı noktaya temas 
ediyoruz aslında: Evlilik kararını 
alırken de sadece duygularıyla 
değil, mantığıyla ve aklını 
kullanarak hareket eden 
kadınların kendilerine uygun 
eşle evlendiklerini görürüz. Evlilik 
analizi başlı başına önemli bir 
konudur ve aslında doğru evliliği 
yapan kadın iş hayatında da doğru 
kariyer adımını atmış bir kadındır. 
Kendisine iş hayatında destek 
olmayan ve sürekli kendisini 
aşağıya çekmeye çalışan bir eş 
kadın için en kötü seçimdir.
Tüm bunları ve benzeri konuları 
seminerlerimde kadınlarla 
paylaşırken, onların iş dünyasında 
yaratıcı güç olduklarının ve 
ekonomik gelişmenin kadının 
iş hayatında katkısı ile mümkün 
olacağının altını her zaman 
çizerim.

Kadın beyni duygu 
odaklıdır. Bu bir 
yandan iş yerinde 
yaratıcı olmasını 
sağladığı için son 
derece iyi bir özelliktir; 
öte yandan duygusal 
gel gitleri sık 
yaşadığı için de çok 
iyi kontrol edilmesi 
gerekir.
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BERRİN ESRA 
KARAMAN

Mevsimlerden 
yaz gelince tüm 
yıl boyunca 
heyecanla 
beklediğimiz, 

iple çektiğimiz tatil günleri de 
sonunda gelmiş oldu! Ancak 
tatillerin etkisiyle otellerdeki 
yemek çeşitliliği ve açık büfelerin 
iştah açıcı görüntüleri yemek 
tüketiminin fazlasıyla arttığı bir 
döneme dönüşebilmektedir. Kış 
boyunca istikrarlı bir şekilde o tatil 
için spor salonlarında ter döküp 
diyet listeleri arasında mekik 
dokuyanlar “Nasıl olsa tatildeyim, 
tüm sene çalıştım, dinlenmeyi ve 
yemeği hak ettim” düşüncesiyle 
ipin ucunu kaçırdığınızda aynı 
problemleri yeniden yaşayacak 

ve kendinizi kısır bir döngüye 
sokmuş olacaksınız. Vücudun kilo 
vermesi her sene bir öncekinden 
biraz daha zor olacak, sürekli 
kilo alıp vermelerin etkisiyle 
vücutta deformasyonlara neden 
olacaktır. Oysa doğru beslenme 
alışkanlığı kalıcı bir şekilde elde 
edildiğinde fiziksel ve ruhsal 
açıdan yıpranmaların da önüne 

geçecektir.

KONTROLÜ KAYBETMEYİN 
O halde vücudunuzu toksinlerle 
doldurup tatilden öyle dönmek 
istemiyorsanız gelin hep beraber 
tatilde yapılmaması gereken 
hatalara bir göz atalım;
ÖĞÜN ATLAMAK: Tatil günlerinde 
uzayan geç kahvaltılar, geçiştirilen 
öğlen yemekleri yerine yapılan 
ayaküstü atıştırmalıklar, geç 
saatlere sarkan ağır akşam 
yemekleri… Metabolik 
yavaşlamaya ve kontrolsüz 
tüketimlere neden olacaktır. 
Çünkü gün içerisinde arttırılan 
fiziksel aktivitelerle harcanan fazla 
enerji daha fazla miktarda besin 
tüketimiyle günü kapattırmaktadır. 

YAZ TATİLİ 
SEZONU 
BAŞLADI! 
PEKİ YA 
DİYETİNİZ?
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Bu noktada öğün atlamamak 
ve öğünlerde tercih edeceğiniz 
besinler büyük önem 
taşımaktadır. Tatilin her gününü 
deniz/havuz kenarlarında fast-
food tüketerek geçirmek yerine 
yoğurt/ayran, zeytinyağlı, hafif et 
yemekleri, yaz sebzeleri ve salata 
çeşitlerine yer vermek doğru bir 
yaklaşım olacaktır. Ancak hafif 
tercihlerden sebzelerin, kızartıldığı 
takdirde çok miktarda yağ 
çekerek, son derece ağır bir forma 
geçeceği unutulmamalıdır.
Ani kan şekeri düşüşlerini engel-
lemek ve öğünlerde kontrolü kay-
betmemek adına kendinize minik 
atıştırmalık paketler hazırlamaya 
ne dersiniz? Eğer kuru meyvelere 
ve kuru yemişlere bayılıyorsanız 
porsiyonuna dikkat ettiğiniz sü-
rece yüksek lif içeriğiyle harika bir 
tercih olacaktır! Tam tahıllı grissini 
veya taze meyve yanına soğuk bir 
ayranla da ideal ara öğünlerinizi 
gerçekleştirebilirsiniz.

MEYVE YEMEYİ 
ABARTMAYIN 

AŞIRI KARBONHİDRAT TÜKE-
TİMİ: Karbonhidratlar vücutta 
sünger gibi su çeker, gereğinden 
fazla tüketimi vücutta hızlı ödem 
artışına ve rahatsızlıklara neden 
olacaktır. Oysa gün içerisinde 
vücut için gerekli doğru karbon-
hidratlara (posa ve lif açısından 
zengin sebze ve meyveler, tam 
tahıl, yulaf, bulgur, kurubaklagil 
vs) yeterli bir şekilde yer vermek; 
çeşit çeşit tatlılara, asitli içecekle-
re, meyve sularına kontrolsüzce 
yönelmenizi de engelleyecektir. 

KONTROLSÜZ TERCİHLER: 
Sıcak yaz günlerinin 

rengarenk, serin besini meyveleri 
elbette çok seviyoruz ancak yazın 
en sık yaptığımız hatalardan 
birisi, yaz meyvelerini sınırsızmış 
gibi yemek! Her şeyin fazlasının 
yağa dönüştüğünü unutmadan 
meyveyi de dengeli tüketmemiz 
gerekir. Sağlıklı besinlerin de 
aşırı tüketmenin kilo olarak geri 
döndüğü unutulmamalıdır.

Elbette yaz tatilini yasaklarla 
geçirmeyeceğiz burada önemli 
olan her zaman vurguladığım 
gibi denge! Örneğin hamburgeri 
yiyin ama üst ekmeğini yemeyin, 
yanına da bol sossuz salata, kola 
yerine ayran söyleyin. Pizza yemek 
isterseniz de iki dilim pizzayı bol 
salatayla destekleyin. 

Yoğun karbonhidrat içeriği 
olan poğaça, simit, börek, 
çikolata veya tatlı gibi besinleri 
o gün içerisinde fazla miktarda 
tükettiyseniz ertesi günü et 
grubuyla salata tüketmeye ve 
daha aktif bir gün geçirmeye 
özen gösterin.

SU İÇMEYİ UNUTMAYIN!
SICAKLARLA BİRLİKTE GELİŞEN 
SIVI KAYBI: 
Yaz aylarında vücutta sıvı kaybı 
fazla olduğu için günde en az 
2-2,5 litre su içmelisiniz. Çay-
kahve-kola vb. içecekler suyun 
yerine geçmez, vücudun sıvı 
ihtiyacını karşılamaz. Sıcakta terle 
kaybedilen mineralleri yerine 
koymak için mutlaka her gün 
ayran, cacık, yoğurt, maden suyu 
tercih etmelisiniz. 



