


İSTANBUL’U OKU! 

Burası yalnızca bir kitabevi değil. Tarihten bir pencere, bir sanat sokağı, 

bir kıraathane, bir ağaç gölgesi... Burası Türkiye’nin en popüler camisinin yanı başı... 

Sizleri İstanbul’un kartpostalı olan Sultanahmet’e, İstanbul Kitapçısı’na bekliyoruz.
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Başlayan Fiyatlarla

15/10/2018 – 31/12/2018 tarihleri arasında geçerlidir. Yurtiçi taşıma liste fiyatlarımızdan %30 indirim kampanyasına ek olarak Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı 
kapsamında +%10 ek indirim uygulanacaktır. Fiyatlara KDV ve E.P.H dahil değildir. İndirim; sadece yurtiçi standart kargo/dosya gönderim ücreti üzerinden yapılacak olup ek 

hizmetlerden ve ürünlerden git gel kargo, SMS, adresten alım, adrese teslimat, telefon ihbar, sigorta, mobil, ambalajlama, git gel kargo, hammaliye, özel taşıma ve palet taşıma 
ücreti kampanyaya dahil değildir. Başka kampanyalarla birleştirilemez. Sürat Kargo kampanya koşullarında değişiklik yapma ve kampanyayı durdurma hakkını saklı tutar.
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zahideceylan@turuncudergi com

Sevgili Turuncu Okurları

Türkiye’de ve dünyada kadınların ve erkeklerin davranışları değişiyor. 
Medya bize güçlü kadın vurgusu yaparken erkekleri de edilgenliğe 
itiyor. Fotoğrafa daha detaylı baktığımızda erkeklerin şiddet uygulayan 

ya da edilgen olmak üzere iki kategoriye hapsedilmek istendiğini görüyoruz. 
Kataloglara sıkıştırıyorlar erkekliği. Güçlü kadın, akıllı kadın, çalışan kadın 
derken rol ve model olarak, baba olarak eşini tamamlayan koca olarak 
erkekten bahsedemiyoruz. Biliyorsunuz metroseksüel kavramı ile erkeklerin 
giyimini, kullandıkları kokuyu, saç kesimini bir proje olarak sunmuşlardı 
önümüze. Sonra erkek mankenlerin, sanatçıların fıtrata aslında uymayan 
davranışları ile tanıştık, tanışmak zorunda bırakıldık. Şimdi de erkeklerin 
toplumsal rollerine göz diktiler. Pasif, edilgen, hayattan korkan erkek imajı 
çizmek istiyorlar. Fıtratla adeta savaş halindeler. Allah erkekleri de kadınları da 
bir fıtrat üzerine yarattı. Fakat insanoğlu her seferinde Rabbimizin yarattığı öz 
ile kavga halinde. Yıllarca kadınları ikinci sınıf gören zihniyetle mücadele ettik. 
Veda Hutbesini, alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz 
(sas)’in hanımlarına, kızlarına karşı davranışlarını ve öğütlerini anlattık. O gün 
yapılanlar karşısında nasıl ‘bu zulümdür, kadınlara zulmetmeyin’ dediysek 
bu gün de erkeksiz bir toplum inşa etme gayreti içinde olanlarla mücadele 
etmek zorundayız. 

Allah kadını ve erkeği eş olsunlar, birbirini tamamlasınlar diye 
yarattı. Kadınların erkekleştiği, erkeklerin kadınlaştığı bir toplum büyük 
huzursuzluklar yaşayacaktır. Çocuklarımızı fıtrat üzerine eğitmeli, aile 
içindeki davranışlarımızı ona göre düzenlemeliyiz. Çeşitli vesilelerle gittiğim 
yerlerde çalışmayan erkekler, düşük ücretli işlerde çalışıp evine bakacak gücü 
olmayan kadınlar, parçalanmış aileler, rol model olarak babayı arayan fakat 
bulamayan çocuklar görüyorum. Biz yani Anadolu dünyaya umut olmalıyız. 
Dünyaya doğruyu mayalamalıyız. Maya bozulursa dünyanın hali nasıl olur? 
Küreselleşmenin getirdikleriyle kuşatılmış olmamıza rağmen kadınların ve 
erkeklerin fıtrata uygun yaşadığı bir dünya kurabiliriz. Turuncu Dergisini 
kurduğumuz günden bu yana tam 16 yıldır başka bir dünya mümkün 
diyoruz. Her ay sizlere ülkemizden ve dünyadan başka başka sesler taşıyarak 
duvarları aş, kalıpları yık ve hayatın gerçek rengine kulak ver diyoruz. Sizler de 
sesimize ses, yürüdüğümüz yolda bizlere arkadaş oluyorsunuz.

Bu ay sizlere dolu dolu bir sayı hazırladık. Dünyaca ünlü kriptoloji hocası 
Çetin Kaya Koç’un Murat Nehri’nden ABD’ye uzanan sıra dışı öyküsü, 
gazeteci yazar Betül Kayahan, Sivil toplum gönüllüğünü ile bilinen NEYAD 
derneği yönetim kurulu başkanı Nilgün Diptaş ve kıymetli birçok isim bu 
ay dergimize konuk oldu. Sorduk, anlattık, şaşırdık ve her seferinde biz ne 
yapabiliriz diye tekrar tekrar düşündük.

Türkiye’de pek gündeme gelmeyen erkekliği konuştuk. Umarım 
sosyologlar bu alanda ciddi çalışmalar yapar, bizler de takip ederiz.

Bu sayının hazırlanmasında emeği geçen ekibime teşekkür ediyorum.
Sevgiyle ve sağlıkla kalın… 

Zahide Ceylan

TURUNCU DERGİSİ ADRES
Regnum Sky Tower İşçi  Blokları Mh. 