Tatilde geciken uyku 
saatleriyle birlikte 
biyolojik denge de 
şaşmaktadır. Yapılan 
bazı araştırmalara 
göre geç saatte 
yatmak, fazla 
fast-food tüketimi 
aynı zamanda az 
sebze tüketimine 
ve özellikle erkek 
bireylerde düşük 
fiziksel aktiviteye 
yol açıyor.
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Metabolizmanızı canlı tutmak için 
günde iki kupayı geçmeyecek 
şekilde sıcak suda yeşil/beyaz çayı 
demleyip içerisine limon, kabuk 
tarçın veya mevsim meyveleriyle 
buz küpleri ilave edebilir serinle-
yerek metabolizmanıza katkıda 
bulunabilirsiniz. Unutmayın! Gazlı 
içecekler, şekerli soğuk çaylar, mey-
veli gazozlar, hazır meyve suları yaz 
aylarının en bilindik yüksek kalorileri 
içecekleridir. Sadece bir bardakları, 
10 küp şeker değerinde şeker içerir. 
Şekersiz limonata, soğuk kahve 
ferahlamanıza yardımcı olabilecek 
doğru alternatiflerdir.

DENGE ÖNEMLİ 
UYKUSUZ GECELER: Tatilde geciken 
uyku saatleriyle birlikte biyolojik 
denge de şaşmaktadır. Yapılan 
bazı araştırmalara göre geç saatte 
yatmak, fazla fast-food tüketimi 
aynı zamanda az sebze tüketimine 
ve özellikle erkek bireylerde düşük 
fiziksel aktiviteye yol açıyor. Yetersiz 
uyku bedenimizde tokluk sinyalleri-
ni devre dışı bırakıyor. Uyku düzen-
sizliği hormon düzensizliğine de 
sebep olduğu için birçok hastalığı 
da beraberinde getirebilir. Örneğin 
birey yetersiz uykuya bağlı olarak 
daha fazla şeker tüketimine yöne-
lebiliyor. Buna bağlı olarak şekerle 

ilgili birtakım sorunlar da yaşayabi-
liyor. Özellikle 23.00-05.00 saatleri 
arasında mutlaka gıda tüketimini 
sonlandırıp uyumayı deneyin! Zira 
iştahla yakından ilişkili melatonin 
hormonunun yeterli salınımı için bu 
saatler arası uyumak çok önemlidir.

YAVAŞ YAVAŞ YİYİN 
 HIZLI TÜKETİM: Yemek sonrası 
şişkinlik hissediyorsanız bunun 
sebebi hızlı yemeniz olabilir. 
Lokmaları hızlıca ağzınıza 
götürdüğünüzde yemeğinizin 
yanında bir miktar da hava 
yutmuş olursunuz. Yeme hızınızı 
azalttığınızda şişkinlik sorunlarından 
da kurtulabilmeniz mümkün! 
Yiyeceğinizin en küçük parçasından 
bile en fazla zevki alabilmek 
istiyorsanız yavaş yemeyi tercih 
edin. Açık büfelerde tabağınızı 
göz doyuracak şekilde salatayla 
doldurmak ve öğünlerinizin süresini 
20 dakikanın altına düşürmemek 
organlarınızın da dinlenmesine 
yardımcı olacaktır.
Son olarak; günde on bin adım 
hedefiniz olsun, günde 15-20 dakika 
güneş kremi kullanmadan direkt 
güneş ışığından faydalanmayı ve 
kış günleri için bol bol D vitamini 
depolamayı da ihmal etmeyin. 
Keyifli ve sağlık dolu tatiller!

SAĞLIK



UÇAK KANADINDA 
YOLCULUK DÖNEMİ!

MİNİ HEROES MASAL ANLATMA 
GÖREVİNİ EBEVEYNDEN ALIYOR

TAZE MEYVELERİNİZ ANINDA SODA OLUYOR

TEKNOLOJİ

Hava taşıtlarının yarattığı hava kirliliğinin 
artık ciddi boyutlara ulaştığını ve giderek 
artmaya da devam edeceğinin farkın-
da olan KLM Hava Yolları, FlyingV isimli 
yeni uçak projesi ile birlikte havacılık 
sektöründeki büyük değişimin ilk adımını 
atacak gibi gözüküyor. Yapılan çalışmalar 
sonucunda dizayn edilen yeni uçak tasarımı 
sayesinde yolcular kanatlarda da taşınabi-
lecek. Aerodinamik açıdan da günümüz 
uçaklarından çok daha iyi bir performans 
sunmayı başaran bu uçak, benzer özel-
liklerdeki Airbus modeliyle kıyaslandığında 
yüzde 20’ye varan yakıt tasarrufu sunuyor.

Mini Heroes isimli çocuk battaniyesi, çocuklara 
masal anlatma görevini ebeveynin üstünden alıyor.
Battaniyeyi kullanabilmek için uygulama marketin-
den gerekli uygulamayı indirmek gerekiyor. Google 
Play Store ya da App Store’dan indirebilen uygula-
ma internet bağlantısına da ihtiyaç duymuyor.
Battaniyenin içinde dört farklı hikaye yer alıyor. .Akıllı 
oyuncak battaniyesi Mini Heroes ülkemizde yaklaşık 
250 TL’den alıcı buluyor.

OMİSONİC ÇOK YÖNLÜ 
YIKAMA MAKİNESİ
OmiSonic çok yönlü yıkama 
makinesi, bir kalıp sabun 
büyüklüğünde olup aklınıza 
gelebilecek her şeyi yıkama 
ve temizleme yeteneğine 
sahip. Zorlu kirler, yıkanmamış 
meyveler, kararmış değerli 
mücevherler ve daha birçok şeyi 
yıkayıp temizliyor. OmiSonic, 
neredeyse bir kalıp sabunla 
aynı büyüklükte bir çamaşır 

makinesidir. Karıştırıcı, davul 
veya çok fazla güç kullanmaz. 
Suyu kullanım yeteneği, son 
derece yüksek hızlarda çalkal-
amak için küçük ama güçlü bir 
ultrasonik vibratöre dayanır, 
küçük kabarcıkların kirli çamaşır-
larınızdaki kirleri temizlemesine, 
hatta küçük köşelere ve çatlak-
lara ulaşmasına, hatta sert kirleri 
çıkarmasına olanak tanır. 

Yazlar için pratik ve mükemmel olan, CO2 tankı 
kullanmayan bir masa üstü içecek karbonatörü 
olan Spärkel’ ile beraberiz. Spärkel küçük, kullanışlı 
ve kendi kullanımlık plastik şişesi ile birlikte geliyor. 
Spärkel, sadece bir düğmeye basarak dakikalar 
içerisinde sudan her türlü içeceği karbonatlayabilir. 
Karbonatör olarak adlandırılan sitrik asit ve sodyum 
bikarbonat granüllerinin efervesan ön karışımına 
dayanmaktadır. Doğal ve gazsız içecekleri köpüklü 
içeceklere ve spritzlere çeviriyor.

INSTAGRAM İNTERNETİ 
KOKLAYACAK!
Facebook’un bünyesine 
giren Instagram verdiği 
son müjdeyle, mobil 
kullanımlarda interneti daha 
az tüketeceklerini ve bunun 
için yapılan çalışmaların 
başarılı sonuç verdiğini 
açıkladı. Instagram yüksek 
çözünürlüklü görsellerin 
uygulama içine indirilirken 
harcanan veri fazlalığını 
azaltmayı amaçladıkları 

projede başarılı sonuca ulaşıldı. 
Artık saatlerce gezineceğiniz 
yüksek çözünürlüklü 
fotoğrafları sorunsuz ve hızlı 
bir şekilde aynı zamanda 
da az veri gücüyle indirip 
görebileceksiniz.
Instagram’da gezinirken daha 
az hücresel veri harcamayı 
amaçlayan bu adımla daha 
az veri tüketip daha çok 
gezinebilmek olanağı sağlıyor.
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Başrolünde Leonardo 
DiCaprio’nun oynadığı 2000 
tarihli The Beach filmiyle 
ünlenen Ko Phi Phi Lee 
adasındaki Maya Koyu turist 
kafilelerinin verdiği ekolojik 
zarardan dolayı süresiz olarak 
kapatıldı.

Tayland Ulusal Parklar 
Departmanı koydaki 
turizm yasağının ‘ekosistem 
normale dönene kadar’ 
kaldırılmayacağını duyurdu. 
Beyaz kumsalı, turkuaz rengi 
suları ve çevresindeki davasa 
kayalarla ziyaretçilerine 
benzersiz bir deneyim yaşatan 
koy haziran ayında kumsal 
erozyonu ve kirlilik nedeniyle 
4 aylığına ziyaretçi girişine 
kapatılmıştı. 

 “EŞİNİ TAKİP ET” APLİKASYONU 
KADINA KARŞI ŞİDDETE YOL AÇIYOR

İnsan Hakları İzleme Örgütü (Humans 
Right Watch - HRW), Suudi Arabistan İçişleri 
Bakanlığı’nın hazırladığı ‘Eşini takip et’ adlı 
akıllı telefon uygulamasının kadınların 
seyahat özgürlüğünü kısıtladığını ve kadına 
karşı şiddete yol açtığını söyledi.

‘Absher’ portalı aslında vatandaş ve 
oturma izni olanların pasaport yenileme, 
kimlik çıkartma ve yabancı çalışan vizesi 
yenileme işlemleri için kullandıkları 
çevrimiçi bir platform. Ancak platformun 
Iphone ve Androidlere yüklenebilen 
uygulamasıyla Suudi Arabistan’daki 
erkekler, aynı zamanda eş ve diğer kadın 
aile üyelerinin yurtdışı giriş çıkış kayıtlarını 
tarih ve gidilen ülke ismiyle birlikte 
görebiliyor. ‘Buyrun Efendim’ anlamına 
gelen Absher’i Suudi Arabistan’da şimdiye 
dek 1 milyon kişi indirdi. Kadınların seyahat 
özgürlüğünü yönetme ve elinden almaya 
izin veren uygulama aracılığıyla erkekler, 
kadınlar pasaportlarını kullandığında 
telefona kısa mesajla bildirim alabiliyor.
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2018 verilerine göre Avrupa 
Birliği’nde (AB) yaklaşık 223 
milyon kayıtlı hane bulunuyor. 
Bu rakamın yaklaşık 3’te 1’ini 
(65 milyon) çocuklu aileler 
oluşturuyor. Türkiye’deki 
hanelerin ise yüzde 51’inde 
çocuk bulunuyor. Böylece 
Türkiye, Avrupa kıtası 
genelinde en fazla çocuklu 
hane sayısına sahip ülke!

İRLANDA İLK SIRADA
Eurostat tarafından 

hazırlanan rapora göre Avrupa 

Birliği ülkeleri arasında İrlanda 
çocuklu ailelerde yüzde 39’la 
listenin zirvesinde. İrlanda’yı 
yüzde 36’yla Güney Kıbrıs Rum 
Kesimi, Polonya ve Slovakya 
izliyor. Listenin son sırasında 
ise yüzde 22 ile Almanya ve 
Finlandiya bulunuyor. 

Eurostat’ın 2018 verilerine 
göre derlediği raporda AB’deki 
hanelerin yüzde 47’si (30,6 
milyon) tek çocuk sahibi, 
yüzde 40’ı (25,8 milyon) ise iki 
çocuk sahibi. 

Tüm dünyayı kasıp 
kavuran ve son 
sezonuyla Mayıs ayında 
ekranlara veda eden 
Game of Thrones 

dizisinin popülaritesi hala devam 
ediyor! Dizinin en çok dikkat çeken 
şeylerinden biri olan hayali dil, bu 
ara çok popüler. Kuzey Avrupa 
esintileri taşıyan bu dilin adı Yüksek 
Valyria. Game of Thrones dizisi 
sevenler bu kurgusal dili yakından 
takip ediyor.

Dizi için oluşturulan bu dili 
hayranları da öğrenmeye kararlı. 
Sadece yaklaşık iki bin kelimeyle 
kısıtlı bir alanı olsa da popülerliği 
sözcük dağarcığından çok daha 
fazla.

Öyle ki; bugüne kadar dili 
öğrenenlerin ya da öğrenmekte 
olanların sayısı 930 bini buluyor. 
Bu rakam; çevrimiçi dil öğrenme 
uygulamalarının istatistiğine göre 
çıkartıldı.

Yüksek Valyria’nın yaratıcısı 
dil bilimci David J. Peterson. 

Peterson daha önce yine aynı 
dizide kullanılan Dothraki dilinin 
de yaratıcısı. 38 yaşındaki dil bilimci 
aralarında Avatar filminde kullanılan 
Navi dili dahil çoğu film ve TV dizileri 
için 50’den fazla kurgusal dil yarattı.

2014’TEN BERİ POPÜLER
Tarihçesi 12. yüzyıla dayanan 

yapay diller arasında Yüksek Valyria 
belki de son yılların en popüler 
olanı, 2014’ten bu yana öğretiliyor. 
Dizinin hayranları için bir kurs 
düzenleniyor. Gerçek hayattaki 
kurs, öğrencilerin bu yapay dili 
hızla öğrenebilmesini amaçlıyor. 
Çevrimiçi uygulamaların yanı sıra dili 
öğrenmek isteyenler için kitap ve 
CD seçeneği de sunuluyor. Popüler 
çevrimiçi dil öğrenme platformu 
Duolingo’ya göre kursa başlayan 1 
milyon 200 bini aşkın kişi var!

Sadece Büyük Britanya’da 100 
binden fazla kişi geleneksel diller 
İrlandaca ve İskoçça yerine Yüksek 
Valyria dili öğrenmek için kayıt 
yaptırıyor.

HERKES BU HAYALİ DİLİ 
ÖĞRENMEK İSTİYOR!

AVRUPA’DA EN FAZLA ÇOCUKLU 
HANE SAYISI TÜRKİYE’DE



PASION TURCA 
GURURLA SUNAR

Türkiye’nin Rabat Büyükelçiliği ve Fas Kurtuluş 
Ordusu Mensupları ile Eski Direnişçiler Yüksek 
Komiserliği iş birliği ve Devlet Arşivleri Başkanlığı-

nın desteğiyle açılan sergide 72 belge sergileniyor. Rabat 
Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Müdürü Ensar Fırat , “Fas ve 
Türkiye: 500 Yıllık Ortak Hafıza Sempozyumu”na değine-
rek, bu bağlamda iki ülke arsındaki ortak hafızayla ilgili bir 
kitap basıldığını kaydetti.

Türkiye-Fas 
iLiŞkiLeri sergisi
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30 yılı aşan kariyerinde “Eklektik 
Kelt” müziğiyle dünya çapında 
15 milyona yakın albüm satan 
ve “Müzikli seyahat yazarı” olarak 
anılan Kanadalı şarkıcı ve besteci 

Loreena McKennitt, son albümü “Lost 
Souls” ve kariyerinin en özel şarkılarıyla 
İstanbul’lu hayranlarına müzikal bir 
ziyafet yaşatacak.   Sanatçının “Lost Souls” 
albümü Hint-Avrupa kökenli kavimlerden 
Bedeviler’e uzanan çağdaş fikirlerin 
zengin ve eklektik bir sunumu niteliğinde. 
Nyckelharpa (İsveç halk çalgısı), ud, 
kanun, Flamenko gitar, vurmalılar gibi 
çeşitli enstrümanlarla bezeli albümde 
Loreena McKennitt vokallerin dışında 
piyano, klavye, akordeon ve arp çaldı.  