Muhsin Yazıcıoğlu Cd. No:57 
Kat:18  Daire No:58 

ÇUKURAMBAR-ÇANKAYA/ANKARA

TEl: 0312 446 85 85

TELEFON:  0312 446 85 85
WEB:         www turuncudergi com
e-mail:       info@turuncudergi com
 editor@turuncudergi com

‘TURUNCU’ Dergisi, yerel süreli aylık yayındır  
Basın yayın ilkelerine uymayı kabul eder  

Basılan ilanların tüm sorumluluğu 
ilan sahibine, yazılan yazıların 
sorumluluğu yazarlara aittir 

Kurum ve kuruluşlar için 
kargo dahil fiyatı 25 Tl’dir  
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Şerife AKYOl KURT

İSTANBUl KOORDİNATÖRÜ

Gülay KURT

0507 485 55 95

MUHABİR

Osman DEMİREZEN

BASKI
TURKUVAZ HABERlEŞME VE YAYINCIlIK A Ş 

Akpınar Mah  Hasan Basri Cad  
No: 4 P K  34885

Sancaktepe / Kartal / İstanbul
    TEl: 0216 585 90 00
FAKS: 0216 585 9130

info@turkuvazmatbaacilik com tr



8 Turuncu Dergİ / Aralık 2018

İstinye Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mü-
hendisliği Öğretim görevlisi Prof. Dr. Çetin Kaya Koç 
ile Murat nehrinden ABD’ye uzanan başarı hikayesini, 
İstanbul’u, şarkı, garbı ve daha bir çok konuyu konuştuk.

20

Kendi her ne kadar kötü başkarakter olarak karşımıza çıkar-
tılsa da biraz derine indiğimizde bambaşka ve daha tehlikeli 
asıl karakterlerle karşı karşıya kalıyoruz. 

16

NAZ MELİS ZENGİN: 
PİNOCHET OLAYI

gerçekleştirdiği  sosyal projelerle  adından sıkça söz  
ettiren nil eğitim ve Yardımlaşma Derneği (neYAD) 
Başkanı nilgün Diptaş tüm samimiyeti ile Turuncu 
Dergisi’ne konuştu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), savaş nedeniyle Y
emen’deki çocukların yüzde 80’inin insani yardıma 
muhtaç olduğunu duyurdu.

34
38

NEYAD YÖNETİM KURULU BAşKANI 
NİLGüN DIPTAş RÖPORTAJI

YEMENLİ ÇOCUKLAR ÖLMESİN

PROF.DR. ÇETİN KAYA KOÇ RÖPORTAJI

Yerel seçimler yaklaşırken iletişim uzmanı Yavuz Yiğit ile siyasal 
etkileşimi, meyde siyaset ilişkisini konuştuk. Yavuz Bey araştır-
malardan oluşan farklı bir medya tablosu çizdi önümüze. 

42

İLETİşİM UZMANI YAVUZ
YİĞİT RÖPORTAJI

34
38

8

20

12
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SALİHA SAĞDIÇ: REKLAM 
DEĞİLMİş GİBİ ÇEK!

3. ULUSLARARASI KADIN VE
ADALET ZİRVESİ YAPILDI

günlük hayatta farkında olmadan çok fazla toza, kire, 
radyasyona maruz kalırız. Pekala farkında olmadan ne 
kadar çok reklama maruz kaldığımızı biliyor musunuz? 

cumhurbaşkanı recep Tayyip erdoğan’ın eşi emi-
ne erdoğan, 3. uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi 
kapsamında düzenlenen gala yemeğine katıldı. 

24

28

Halima Yakub 8. devlet başkanlığına seçildi. Aynı za-
manda Singapur’un ilk kadın, dünyanın da ilk tesettürlü 
cumhurbaşkanı olarak da tarihe geçti.

54

SIRA DIşI BİR BAşARI ÖYKüSü: 
BAşÖRTüLü CUMHURBAşKANI   

Sosyal devlet olabilmenin yolu halka ulaşan hizmetlerle 
ölçülür. Bir devlet halkına ne kadar hizmet eden müesse-
seler kuruyorsa o kadar sosyal bir devlettir. 

44

GüLAY KURT: TIP
MEDRESELERİ DARüşşİFALAR

Bugün birkaç iyi kitap ve birkaç iyi yazardan bahis açalım 
istedik edebiyat köşemizde. İyilikten kastımız elbette sınırlı 
ölçülerde okuma fırsatı yakalayabildiklerimiz üzerinedir. 

50

GüLFİDAN ÇALIşKAN: 
SIRRI SAKLAYAN CüMLELER

ABD’de geçtiğimiz günlerde tarihi bir seçim yapıldı. 
Ara seçimlerde kadınlar tarihte hiç olmadığı kadar 
temsil hakkı kazandı. 

Sadece şimdiki ana odaklanarak sanal alemde yaşayan erkek 
çocuklarının gerçek dünyada  bir aile babası olabilecek 
sosyal beceri empati ve entellektüel gelişimi engelleliyor

56
60

MüLTECİ KAMPINDAN ABD 
SİYASİYETİNE UZANAN HAYAT ÖYKüSü

UZMAN PSİKOLOG FAZİLET
SEYİDOĞLU RÖPORTAJI

Seyahatname’de kayıtlara geçmiş bu destansı rüya’yı hepimiz 
biliriz. ne büyük nasip, ne kutlu armağan!

Kış iyiden iyiye kendini hissettirmeye başladı. Bu yüzden bu ay 
sıcak bir şehirden bahsedip içinizi ısıtmak istiyorum. Muğla…

Özellikle, dizilerin senaryo boyutu kadar karakterlerinin de 
etkisi göz ardı edilemeyecek nitelikte.

Binlerce yıllık medeniyetimizin mirasını taşıyan 
kadim kültürümüzde misafir her daim baş tacıdır. 

66
76

72
82

erkekler… Çok çalışan babaların oğulları… Hem 
tamirden, hem ticaretten hem anlayan babaların oğulları 
musluk bozulsa tamirci çağıracak hale geldi. 

24

üMMüGüLSüM TAT: 
ERKEKLER AĞLAMAZ

 Bu ay sizler için gazeteci-Yazar Betül Kayahan’a sorduk 
kadınları ve erkeği… Betül hanım topluma dair bir tablo 
çizdi ve doğru bilinen yanlışları anlattı. 