Dört kıtada altın, platin ve multi-
platin satış rakamlarına ulaşan Loreena 
McKennit, büyüleyici kariyeri boyunca 
aralarında Kanada’nın en önemli müzik 
ödülü Juno’nun ve Billboard Uluslararası 
Başarı Ödülü’nün de yer aldığı sayısız 
ödüle layık görüldü, Grammy ödüllerine 
ise iki kez aday gösterildi. 

McKennitt müzikal çalışmalarının 
yanı sıra 1985’te kurduğu bağımsız plak 
şirketi Quinlan Road’da pazarlamadan 
promosyona tüm çalışmaları yürüttüğü 
şirketiyle müzik endüstrisinde başarılı iş 
kadını unvanını da kazandı.
Tarih: 01 Temmuz 2019- 21:00
Yer: Volkswagen Arena / Ayazağa – 
İSTANBUL 



Ara Güler’in çok yönlü sanatçı kimliğini 
ve ilham veren yaşamını gelecek 
nesillere aktarmak amacıyla kurulan 
Ara Güler Müzesi’nin ikinci sergisinde 
sanatçının arşivinden Geyre Köyü 

ve Aphrodisias Arkeolojik Alanı’na ait ve aralarında 
orijinal karanlık oda baskılarının da bulunduğu 
fotoğraflar, uluslararası yayın ve ajanslarla yazışmaları, 
gezi notları ve kendi hazırlamış olduğu Aphrodisias 
kitap maketinin de bulunduğu bir seçki ilk kez 
sergileniyor.
Tarih: 31 Ağustos 2019 kadar ziyaret edebilirsiniz. 
Yer: Ara Güler Müzesi / Şişli – İSTANBUL 

20’nci yüzyılın en büyük sanatçılarından Frida, 
Melike Aslıkılan’ın muhteşem performansıyla 
yaşadığı aşk, devrim ve acı dolu, bir yandan 
da çoğumuza ilhan olacak bu hayat 
hikayesine gelin hep birlikte tanık olalım. 

Oyun, Meksikalı Ressam Frida Kahlo’nun hayatını 
oynayacak olan bir oyuncunun rolü ile kurmuş 
olduğu ilişkinin çatışmalarını ele alıyor. 
Tarih: 20 Temmuz 2019 – 20.00
Yer: Ankara Sanat Tiyatrosu / Kızılay- ANKARA

DüNyaNIN
Her yeriNDe

DON kiŞOT’UM 
BeN!

DUMaN ŞeHriNiZe 
geLiyOr

FriDa

“Herkesin geçmişinde hikayesine eşlik ettiği romanlar 
vardır. Kuşkusuz Cervantes’in ölümsüz eseri Don 
Kişot da bunlardan biri. Mihail Bulgakov’un bugünü 
koklayan kalemiyle geçmişten geleceğe doğru uzun 
bir yolculuğa çıkan karakterimiz, uyarlanan yepyeni 
metniyle kimin kapısının önünden geçecek bilinmez. 
Fakat Baba Sahne’nin iddialı prodüksiyonu ve “Don 
Kişot’um Ben” adıyla pek çok tiyatro severe selam 
verdiği kuşkusuz bir gerçek.
Tarih: 02 Temmuz 2019 – 21.15
Yer: ENKA Açıkhava Tiyatrosu / İstinye – İSTANBUL

Eğlenceli ve coşkulu sahne performanslarıyla 
tanınan ve 2000’lerin başından bu yana gençlerin 
sevgilisi haline gelen Duman, Ankara’da! Son albümü 
Darmaduman ile hayranlarına yeniden merhaba 
diyen başarılı grup, hayranları ile buluşmaya 
hazırlanıyor. Rock müziğin sevilen gruplarından 
Duman, 31 Temmuz akşamı sahnede! 
Tarih: 31 Temmuz 2019 – 21.00
Yer: ODTÜ MD Vişnelik / Çankaya – ANKARA
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DOĞU’NUN
KAR ÇİÇEĞİ:



“Y
olda yanlamasına 
uzanmış yatan genç bir 
Türk’ün cesedi önünde 
durdum. 18 yaşlarında 
bir delikanlıydı bu. 
Bir kızınkini andıran 
solgun yüzü henüz 

tazeliğini yitirmemişti. Sarığı tozlar içinde, 
yatıyordu. Traşlı ensesinde bir kurşun 
yarası vardı.” Rus yazar Aleksandr Serge-
yeviç Puşkin’in Osmanlı- Rus Savaşı’nda 
Erzurum’da kaleme aldığı bu satırlar beni 
her bahar dağlarında gelincik olup açtı-
ğını düşündüğüm şehit dedemin izinde 
memleketime doğru unutamayacağım 
bir yolculuğa çıkardı. 

İLK İSMİ THEODOSİOPOLİS
Erzurum, 2000 metre rakımıyla karlı 

ulu zirvelerin, derin vadilerin memleke-
ti... Mevsim kışsa takar başındaki beyaz 
tacını, 11 ay yirmi dokuz gün çıkarmaz. 
Baharsa ektiği rengârenk kır çiçeklerin-
den bir demet yaparak “Hoş geldin evlat!” 
der yamaçlarına yaklaşanlara. Beni de kır 
çiçekleriyle beraber taşa yazılan mede-
niyetinin içine çekti. Şehir, Palandöken 
Dağı’nın eteklerinde, nefis bir ovanın or-
tasında kurulmuş. Uçaktan indiğim anda 
burnuma tabiatın ve tarihin kokusu ilişti. 
İran’ı Karadeniz’e Kafkasya’yı Akdeniz’e 
bağlayan sayısız uygarlığa beşiklik etmiş 
bu kadim şehir Selçuklu ve Osmanlı 
mirasının en güçlü varisi… 

Yerleşim tarihi MÖ.4000’lere kadar 
uzanıyor. Şehir, tarih boyunca defalarca 
yerle bir edilmiş. Bilinen ilk adı Theodo-
siopolis, 1048’de Selçuklu işgali sonrası 
Erzen adını almış. Sonraki yıllarda Anado-
lu’ya ait olduğunu belirten ‘Rum’ kelimesi 
ilave edilerek bugünkü adı Erzurum’a 
kavuşmuş. Türklerin Erzurum’a temelli 
olarak yerleşmesi ise Malazgirt Zaferi 
sonrasında gerçekleşmiş. Bugün 767 
bin 848 nüfusu ile göç alan Türkiye’nin 
önemli büyük şehirlerinden biri.  

ŞEHRİN DIŞINA AÇILAN KAPILAR
Taşlara yazılan tarihin peşinde şehre 

Gürcü Kapısı’ndan girdim. İlk durağım 
Erzurum Kalesi oldu. Eski taş konakların 
çevrelediği, üzerinde sade bir saat kulesi 
bulunan kale mütevazılığıyla beni şaşırttı. 
Tarihi kaynaklara göre, yapılışı MÖ. 1000’li 
yıllarda bölgeye hâkim olan Urartulara 
kadar uzanıyormuş. 
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Bugün varlığını koruyan kalenin 
ilk halini ise 415 yılında Bizans İmpa-
ratoru Theodosius inşa ettirmiş. Babil 
asma bahçeleriyle, Bağdat kütüp-
haneleriyle, Venedik su kanallarıyla, 
İstanbul camileriyle, Erzurum ise bu 
şehir kapılarıyla ün salmış. İç ve dış 
olmak üzere yedi kapıyla çevrelenen 
Erzurum’da, bu kapılardan sadece 
dördü günümüzde ayakta duruyor. 
Şehir konuklarını tarihi Tebriz Kapısı, 
Erzincan Kapısı, Gürcü Kapısı ile son-
radan açılan İstanbul Kapısı ve Yeni 
Kapı; Doğu’nun başkentine buyur 
ediyor. Kalenin etrafında bulunan 
üç kümbet ise Selçuklu dönemini 
yaşatıyor.  