28

GAZETECİ- YAZAR BETüL 
KAYAHAN RÖPORTAJI

el-İcliyye, 944-967 yılları arasında o dönem 
Bağdat’ın yöneticisi olan Seyfüddevle’nin 
destekleri ile çalışmalarını sürdürdü. 

30

İLK MüSLüMAN KADIN MUCİD 
MERYEM EL-İCLİYE

DR. MEHMET SILAY: SEHAYAT 
YOLCULUKTUR

HANDEGüL TERKEN: MUĞLA

SEDA şİşMAN: TELEVİZYON 
DİZİLERİNİN GERÇEK YüZü

NURİYE ATASEVEN: MUTFAK KüLTüRü

76

54

72

60

82

42

44
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Kadın ve Demokrasi Derneği 
(KADEM) ve Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı 
tarafından bu yıl üçüncüsü 
düzenlenen Uluslararası Ka-

dın ve Adalet Zirvesi, Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve 
eşleri Hanımefendi Emine Erdoğan’ın 
teşrifleri ile 23 Kasım Cuma günü 

Cevahir Otel’de gerçekleştirildi. 
Zirveye; Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt 
Selçuk, Sanayi ve Teknoloji Bakanlı-
ğına Mustafa Varank, Ticaret Bakanı 
Ruhsar Pekcan, KADEM Başkanı Dr. 
Saliha Okur Gümrükçüoğlu, KADEM 
Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan 
Bayraktar, KADEM üyeleri, Türkiye’den 

ve dünyanın farklı ülkelerinden çok 
sayıda bakan, akademisyen, araştır-
macı, gazeteci ile iş dünyasından ve 
sivil toplum kuruluşlarından temsilci-
ler katıldı.
Zirvenin konusunun “ailenin güç-
lendirilmesi” olarak belirlenmesini 
isabetli bulduğunu belirten Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, kadının, ailenin 
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HABER

ayrılmaz bir parçası ve lokomotifi; 
ailenin de kadınla erkeğin ortak 
sorumluluğunda teşekkül eden ve 
yaşayan hayati bir müessese olduğu-
nu söyledi.
Aile kurumunun güçlü olmadığı 
bir toplumun geleceğinin, kadın ve 
erkek için aynı derecede karanlık ol-
duğunu dile getiren Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Bizim medeniyetimizde 
eşlerin birbirine, Rabbimizin emri 
üzere rahmet, sevgi, saygı, nazarıyla 
bakma mecburiyeti vardır. Dikkat 
ederseniz bu yaklaşım, iki taraflı bir 
ilişki biçimini tarif eder” diye konuştu.
GAlA YEMEĞİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın eşi Emine Erdoğan, 3. Uluslara-
rası Kadın ve Adalet Zirvesi kapsa-
mında düzenlenen gala yemeğine 
katıldı. Kadın ve Demokrasi Derneği 
(KADEM) tarafından İstanbul Adile 
Sultan Kasrı’nda düzenlenen yemek-
te; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve 
KADEM Başkanı Saliha Okur Güm-
rükçüoğlu da hazır bulundu. Yabancı 
ülkelerden gelen konukların da 
iştirak ettiği yemekte, Emine Erdoğan 
konuşma yaptı.
Modern dünyada aile kurumunun 
aldığı yaralara işaret eden Emine Er-
doğan, “Aile, hayata ilk adım attığımız 
yerdir. İlk eğitim yuvamızdır. Hayata 
dair anlam dünyamızı inşa ettiğimiz, 
insan ilişkilerini öğrendiğimiz okul-
dur. Doğru ve yanlışa dair standartla-
rımız, aile içinde oluşur. İçine doğdu-
ğumuz ailenin koşulları, hayata karşı 
olan duruşumuzu şekillendirir” diye 
konuştu.

Bugün değiştirilmek istenen bazı 
sosyolojik gerçekler varsa, işe aileden 
başlanması gerektiğini ifade eden 
Emine Erdoğan, kadına şiddetten, 
kadının insan haklarına tam anlamıy-
la erişmesine kadar birçok konunun 
çözümünün, ailenin güçlendirilme-
sinde olduğunu dile getirdi.
Zirveye ekonomi, sanat ve siyaset 
dünyasından yerli ve yabancı birçok  
isim katıldı. Turuncu Medya Grubu 
Genel Yayın Yönetmeni  Zahide 
Ceylan da zirveye katılan isimler 
arasındaydı. 
ZİRVEDEN NOTlAR
Zirve kapsamında düzenlenen “Kü-
reselleşen Dünyada Ailenin Önemi: 
Öncelikli Politikalar ve Uygulamalar” 
başlıklı “liderler Oturumu”nda 9 ülke-
nin bakanı yürüttükleri politikaları ve 
tecrübelerini paylaştı. Oturumun Mo-
deratörlüğünü İslam İşbirliği Teşkilatı 
Kadın Dayanışma Konseyi Başkanı 
Dr. Esra Albayrak yaptı. Albayrak, söz 
konusu kadın olduğunda ailenin bu 
konuda önemli bir işlev gördüğünü 
belirterek, aile kavramında hem 
kadının hem erkeğin hem de çocu-
ğun güçlü bir rol oynadığını söyledi. 
Kadının güçlü olduğu bir aile de 
erkeğin de güçlü olduğunu vurgu-
layan Albayrak, “Kadına karşı şiddet 
doğu toplumlarına has bir özellikmiş 
gibi gösterilmektedir. Böyle bir algı 
yaratılmaktadır. 
Oysa batı toplumlarında aynı so-
runlar yaşanmaktadır” diye konuştu. 
2019 yılında iki şura birden gerçek-
leştireceğiz Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt 
Selçuk, küreselleşmenin her konuda 
olduğu gibi aile üzerinde de önemli 
etkileri olduğunu söyledi. Ailenin 
Sorumluluk, Saygı, Sadakat, Sabır ve 
Sevgi tuğlalarından oluşan toplumun 
nüvesi olduğunu belirten Bakan 
Selçuk, şunları kaydetti: “Türkiye’de 
oluşan sosyal devletin dünyada eşi 
benzeri yok. 2018 yılında yaptığımız 
sosyal yardımlar 40 milyar Tl’yi geçti. 
Yoksulluk oranlarımız azalıyor. Bütün 
vatandaşlarımızın yanında olmaya 
çalışıyoruz. Şartlı eğitim, sağlık, ge-
belik yardımları, çocukları korumaya 
yönelik yardımlar yapıyoruz. 
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    KADIN, AİLENİN 
HEM AYRILMAZ BİR 
PARÇASI HEM DE 
LOKOMOTİFİDİR