TAŞA İŞLENEN TARİH
Erzurum’un en belirgin tarihi 

yapıları medreseler... 
Şehir, 7’nci yüzyıl sonrası Müs-

lümanların hâkimiyetine geçmiş. 
1300’lü yıllardan kalma taş medrese-
ler aslında günümüzün üniversiteleri 
gibi ilim ve bilim merkezleriymiş. 
Osmanlı ile birlikte büyük tarihi 
camiler de inşa edilmiş. Eski şehir ve 
tarihi eserler kentin en işlek yerinde 
Cumhuriyet Caddesi ve Gazi Bulvarı 
üzerinde yer alıyor. İkinci durağım 

kaleye yürüme mesafesinde olan 
şehrin simgesi Çifte Minareli Medre-
se oluyor. Erzurum Kalesi’nde yaşadı-
ğım hüsran burada yerini hayranlığa 
bırakıyor. Çifte Minareli Medrese’nin 
sütunları taş oymacılığı şaheseri... 

Selçuklu Devleti tarafından 
13’ncü yüzyılın sonunda yaptırılmış. 
İki katlı, dört eyvanlı ve açık avlulu 
medreseler grubunun en önemli 
eseri. Arapça ‘Allah’ yazan turkuaz 
rengi minareleri, taş süslemesindeki 
derinliğiyle Selçuklu estetik anlayışı-
nın muhteşem örneklerinin başında 
geliyor.

Mavi çinili minareleri, nakış nakış 
işlenmiş duvarlarıyla Yakutiye Med-
resesi de göz kamaştırıyor. Müzenin 
dış duvarlarında Erzurum’un simgesi 
olan çift başlı kartalın efsanesi tasvir 
ediliyor. Ajurlu bir küreden çıkan 
hayat ağacının altında, iki aslan üze-
rindeki kartal figürleri Orta Asya Türk 
inancını taşa işlemiş. Efsaneye göre 
yerlerin hâkimi aslan ise göklerin 
hâkimi kartalmış. Yüksek rakımıyla 
başınızın göğe değeceği şehir, gök-
lerin hâkimi çift başlı kartalla bü-
tünleşmiş. Yedi yaşındaki oğlumun 
boyu kadar medrese dersliklerinin 
kapı yüksekliği... 

Talebeler ilim için saygıyla eğile-
rek geçmeyi bilsin diye... Ne büyük 
zarafet… 

Yakutiye Medresesi Müzesi 
zengin bir koleksiyona da sahipmiş. 
Tarihi elbiseler, Osmanlı ve Selçuklu 
dönemi kız ve erkek başlıkları, Sü-
leyman Şah dönemi sikkeleri, hakan 
mühürleri, değerli taşlarla süslü 
sigaralıklar, göğüslükler, geleneksel 
Erzurum evleri ve daha pek çok 
kıymetli değer sergileniyor. Özellikle 
kırmızı gelinlik dikkatimi çekti. Kim 
bilir kimler en mutlu gününde giydi. 

179 ÇEŞMESİ VAR
Şehir merkezinde dağ sularıyla 

beslenen 179 tarihi çeşme bulu-
nuyor. Osmanlı eserleri Selçuklu 
eserlerine kıyasla az…  

Lalapaşa Cami, Boyahane Cami 
ve Tarihi Taş Mağazası Osmanlıdan 
yadigâr kalan önemli tarihi eser-
lerden. Kanuni Sultan Süleyman’ın 
damadı olan Damat Rüstem Paşa 
tarafından Üstad Mimar Sinan’a yap-
tırılan, Erzurum’la özdeşleşen Oltu 
Taşı tespih ve gümüşlerin satıldığı 
muhteşem tarihi bir yapı. Geleneksel 
Erzurum Evleri, tabyalar, kümbetler 
derken tabii Erzurum’un meşhur 
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lezzetlerini tatmadan Tortum Şelale-
si’ne gitmek istemedim. Cağ kebap 
değil, bu kez Hacıbaba Lokantası’nda 
döner ve kadayıf dolması yedim. İddia 
ediyorum daha iyisi yok. Lezzet formü-
lü kekikli dağlarda otlayan küçükbaş 
hayvanlar ve reyhanmış… Arabamız 
Tortum’a doğru ilerlerken geniş ovalar 
gittikçe daralıyor, yuvarlak tepeler git-
tikçe dikleşiyor. Dağlar sarı, mor, kırmızı 
çiçeklerden bir yorgana bürünüyor. Bir 
saat süren yolculuğun sonunda cam 
yeşili rengiyle Tortum Gölü görünüyor. 
Suyu takip eden büklümlü bir yol, 
etrafında adeta heykeli andıran dağlar 
eşliğinde Dünyanın en yüksek üçüncü 
şelalesine ulaştım. Tabiatın muhteşem-
liği karşısında adeta büyülendim. An-
cak 48 metre yüksekliğe sahip bu doğa 
harikasının çevresinin bakımsızlığı 
karşısında şaşkına döndüm. Dik ve yıkık 
merdivenleri çocuklarıyla inemeyen 
genç bir hanım dikkatimi çekti. Aile-
siyle birlikte İstanbul’dan geldiğini be-
lirten genç kadın “1300 kilo metre yol 
geldik ama bakımsız merdivenlerden 
inmeye cesaret edemiyoruz” diyerek 
yakındı. Benim için de zor bir iniş oldu. 
Ama dağı yararak fışkıran şelale suyu-
nun şiddetle yere dökülürken sıçrattığı 
su tanecikleri teselli ikramiyesi oldu. 

KIRMIZI PERİLER DİYARI 
Yolculuğumun son durağı Nar-

man Peribacaları’ydı. Çiçekli dağlarda 
mantar toplamaya giden çocuklardan 
oluşan bir grupla karşılaştık. Uçsuz 
bucaksız dağlarda Heidi gibi gezmek 
onlar için pek keyifliydi. Narman ilçesi-
nin yedi kilometre güneyinde bulunan 
peribacaları kırmızı tonlarıyla göz alıcı 
bir güzelliğe sahipti. Narman Havza-
sı’ndaki jeolojik oluşum, çeşitli kumtaşı 
tabakalarının milyonlarca yıl boyunca 
aşınmasıyla meydana gelmiş. 2012 
yılında UNESCO Türkiye Milli Komitesi 
tarafından Dünya Geçici Miras listesine 
alınmış. ‘Kırmızı Periler Diyarı’ olarak da 
bilinen bölge Kapadokya gibi cazibe 
merkezi olmaya aday. Kardan elbisesini 
yılın 11 ayı çıkarmayan Palandöken 
Dağı ve kaplıcalarıyla neredeyse yılın 
tamamında kış turizminin en cazip 
merkezi olan Erzurum’a bir sonraki 
gezim kayak yapmak için olacak.a



Mandalin
Kafe
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Ankara’da yeni açılan Mandalin Kafe, 
müşterilerini Alaçatı’nan mavi ve 
beyaz renkleriyle karşılıyor. Mekan, 
bu özel konseptinin yanı sıra tüm 
sezon boyunca sunduğu zengin 

mönüsüyle de gündüz ve akşam yemeklerini 
keyfe dönüştürüyor. Yöresel lezzetlerden oluşan 
gün boyu serpme kahvaltı, bazlama , gözleme ve 
pişi standart olarak veriliyor. Akşam saat 17.00’ye 

kadar servis ediliyor. Demlikle sunulan çayla Ege 
esintili bahçede kahvaltı keyfi yapabilirsiniz.  El 
yapımı mantı ve erişte, bazlama gözlemeleri ve 
diğer menü çeşitleri ile gün boyu akşam 23.00’ e 
kadar bahçe keyfini çıkarabilirsiniz. 

700 metrekarelik bu keyifli alanda,  
çimenlerin üzerinde sıcak soğuk zengin 
içecek menüsü ile ağaç fenerleri altında yaz 
akşamlarının keyfini çıkarabilirsiniz.  

Adres: 
Alacaatlı Mahallesi Küme 

evler No:101 (Alacaatlı Köy içi) 
Çayyolu Çankaya Ankara

İletişiM:

0312 239 11 01
@mandalinkafe

www.mandalinakafe.com
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DEKORASYON

MONTESSOrI 
çOcUK ODASI

NURCAN 
YALÇIN 
ÖZDEMİR
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DEKORASYON

Montessori’nin temel 
amacı, çocuklara erişilebilirlik 
sağlamaktır. Çocuğun, 
kendi yaşam alanında 
ebeveynlerine ihtiyaç 
duymadan kendi ihtiyaçlarını 
karşılayabilmesi, çocuğun 
kişisel gelişimi açısından çok 
önemlidir. Bu kişisel gelişimi 
desteklemek adına yaşam 
alanının en temeli olan çocuk 
odasının dekorasyonundan 
başlanılabilir.  Odada bulunan 
temel eşyaların (yatak, 
dolap, masa vb.) çocuğun 

erişimi açısından yere yakın 
ve kullanım açısından kolay 
olması gerekmektedir. 
Çocuğa geniş ve ferah bir 
ortam sağlamak amacıyla, 
odaya gerekli olmayan 
eşyalar konulmamalıdır. 
Bunların yanında en önemli 
unsurlardan biri ise renklerdir. 
Sadelik, her zaman karmaşık 
renkler kullanılmasından 
daha iyidir. Karmaşık renkler 
dağınıklığı temsil eder bu da 
çocuğun gelişimi açısından 
önemli bir yere sahiptir. 

“Çocuğa kendi başına kullanabileceği bir ortam vermeliyiz: Kendi küçük 
lavabosu, kendi açabileceği çekmeceler, kendi kullanabileceği gündelik 

eşyalar, kendi katlayıp-yayabileceği sevimli bir battaniyenin altında 
uyuyacağı küçük bir yatak…” -Maria Montessori
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2019’DA BAMBAŞKA 
BİR YAZ SEZONU 
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TERZİDEN

Dodo Bar

Antik Batik Clutch

Marchi

İsabel Marant

İsabel Marant

İsabel Marant

Talitha Mavi Etkisi
Etnik detaylar

2019 ilkbahar ve yaz sezonuna 
açık renkler üzerine uygulanan çiçek 
desenleri, ince danteller, yaka, kol ve 

eteklerdeki ince püsküller sezona 
damgasını vuracak detaylar.  

Etnik detayların mistik ruhunu üzerimizde 
taşımayı çok seviyoruz. Püsküller, 

geleneksel çizgiler,
 etnik boncuklar...

Zarif 60’lar, özgür 70’lerden kusursuz ve zamansız çizgileri nostaljik parçalara 
modern bir soluk kattı. 2019 ilkbahar-yaz modası en renkli haliyle göz dolduruyor. 

Şık ve çarpıcı  detaylara eğlenceli bir sezon bizi bekliyor.
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Mavi Etkisi
Pileli Etekler

Bir zamanlar her yerde görmeye 
alıştığımız, pekçok kadının gönlünden 

hiç düşmeyen pileli etekler tekrar trend oldu. 
Özellikle ilkbahar-yaz sezonuna uyumlu 
renkli modelleriyle cıvıl cıvıl bir görünüm 

yakalamanızı sağlayan pileli etekler farklı 
kesim ve stillere 2019 yılına da damga 
vuracağa benziyor. Özellikle sade bir

bluz veya şık bir gömlek pileli eteği 
başarıyla tamamlayacaktır.

Needle

Needle

Marni

Marni

Co

Sacai

Christopher 
Kane

Mary 
Katrantzou



DOSYA
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0’lı yıllarda hayatımıza 
giren soğuk çaylar yaz 
günlerinin ferahlatıcısı 
oldu. Market raflarında 
birçok kişiye hitap eden 

birbirinden lezzetli soğuk çayları 
evde yapmayı hiç denediniz 
mi? Soğuk çay yapmanın pek 
çok yolu olduğu gibi, tarifleri 
çeşitlendirmenin de sınırı yok di-
yebiliriz. Bugüne kadar soğuk çay 
demleme fırsatı bulamadıysanız 
sizinle paylaşacağımız pratik 
yöntemleri deneyin. Hazırlaya-
cağınız ev yapımı soğuk çayınızı 
yaz günlerinde susuzluğunuzu 
gidermek için buzdolabında leziz 
bir alternatif olarak bulundurabi-
lirsiniz.

ŞEKERİ SICAKKEN EKLEYİN 
Yaz mevsimi dolayısıyla daha 

çok güneşli günler göreceğiz. O 
zaman ne yapıyoruz?

Sıcaklığın verdiği harareti 
üzerinizden atmak, ferahlamak 
ve soğuk sulara atlıyormuş gibi 
hissetmenize yardımcı olmak için 
bu güzel soğuk çay tariflerini bir 
araya getiriyoruz.

İngilizcesi ‘Iced tea’ olan ve 
dünyanın farklı noktalarında içine 
farklı ürünler katılarak hazırlanan 
bu soğuk çayları insanın içtikçe 
içesi geliyor, biliyoruz.

Tam da bu yüzden her gün 
birini denemek isteyeceğiniz 
kadar lezzetli, farklı ve ferah 
soğuk çay tariflerini sıralıyoruz.

Bir yöntem; çayınızı alıştığınız 
sıcak çay demle yöntemiyle 

demleyip (Her tür çay, bitki 
ve meyve çayı için geçerli) 
buzdolabında bekleterek 
veya buz ilave etmek suretiyle 
soğutup servis edebilirsiniz. 
Buz veya soğuk su ilave 
edildiğinde hazırladığınız çayın 
tadını seyreltecektir. Şeker ilave 
etmek isterseniz bunu çay 
henüz sıcakken yapmanızı ve 
bal gibi alternatif tatlandırıcılar 
kullanmanızı öneririz.

BUZDOLABINDA BEKLETİN 
Meyve ve bitki çayı karışımları 

(Berry punch, energy boost, 
tulsi, rooibos) doğrudan 
soğuk demleme yapmak için 
uygun çaylardır. Bu çayları, bir 
kavanoz veya sürahi içinde, oda 
sıcaklığında 1 litre suyla karıştırıp 
en az 4-5 saat buzdolabında 
beklettikten sonra süzerek 
servise hazırlayabilirsiniz.

Yukarıdaki iki yöntem 
neticesinde elde edeceğiniz 
soğuk çayları arzu ettiğiniz 
meyvelerle tatlandırıp servis 
edebilir hatta dilerseniz soğuk 
süt ilavesi de yapabilirsiniz.