HABER

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN: 



122 bin çocuğumuz SET Programı 
sayesinde ailelerinin yanındadır. 
İstihdam alanında da hem kadınları-
mıza hem de erkeklerimize istihdam 
sağlıyoruz. 1 milyon hanede 2 milyon 
vatandaşımızı ziyaret ettik. Ailelerimiz 
kendi içinde bir dayanışma kültürü 
oluşturarak sorunları çözüyor. Bakıma 
muhtaç yaşlılarımızın yüzde 91’ni 
ailelerimiz üstleniyor. Ailelerimizin 
geleneklerimize kültürümüze sahip 
çakarak küresel yozlaşmanın önüne 
geçeceğine inanıyorum. Gelecek yıl 
da aile ve yaşlılık şuraları gerçekleşti-
receğiz.”

İran İslam Cumhuriyeti Cum-
hurbaşkanı Yardımcısı Mosuu-
meh Ebtekar: “Ailenin sunduğu hiz-
metler küresel toplum için barış için 
çok önemlidir. Ailenin güçlendirilme-
sini istiyorsak bunu güçlendirecek, 
eşit evlilik kanunlarına ihtiyacımız 
var. Dijital dönüşüm gerçekleşiyor, 
bununla birlikte bazı zorlukları da 
beraberinde getirdi. Ailede iletişimle 
ilgili sorunlar yarattı bu dönüşüm. 
Aile fertleri arasındaki iletişimi 
olumsuz etkiledi. 2 saat birlikte vakit 
geçiren aileler artık 20 dakika görü-
şebiliyor.  Çocuklar birebir yüz yüze 
yerine elektronik cihazlarla görüşü-
yor. Bu da önemli sorunlar doğurdu. 
İran’da 40 yıldır yapılmış mevzuatla 
ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bu konular-
la ilgili ulusal aile diyaloğu başlıklı bir 
program da yürütüyoruz.”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka-
nı Zeki Çeler: Globalleşme yaşanır-
ken koruyucu önlemleri almamanın 

sıkıntılarını yaşadıklarını söyledi.  Göç, 
yoksulluk, teknolojideki gelişmeler 
ailenin kurumunu olumsuz yönde 
etkilediğini ifade eden Çeler, “KKTC’de 
aile yapısında enflasyon işsizlik, sağlık 
gibi sorunlardan dolayı etkileşimler 
yaşanmaktadır. Son bir yılda 800 den 
fazla eş boşandı. Bu da çocuklarımı 
çok etkilemektedir. Dengeli bir aile 
yaşamının devam ettirilmesi öncelikli 
çocukların topluma faydalı bir şekilde 
yetiştirilmesi ile olur. Yasalarda deği-
şiklikler yaparak çocukların ve ailelerin 
güçlendirilmesi için önemli adımlar 
attık. Ailelerimizi çeşitli yardım seçe-
nekleriyle de desteklemeye devam 
ediyoruz. Doğumdan ölüme kadar 
tüm bireylerle ilgileniyor, çok yönlü 
hizmetler sunuyoruz.

Endonezya Aile Bakanı Yohana 
Susana Yembise: Son 5 yılda aile 
kurumunu güçlendirmek için önemli 
çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Kap-
samlı bir çerçeve çalışması gerçekleş-
tiriyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği 
ve aile için kanunlarımızda önemli 
maddelerimiz mevcut. Kadına ve 
çocuklara karşı programlar yapıyoruz. 
Aile yaşam merkezleri kuruyoruz. 
Ebeveyn kanunu için de hazırlıklar 
yapıyoruz. 700’den farklı kültür ve 5 
büyük din var ülkemizde. Herkesin 
ayrı bir aile yaşantısı var. O yüzden 
geleneksel ve dini liderlere yaklaşı-
yoruz. Onların aileye bakışıyla birlikte 
projeler oluşturuyoruz.

Kuveyt Sosyal İşler Bakanı 
Hind Sabaeh Barak Al Sabeeh: Aile 
kavramını güçlendiren önemli yasal 
düzenlemeler içerisinde olduklarını 

söyledi. Özelikle çocuklarla ilgili yap-
tıklarını belirten Sabeeh, “Aile yüksek 
meclisi kurduk. STK’ları içinde barındı-
ran bir meclistir. Tamamıyla aileyi ele 
almaktadır. Aile nasıl güçlendirilir? 
rolünü nasıl sürdürebilir? üzerine 
çalışmalar yapmaktadır. Bu yasal 
altyapı ile birlikte mecliste çok rahat 
çalışabilmektedir. Emirimizin ve ilgili 
kurumlarımızın desteğiyle kadınımızı 
güçlendirdik yakında ordu içerisinde 
yer alacaklar, hayatın bütün alanların-
da var olacaklar.

Filistin Devleti Kadın İşleri Ba-
kanı Haifa AL-AGHA: Ailenin toplu-
mun en önemli bileşeni ve çekirdeği 
olduğunu belirti. Teknolojik geliş-
melerin dünyayı küreselleşme ile tek 
bir aile haline getirdiğini ifade eden 
Haifa, “Ama bu gelişmelerle birlikte 
ailenin de tehdit altında olduğunu 
gördük. Küreselleşme aile içine sızarak 
aileye zarar vermektedir. Elektronik 
suçlar artmaya başladı. Ülkemizde 
Elektronik Suçlar Başsavcılığı kuruldu. 
Sadece bu suçlarla ilgileniyor. Cinsel 
saldırıları ve diğer suçları takip ediyor. 
Filistin İsrail’in işgali altında olsa da 
Filistinli kadınlar her türlü özgürlüğe 
sahiptir. Kadın oranımız istihdam ala-
nında yüzde 13’tür. Bu rakamı yeterli 
görmüyoruz. Artık roller değişmiştir, 
kadınlar ekonomide ve siyasette de 
aktif olarak faaliyet göstermektedir.

Azerbaycan Cumhuriyeti Aile, 
Kadın ve Çocuk İşleri Devlet Ko-
misyon Başkanı Hijran Huseynova: 
Dünyada boşanmaların arttığını söyle-
di. Aile kurumunun zayıfladığını belir-
ten Huseynova, “Azerbaycan’da kadın-
lara saygıyla yaklaşılıyor. Birçok kanun 
ve mevzuatta değişiklik yaparak evlilik 
yaşını 18’e çıkardık, sağlık muayenesi-
ni zorunlu kıldık. Kadın ve erkeklerin 
hak eşitliğini sağladık. Cinsiyet eşitliği 
üzerin sorumlu şahıslar görevlendirildi. 
2 milyondan fazla ailemiz var. Kadın 
ve çocukların durumunu düzeltmek 
için önemli projeler gerçekleştiriyoruz. 
Sağlam bir aileye sağlam bir toplum 
ve gelecek olarak bakıyoruz.

Kırgız Cumhuriyeti Çalışma ve 
Sosyal Kalkınma Bakan Yardım-
cısı Adiyev Kanybek Mamatbe-
kovich: Ailenin güçlendirilmesi 
amacıyla kanunlarımızın yanında 
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yürüttüğümüz programlarla bir 
kadının topluma, bir anne bir kadın 
olarak nasıl katkı sağlayacağı üzerin-
de çalışmalar yapıyoruz. Çocuk, aile 
merkezleri açıyoruz. Sorumlu annelik 
sorumlu babalık konularında eğitim-
ler veriyoruz.

Ugandalı Bakan Hajatı Janat 
Balunzi Mukwaya: Küreselleşmeyi 
açık büfe mutfak olarak gördüğünü 
belirterek, “Sizin için önemli olanı se-
çiyorsunuz. Afrika olarak bu mutfakta 
olmazsak gelişmiş dünyanın etkilerin-
den kurtuluruz. Uganda’da aile büyük 
bir kurumdur. Her yıl 15 Mayıs’ta Aile 
günü kutluyoruz. Bizler anneler ola-
rak sosyalleşme konusunda önemli 
rol oynuyoruz. Hem aileyi hem 
çocuklarımızı sosyalleştiriyoruz. Aileyi 
bütünleştiren unsurları belirleyip 
yaygınlaştırmalıyız. Aileyi bir şekilde 
ilkokul sistemine katmamız gerekiyor. 
Bunu da devam ettirmeliyiz.

III. Uluslararası Kadın ve Adalet 
Zirvesi Talks oturumunda iki kadın 
başarı öyküleriyle beğeni topladı. İn-
san hakları savunuculuğu yapmış ve 
medya aktivisti olarak çalışmış Suriyeli 
Maysaa Abu Hassen ve İsveçli Kahra-
manlar Yarışmasında ‘yılın kahramanı’ 
ödülünü alan Konyalı Fatma İpek Alcı 
başarılarıyla ilham oldular. Zirvenin 
ikinci gününde yapılan KADEM Talks 
oturumunda, İnsan hakları savunucu-
luğu yapmış ve medya aktivisti olarak 
çalışmış Suriyeli Maysaa Abu Hassen 
ile İsveç’de yaşayan 7 çocuklu Fatma 
İpek Alcı ilham veren başarı hikayele-
rini katılımcılarla paylaştılar.

III. Uluslararası Kadın ve Adalet 
Zirvesi’nin “Çatışmaların ve Yoksul-
luğun Aile Üzerindeki Etkisi” konulu 
oturumda konuşan İlahiyatçı Sabiha 
Husic, savaşta 50 bin kadın ve kız 
çocuğunun cinsel saldırıya uğradığını 
söyledi.

Zirve kapsamında yapılan paralel 
oturumlarda, ailenin güçlendirilmesi 
yönünde farklı alanlardaki gelişmeler, 
başarılı örnekler ve devam etmekte 
olan sorunlarla ilgili tespit ve çözüm 
önerileri tartışıldı.

“Çatışmaların ve Yoksulluğun Aile 
Üzerindeki Etkisi” konulu oturumunu 
Ürdün Eski Sosyal Kalkınma Bakanı 
Reem Abu Hassan yönetti. Hassan, 
Ürdün’de birçok stratejileri olduğu-

nu belirterek, “Hükümetler olarak 
yoksulluğu, şiddeti ve sosyal sorunları 
çözmemiz gerekiyor. Yoksullar birçok 
şeyden mahrum bırakılıyor. Eziliyor-
lar ve suçlanıyorlar. Genelde şiddet 
mağduru yoksullar oluyor. Uzun 
vadeli değil kısa vadeli çözümler üre-
terek bu konuları çözmeliyiz” dedi.

Ürdün Parlamento Üyesi Wafa 
Bani Mustapha, moderatörlüğünde 
gerçekleşen “Aile Birliğini Bozan Bir 
Tehdit Olarak Aile İçi Şiddet ve İstis-
mar” konulu oturumda şiddete karşı 
mücadele konusunda neler yapıldığı 
ve eylem planları masaya yatırıldı.

Wafa Bani Mustapha, oturumun 
açılışında yaptığı konuşmada “Ka-
dınlara karşı şiddet ile mücadele son 
derece karışık bir mesele” diyerek bu 
konunun dünyanın gündemine çok 
daha fazla girmesi gerektiğini söyledi.