Soğuk süt demişken, 
matcha’yı soğuk latte gibi 
hazırlayıp içtiniz mi hiç? Bardak 
içinde bir-iki yemek kaşığı 
kadar suyla çözdüğünüz 1 
çay kaşığı matcha’nın üzerine 
soğuk süt ilave edin ve matcha 
latteniz hazır. Süt yerine badem, 
soya, hindistancevizi sütü de 
kullanabilirsiniz. Tatlandırmak 
isterseniz de bal ilave edilebilir.

SOĞUK ÇAYLA
YAZ 
FErAHLIĞI



DOSYA
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ÇİLEKLİ SOĞUK ÇAY
Malzemeler: 1 litre su, 3 tatlı kaşığı siyah çay, 1 
adet limon suyu, 500 gram çilek
Hazırlanışı: Suyu kaynatın, içine çay süzgecine 
aldığınız siyah çayı bırakın. 10 dakika boyunca 
demleyin. Limon suyu ekleyin ve sürahiye alın. 
Çilekleri temizleyip parçalar halinde sürahiye 
atın. Buzdolabında uzun süre boyunca soğutun 
ve servis ederken bol buzla servis edin.

SOĞUK MATCHA ÇAYI
Malzemeler: 1 yemek kaşığı matcha çayı tozu, 
1 yemek kaşığı bal, 1 su bardağı süt, bol buz
Hazırlanışı: Blenderın içine matcha çayı 
tozunu, balı ve sütü ekleyin. Smoothie haline 
gelene kadar blenderdan geçirin. Üzerine bolca 
buz ekleyip tekrar blenderlayın. Bardağa koyun 
ve servis edin.

HİBİSKUS SOĞUK ÇAYI
Malzemeler: 5 su bardağı su, 6 adet Earl Grey 
çay poşedi, yarım kâse kurutulmuş hibiskus
Hazırlanışı: Suyu kaynatın ve içine çay 
poşetlerini koyun. Yaklaşık 1 saat boyunca 
demlenmeye bırakın. Ardından poşetleri çıkarın 
ve hibiskusu 2 saat boyunca daha bekletin. 3 
saat sonunda içine bol buz ekleyerek servis 
edin.

ŞEFTALİLİ SOĞUK ÇAY
Malzemeler: 2 yemek kaşığı şeker, 2 olgun 
şeftali ve 1 bardak su, 2-4 yemek kaşığı siyah 
çay, 8 bardak su
Hazırlanışı: 1 bardak su, 2 yemek kaşığı şeker 
ve 2 olgun şeftaliyi küçük bir kapta şeker 
eriyene kadar karıştırın. Şeftalileri parçalara 
bölmeyi unutmayın. Ardından 25-30 dakika 
boyunca soğumaya bırakın. Bu sırada siyah 
çayınızı demleyin. Çayı süzün ve sürahiye 
dökün. İçine şeftali karışımını dökün. Yaklaşık 3-4 
saat soğutun ve ardından bol buzla servis edin.

 KİRAZLI SOĞUK ÇAY
Malzemeler: 1 litre su, 4 demlik poşet siyah 
çay, 1/2 su bardağı esmer şeker, 1 su bardağı 
vişne nektarı, 1 su bardağı kiraz tanesi, 2 su 
bardağı kırık buz
Hazırlanışı: Suyu derin bir tencerede kaynatın. 
Kaynayan suya poşet siyah çayları salın ve 
demini vermesi için 15 dakika kadar bekletin. 
Demini veren poşet siyah çayları bir kenara alın. 
Demlenen çaya esmer şekeri katın ve karıştırın. 
Çaya lezzetini verecek ve kıvamını arttıracak 
olan vişne nektarını ilave edin. Kiraz taneleri 
ve kırık buzları katıp, son bir kez karıştırdıktan 
sonra doğal ve ev yapımı buzlu çayın ferahlığını 
sevdiklerinizle birlikte paylaşarak hissedin.



MUTFAK KÜLTÜRÜ

n ataseven69@gmail com

NURİYE
ATASEVEN
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Y
az sofralarının vazgeçilmezi şerbetlerdir. Serinliği ve ferahlığı özenli 
sofralara taşır. Sohbetler uzar, şerbet tadında anılara, hikayelere 
uzanır. Meyvelerin dallarından şerbete uzanan mucizede aslında 
hep sabır vardır. Bu ay size yaz sofralarını ferahlatacak, içinize serinlik 
verecek tariflerim var. Afiyetle hazırlayıp, için inşallah!

YAZ DEMEK
ŞERBET DEMEK
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Portakal ve limon doğranır, dondurucuya konulup 
bir gece bekletilir. Limonata hazırlanmadan önce 10 
dakika önce dondurucudan çıkartılır. Robota konulur, 

üzerine 1 su bardağı şeker eklenir. 3 dakika kadar robottan 
geçirilir. Üzerine 2 litre su ilave edilir. Süzgeçten geçirilen 
limonata buz ve nane ile ikram edilir.  Püf Noktası: Posayı 
buzdolabı poşetine koyarak kek, kurabiye ve muhallebilere 
katmak üzere dondurucuda saklayabilirsiniz. 

MALZEMELER:  
1 adet limon,  1 adet portakal

1 su bardağı toz şeker, 2 litre su

lİMONATA

6 su bardağı suyu tencerede 
kaynatın. Bu sırada reyhanları 
yıkayın. Kaynayan suya şekeri, 

karanfili, kabuk tarçını atın ve şeker 
eriyene kadar karıştırın. Daha sonra 
reyhanları batırıp üzerini kapatın ve 
20 dakika kadar bekleyin. Bekleme 

süresini uzatırsanız acı bir tat oluşur. 
Karışımı süzüp buzdolabına kaldırın. 
Soğuduktan sonra servise hazırdır.
PÜF NOKTASI: Sakın kaynatmayın, 
20 dakikadan fazla bekletmeyin. Çay 
gibi demlemeniz yeterli. Şeker oranını 
damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz.

MALZEMELER: 
6 su bardağı sıcak su, 1 demet reyhan, 1 çay kaşığı limon tuzu,  1-2 adet kabuk 

tarçın, 1 su bardağından 3 parmak eksik toz şeker, 5-6 adet karanfil

REYHAN şERBETİ
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KİTAP
YÖRÜK
ALİ EFE: 

MİLLİ MÜCADELE’NİN 
GİZLİ KAHRAMANI

SÜPER
KEDİCİK KAJU

KUR’AN’DA 
BARIŞ VE 

GÜVEN

SEVGİ MERKEZLİ 
ÇOCUK EĞİTİMİ
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“Şu Dalma’dan geçtin mi? S
oğuk sular içtin mi?
Efelerin içinde Yörük 
Ali’yi seçtin mi?”
Kitapta Mustafa Kemal Paşa ile arasında gerçek-
leşen telgraf görüşmeleri, Çerkez Ethem’in Yörük 
Ali Efe’ye gönderdiği mektup ve düzenli orduya 
geçiş sonrasında Ali Efe’nin ve diğer efelerin akıbeti 
oldukça kritik bir yer tutuyor. İtalyan arşivlerinde de 
geniş yer bulan İstiklal Madalyası sahibi Ali Efe’nin 
yaşamı, tıpkı gençliğinde olduğu gibi büyük müca-
delelerle ve hazin bir hikâyeyle son buluyor. 