“Medyanın Aile Dinamikleri Üze-
rindeki Etkisi: İlişkilerin Dijitalleşmesi” 
konulu oturumda konuşan Prof. Dr. 
Ferhan Odabaşı, sosyal medyanın bü-
tün hayatımızın üzerinde yürüdüğü-
nü belirterek, “İletişim, aşırı iletişime 
geçti. Artık whatsapp grupları oluştu. 
Bilgi paylaşımları arttı, aileler çocuk-
larını resimlerini paylaşmaya başladı. 
Mahremiyet hakkımız ihlal ediliyor” 
dedi.
ÇOCUKlARIMIZI MEDYA OKURYA-
ZARI OlARAK YETİŞTİRElİM
Yapımcı Birol Güven, Dijital Esaret 
adıyla bir film çektiğini belirterek, 

şu bilgileri paylaştı: “Gelecekte 
dijital esareti anlatıyoruz. İnternet 
bağımlılığı dünyada tek yasaklana-
mayan bağımlılık. Yasaklanamaya 
bir bağımlılıkla karşı karşıyayız. Artık 
sosyal medyadan kandilleşiyoruz. 
Yetişkinlerin işi bu çağda çok daha 
zor. Hiçbirimiz hiçbir şey internetten 
daha ilginç değiliz. Çocukları hayatta 
takdir etmezsek internetle mücadele 
edemeyiz. Ailenin bu dönüşümden 
çok fazla etkileneceğini düşünmü-
yorum. Çünkü ailedeki sevgi ne-
densizdir. Dijital uygarlık çağında bu 
gençlerin sığınacağı limanı aileleri 
olacaktır. Aileyi yıkması imkansız ol-
duğunu düşünüyorum. Çocuklarımızı 
medya okuryazarı olarak yetiştirirsek 
çocuklarımız kendilerini koruyacaktır.”
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. 
Dr. Huriye Martı’nın moderatör oldu-
ğu oturumda din ve aile konusunda 
önemli görüşler ortaya atıldı.
Prof. Dr. Huriye Martı, Güçlü bir aile 
dokusu oluşturmak için dinin son 
derece önemli katkılarının olduğunu 
belirterek, “Dinin onarıcı ve yapıcı 
rolü yadsınamaz. Dinin aileyi birleş-
tirici ve koruyucu ve birleştirici gücü 
bir takım hukuki ve ahlaki kurallarla 
ortaya çıkıyor. Dinin insanlar tara-
fından algılanışı ve yorumu bazen 
amacına muhalif olarak gerçekleşe-
biliyor. Aile içi şiddet içeren tavırların 
din kisvesi altında gösterilmesini asla 
kabul etmiyoruz” diye konuştu.
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Kadem davetine katılan Turuncu Dergisi Genel Yayın 
Yönetmeni Zahide Ceylan (sağda) ve Ak Parti 
milletvikili Serap Yahşi Yaşar Kadın ve Adalet 
zirvesinin çok verimli geçtiğini söylediler.



YAZAR

Neolİberalİzmİn etkİsİnde tıpkı bİzlerle benzer bİr kadere benzer bİr kültür endüstrİsİ ülkeyİ etkİsİ

 altına almaya başlamıştı. Dışardan her şey başta toz pembe gözüküyordu. Şu anda Şİlİ’de mİllİ 
maçlardan zİyade Türk dİzİlerİnİn İzleniyor oluşu da bunun en özel örneklerİnden bİrİ. 
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NAZ MELİS
ZENGİNB

irçok devletin yönetimi 
sırasında insan hakları 
ihlalleri ile karşılaşmak 
mümkündür. Ancak bu 
ihlaller genelde gelişme-

miş ülkelerde gerçekleşir ve propa-
gandası batı tarafından yapılarak 
dünyada yankı bulur. Değişmeyen bu 
denge içerisinde batı, uzaktan izleme 
ve rolünü başarıyla üstelenmiştir, tıpkı 
cenazelerde para karşılığı ağlayan 
insanlar gibi…

Uzun yıllar boyunca dünya bu 
komedi türündeki tiyatroyu izlerken, 
ülkelerin kaderleri de birilerinin elleri-
ni kirletmemek için piyonlara emanet 

ediliyordu. Bu piyonlardan biri de 
Şili’nin unutulmaz liderlerinden 
Augusto Pinochet olmuştu. 1973 yı-
lında darbeyle ülkenin başına geçen 
Pinochet döneminde 3 bine yakın 
kişi hayatını kaybetmiş, bir o kadar 
insan da ortadan kaybolmuştu. 17 
yıl süren bu süreçte ülke sözümona 
kominizim belasından kurtulmuştu 
ancak Şili’yi milli benliğinden uzaklaş-

tıran bambaşka bir tehlikeye emanet 
edilmişti: Neoliberalizm…  

Dünyada ABD ve İngiltere’nin 
başını çektiği globalleşme hedefinin 
resmi ideolojisi olan neoliberalizm 
Ronald Reagan ve Margaret Thatc-
her’in özel gayretleri ile diğer ülkeler-
de de etkisini göstermeye başlamıştı. 
Pinochet de “üst”lerinden aldığı direk-
tiflerle Şili’yi adım adım yenidünyaya 
hazırlamaya çalışıyordu.

Akımın öncüsü ekonomist Milton 
Friedman gibi birçok önemli ismin 
danışmanlığında ekonomi politikaları 
belirlemeye özen gösteren Pinochet, 
sendikaları ise düşman ilan etmişti. 

Sırf bu düşmanlık ülkeden 800 bin 
kişinin sürgün edilmesine neden 
olmuştu. 

Kendi her ne kadar kötü 
başkarakter olarak karşımıza 
çıkartılsa da biraz derine indiğimizde 
bambaşka ve daha tehlikeli asıl 
karakterlerle karşı karşıya kalıyoruz. 
Pinochet, talimatlarının çoğunu 
efsanevi politikacı ABD Dış İşleri 
Bakanı Henry Kissinger’dan alıyordu. 
Ülkesinde vatanına ihanet ettiğini 
düşündüğü isimleri kendi istihbarat 
birimleri yerine ise CIA’den almayı 
tercih ediyordu. Görevde kaldığı 
süreçte birçok uluslararası mahkeme 
tarafından hakkında davalar 
açıldı. Çoğundan da aklanarak 
91 yaşında kendi kaderi ile bu 
dünyadan göçtü. Ölümü sonrasında 
cezasını çekmediği için üzülenler 
de vardı, ne olursa olsun öldüğü 
için sevineneler de… Kendisi 
her şeyi ülkesi için yaptığını ifade 
eden röportajlar verirken cennete 
gideceğini dahi iddia ediyordu. 
Ama unutulmaması gereken bir şey 
vardı o da Allah insanı en çok iddiası 
üzerinden vuruyordu.

Pinochet evet, kötü biriydi 
ancak asıl konuşulması gerekenler, 
yıllarca çeşitli gerekçelerle ulusların 
kendi kaderlerini burnunu sokma 
cesaretini rahatlıkla gösterebilen 
diğerleriydi. Sadece Şili değil, 
Kolombiya, Brezilya, Venezuela 
gibi birçok latin Amerika 
ülkesinin geleceğinde etki 
sahibi olmak isteyen güçlerin, 
çeşitli gerekçelerle tıpkı 
Ortadoğu’daki gibi iç 
meselelere karışması 
maalesef uzun yıllar 
boyunca engellenemedi. 
Çünkü batı özellikle 
kamuoyunu nasıl 
yönlendireceğini 
çözmüştü, özellikle 
insanların kalbine 
dokunabilen konuları seçerek, 
öncelikler üzerinden kendine pay 
hakkı çıkarıyordu. 

Bu gerekçelerden biri de insan 
hakları ihlalleri olmuştu. Pinochet 
öncesinde ülkeyi yöneten 
Salvador Allende’ye eleştiriler 
bu ihlaller üzerinden 

gerçekleşmişti. Allende, devletçi 
politikaları benimseyerek her 
vatandaşa hak ettiğini verilmesini 
hedef gösteren iyimser bir sosyalist 
çizgide ilerlemeyi hedefliyordu. 
Bu noktada özelleştirme karşıtı 
tutum izleyerek “toplumsal mülkiyet 
bölgesi” politikasını uygulamaya 
koyuldu. Politika özellikle 
burjuvazinin tepkisini topladı ve 
Allende’yi dünyaya bir barbar gibi 
göstermeye yetti. Allende belli 
bir kesimin daha fazla zengin 
olmasının önüne geçtiği için insan 
haklarını ihlal ediyordu ve darbeyle 
indirilmeliydi, nitekim o dönem 
gerçekleştirilen bir röportaj sırasında 
“komünist köpekler, ekmeğimizle 
oynuyorlar, asker uyumasın darbe 
yapsın, kurtarın bizi” şeklinde sitem 
eden kadın her şeyi gayet güzel 
özetliyordu. 

Allende yönetiminde olduğu 
söylenen hak ihlalleri, daha sonra asıl 
yüzünü Pinochet’le halka gösterdi. 

Şili halkı uzun yıllar boyunca 
yaşam haklarının nasıl ellerinden 
alındığının farkına varamadı bile. 

17 yılın ardında seçimle beraber 
Pinochet geri çekilebildi. Demir leydi 
kendisini hep övgüyle andı ve onu 
“Şili’ye demokrasiyi getiren adam” 
olarak takdim etti. 

Ancak leydi’nin memleketi daha 
sonra Pinochet’in kötü günlerini 
geçirdiği yer olarak nam salacaktı. 
Birleşik Krallık ’ta tutuklanan Pino-
chet, bir süre burada hapiste kaldı. 
Tabi bu da uzun sürmedi, bir başka 
sosyalist düşünceye yakın liderlerden 
biri olan Tony Blair, sağlık gerekçesi 
ile Pinochet’i serbest bıraktı. Tüm bu 
gelişmeler sırasında latin Amerika 
küreselleşmenin pembe günlerini 
çoktan atlatmıştı. Şili’de yozlaşma 
tartışmaları başlamıştı. 

Neoliberalizmin etkisinde tıpkı 
bizlerle benzer bir kadere benzer bir 
kültür endüstrisi ülkeyi etkisi altına 
almaya başlamıştı. Dışardan her şey 
başta toz pembe gözüküyordu. Son-
rasında gelen liderler her ne kadar 
sol görüşlü olsa da bu kötü gidişatın 
önüne geçemediler. Şu anda Şili’de 
milli maçlardan ziyade Türk dizile-
rinin izleniyor oluşu da bunun en 
özel örneklerinden biri. Belki evet, 

bizler için başarılı bir yumuşak 
gücün karşılık bulması hoş 

ancak karşımızda kendi 
benliğini popüler 

kültüre yok ettirme 
niyetinde olan bir 

ülke olduğunu 
da unutmamak 
gerekir. 

Şili’de 
gördüklerimiz 
bugün 
elini kana 
bulaştırmadan 

insanların 
yaşam haklarını, 

özgürlüklerini 
ellerinden alan batının 

sadece kısa bir özeti. 
Mısır’da hatta Tacikistan’da 

bile yönetimlerin kaderini 
kolayca etkileyebilen malum 
güçlerin ulusların kaderini tayin 
ederken bir yandan da en büyük 

hak ihlallerini gerçekleştiriyor 
oluşları bize yine tek bir şeyi 

hatırlatıyor: “Asra yemin olsun ki 
insan mutlaka ziyandadır.”