İnsan hem madde hem de ruhtan ibaret bir varlık-
tır. Maddi boyutuyla dünyaya bağlı; ruh boyutuyla 
da mana âlemine bağlı, dünya ötesi bir varlıktır. 
Ancak, onun her iki özelliği de içinde yaşadığımız 
madde âleminde cereyan etmektedir. İnsanın akıl 
ve irade sahibi olması ise, onu teklif ve sorumlu-
luk sahibi kılmaktadır. Kur’ân-ı Kerim’in deyimiyle 
dağların bile yüklenmekten geri durduğu, korktu-
ğu emaneti ve ona sahip çıkma sorumluluğunu 
insanoğlu yüklenmiştir. Buna bağlı larak insanoğlu 
yalnız başına bırakılmamış, ona rehberlik için 
peygamberler, kılavuz olması açısından ilahi bilgi 
(vahiy) gönderilmiştir.

Anneler şefkat kahramanı olsun...
Babalar ana yürekli yaşasın...
Çocuklar sevgiye doysun...
Yetiştirdiklerimizin yürekleri, yüreğimizden kopmasın.
Yolumuz, şefkat, merhamet dolsun.
Bu düşüncemizi paylaşanlar! 
Sevgi Merkezli Çocuk Eğitimi tam size göre...
Vehbi Vakkasoğlu, sevgi merkezli eğitim projesini 
50 yıllık birikimiyle gündeme getiriyor.
Tamamen yerli, bütünüyle tecrübe...

O, pofuduk mu pofuduk, mini mini bir pisicik!
O, Süper Güçlü Süper Kahramanlar Ajansı’nın
Biricik sekreteri!
İşte karşınızda Süper Kedicik Kaju!
Kaju, telefonlara bakmaktan çok sıkılmıştı.
O da maceradan maceraya koşmak,
Süper güçlü bir süper kahraman olmak istiyordu.
 Bir gün ofisin telefonu çaldı ve…

YAZAR
Fatih ÖZKURT 
YAYINEVİ
Kronik Kitap 
SAYFA SAYISI
328
YAYINLANDIĞI YIL: 
2019

YAZAR
Ahmet Özdemir 
YAYINEVİ
Gece Akademi 
SAYFA SAYISI
177
YAYINLANDIĞI YIL: 
2019

YAZAR
Hannah Whitty
ÇEVİRMEN
Melike Hendek
YAYINEVİ
Pearson
SAYFA SAYISI
32
YAYINLANDIĞI YIL: 
2019

YAZAR
Vehbi Vakkasoğlu 
YAYINEVİ
Ensar Neşriyat 
SAYFA SAYISI
272
YAYINLANDIĞI YIL: 
2019
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DOĞRU 
TARAFSIZ

GÜVENİLİR
HIZLI HABERİN 

TEK ADRESİ...
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SOLDAN SAĞA yılan 19- Çatalmuk-Ayakkabı 
çekeceği-Karadeniz kıyısında 
Gürcistan’a açılan kapımız 
20- Bazı organların salgılarında 
bulunup kimyasal değişikliklere 
etki eden madde-Alto 
YUKARIDAN AŞAĞIYA
1- Peltek Vaiz,  Güzellik Uykusu, 
Üç Köpük, Giderken Söylenmiştir 
kitaplarının şairi-Arap alfabesinin 
ilk harfi 2- Kutlu,  Cennetlik-
Geleneksel Çin Kültürü Ve 
Tıbbının Temel Kavramlarından 
Biri-Yemin-Laha 3- Bir kimsenin 
egemenliğini tanıma-Kurtuluş-
İranlıların kutsal saydıkları bir 
bitki-Bir tür taze,  yumuşak ve 
tuzsuz beyaz peynir 4- Karışık 
Renk,  Çok Renkli-Belli amaçlarla 
kurulmuş konutlar topluluğu-
Atletizmde En Uzun Koşu 
Dalı,  Mesafe Koşusu-tulyum 
elementinin kimyasal simgesi 
5- Fetheden,  Zafer Kazanan-
Hile,  Dalavere-Radyasyon ölçü 
birimi 6- Değersiz-Çok Büyük-
Tutsak-Grönland’ın Plaka İşareti 
7- Akdeniz Kökenli,  Yeşil 
Yapraklı,  Koyu Mor Çiçekli,  
Çalıya Benzer Kokulu Bir Bitki-
İvedilik 8- Bakla-Bir Tembih 
Sözü-Halk Dilinde Babanın 
Kız Kardeşi,  Hala-Utanma 
duygusu 9- Minarenin Ezan 
Okunan Yeri-Meyve yaprağında 
yumurtacıkların bağlı olduğu 
bölüm-İmtihan 10- Bir binek 
hayvanı-Kısaca kilometre-
Radyum simgesi-Kerki-Boru 
sesi 11- Saygınlık-Asgari geçim 
indirimi- Kısaca kilometre 
12- Berilyum simgesi-Erke-
Oklangeç- Dünyanın En 
Geniş Krateri  13-  Can ve mal 
güvenliği hakkında düşmana 
verilen söz- Nazım Hikmet’in 
soyadı- Kanca,  kopça- Kaide 
14- Kısaca milattan sonra- Platin,  
elementinin simgesi-Utanma 
duygusu- Saadet,  mutluluk- 
Radyum simgesi 15-  Birbirinin 
içine girip karışmış,  girişik,  
karmaşık- Yaprakları akasya 
yaprağına benzeyen bir süs 
bitkisi- Gaziantep’in Bir İlçesi

1- Sur borusunu üflemekle görevli 
büyük bir melek-Bir şeyden 
kalan kötü iz 2- Baryum simgesi-
Yumuşaklık,  incelik-Amca 
3- İslam mimarlığında kara 
ve deniz sınırlarının önemli 
noktalarında yer alan korunaklı 
yapı-yok karşıtı-Kuran’da bir sure 
4- Gelecek zaman,  istikbal-
Pamukkale örneğinde olduğu gibi,  
kimi kaynak sularının yığdığı kalker 
tortu 5- Baston-Dizi,  sıra-Andık-
Trabzon’un bir ilçesi 6- Hukuksal 
Bir Sorun Ya Da Uyuşmazlıkla İlgili 
Olarak Hukuk Bilginlerinin Ya Da 
Yargı Organlarının Vardıkları Görüş 
Ve Yargılar-En büyük 7- Bir nota-
Sanma,  sanı-Huysuzluğu ve titizliği 
ile can sıkan  8- İsteklerinden Vaz 
Geçip Başkasının İşine Yarayacak 
Şekilde Kullanma-Rojin’in ünsüzleri 
9- Büyük,  yetişkin,  yaşlı-Hz  
Muhammed’in Çevresinde 

Toplanan Müslümanların Tümü-
Atasözlerine dayanan didaktik 
Çin şiiri 10- Cemal Süreyya’nın şiir 
kitabı SICAK-Amirler- Otomatik 
para çekme makinesi 
11- Yeniçerilerin kayıtlı oldukları 
kütük defteri-Yahudi tapınağı 
12- Kahinlik-Borç verme 
13- Şor Türkçesi’nde ev-Bir Acı 
Otun Suyu-Lauium ırmağının perisi 
14- Dışişleri-Mazur görme veya 
görülme 15- Mavimtırak esmer 
renkte katı bir element-Bahar 
mevsim’in de oturulan bahçeli 
ev-İddia-Tahıl tozu 16- Bir çeşit 
kumaş-İdadi-Pahal, ahıs 17- Şor 
Türkçesi’nde ev-Kitap getirmemiş 
peygamber-Menşe,  Soy-Vasat, 
orta 18- Parlak,  saydam kırmızı 
renkte değerli bir taş-Ciltlenecek 
Bir Kitabın Başına Ve Sonuna 
Yerleştirilen Beyaz Ya Da Renkli 
Kağıda Verilen Ad-Eski dilde 
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