Bir ülkenin kaderini pemBe gözlüklere 
mahkûm edenlerin hikayesi: 

Pinochet olayı

YAZAR



REKLAM
DEĞİLMİŞ
GİBİ ÇEK!
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Alışverİş İçİn gİttİğİnİz yerde ne yaparsınız? Adını hİç 
duymadığınız yüzlerce marka arasında nasıl seçİm yaparsınız? 
Markaların reklam yoluyla bİlİnçaltımızda oluşturduğu 
İzlenİm olmadan seçİm yapmamız çok zor olur. 

günümüzde yaygınlaşan sosyal medya 
reklamlarının yanında nasıl da masum-
muş. Bunu da ben söylemiyorum, araştır-
malar söylüyor.  Sosyal medyada yapılan 
reklamların, normal reklamlara oranla 
insanlar üzerindeki etkisi 7 ile 10 kat ara-
sında değişiyormuş. 

Çünkü sosyal medyada tüketiciler; 
yani sosyal medya kullanıcıları herhangi 
bir reklama maruz kaldığının farkında 
olmuyor. Her şey doğal bir süreçte işliyor 
gibi görünüyor. Sosyal medyada takipçi 
sayısı çok olan kullanıcılara, markalar ürün-
lerini takipçilerine tavsiye etmesi halinde, 
hesabında paylaşması karşılığında büyük 
miktarda paralar ödüyor. Buradaki paranın 
miktarı takipçi sayılarının çokluğu ile doğ-
ru orantılı olarak değişiyor elbette. Yani ne 
kadar çok takipçi, o kadar çok para! Kaba 
bir tabir gibi görünebilir ama gerçek de bu 
kadar kaba ve çirkin maalesef. Artık sosyal 
medya; kullanıcıların “takipçilerimi nasıl 
paraya dönüştürürüm?” diye düşündüğü 
ve hatta uğraştığı bir alan haline geldi. 

Önceleri, herhangi bir sebepten takipçi 
sayısı artan kullanıcılar; “bunu nasıl paraya 
dönüştürsem acaba? Buldum! Bir şeyler 
satarım” deyip hemen tasarımcı, butikçi vs 
oluyordu ve takipçilerini müşteriye çevi-
riyordu. Onunla mı uğraşacağım diyenler 
ise direk çok takipçili sayfasını satıyordu bir 
başkasına. Artık parayla, takipçi hatta be-
ğeni bile satın alındığı için bunlara kimse 
gerek duymuyor tabi. 

Zamanla bu kişilerin bir şeyler satması-
na da gerek kalmadı. Markalar baktı ki, bu 
kişilerin çöp kovasından, diş macununa 
kadar her şeyi merak ediliyor; soruluyor ve 
aynısı satın alınıyor, bir anda “evreka, evra-
ka” diye bağırmaya başladılar. 

“Şimdi al sen bu bebek bezini, hesa-
bında paylaş” dediler mesela, çok takipçili 
kullanıcıya. Ama bizim sana para verdiği-
miz belli olmasın diye de eklediler. “Mesela 
sen markete gitmişsin görmüşsün tesadü-
fen, sonra kullanmış ve müthiş memnun 
kalmışsın gibi olsun.”  Ondan sonra gelsin 
senin doğal ve samimi olduğunu düşünen 
zavallı takipçilerden akın akın müşteriler. 
Bebek bezini gerçekte kullanıp, kullanma-
mış olman hiç önemli değil tabi ki, hatta 
bebeğinin bez kullanmayı bırakmış olması 
bile önemli değil. 

SALİHA
SAĞDIÇ

Aralık 2018 / Turuncu Dergİ 

YAZAR

Günlük hayatta farkında ol-
madan çok fazla toza, kire, 
radyasyona maruz kalırız. 
Pekala farkında olmadan ne 
kadar çok reklama maruz 

kaldığımızı biliyor musunuz? Ben cevap 
vereyim.  Eğer iyi bir sosyal medya kulla-
nıcısı iseniz, sürekli. Tabiri caizse gökten 
yağmur gibi üzerimize reklam yağıyor. 

“Aman canım ben reklamlarla ilgi-
lenmem ki, beni etkilemez” diyorsunuz 
muhtemelen.  Fakat maruz kaldığımız 
reklamlar bizi etkiliyor, hem de öyle böyle 
değil. Ben demiyorum, uzmanlar ve yapı-

lan araştırmalar söylüyor. Zaten öyle  
olmasaydı telaffuz etmekte zorlanacağımız 
paralar dönmezdi bu işin içinde. 

Uzmanlar söylüyor, söylemesine de 
insan yine de inanamıyor değil mi? Bir an 
için ülkede hiç reklam yapılmadığını, gı-
dadan temizliğe, elektronikten kozmetiğe 
kadar hiçbir ürünle ilgili hiçbir şey bilme-
diğinizi düşünün. Alışveriş için gittiğiniz 
yerde ne yaparsınız? Adını hiç duymadı-
ğınız yüzlerce marka arasında nasıl seçim 
yaparsınız? Markaların reklam yoluyla bilin-
çaltımızda oluşturduğu izlenim olmadan 
seçim yapmamız çok zor olur. 

Yurtdışında yaşamaya başladığımda 
hissettiğim tam olarak buydu. O ülkede 
satılan hiçbir ürünle ilgili ön bilgim yoktu 
ve bu seçim yapmamı engelliyordu. İşte o 
anda reklamların bilinçaltımda yaptığı bü-
yük etkiyi fark ettim. Etkilenmediğimi zan-
nettiğim reklamların pençesindeymişim 
resmen. Oysa televizyon, radyo ya da yazılı 
basında yayınlanan reklamlar;  
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  İşte böyle çok bilmiş markalar ile 
aç gözlü fenomenlerin birleşiminden 
nur topu gibi infulencerlarımız doğ-
muş oldu. 

Bu kelimeyi duymaya kulağınızı 
alıştırsanız iyi olur çünkü tahmin 
ediyorum gelecekte çevremizdeki üç 
kişiden biri infulencer olacak. Türkçe 
karşılığını söylemek isterdim fakat 
terim olarak bunun yerine kullanılan 
Türkçe bir kelime yok. Esasen “etki, 
etkileyen” gibi anlamlara geliyor fakat 
tam olarak kullanım manasına uygun 
bir kelime henüz bulunmuş değil.  
Benim için ise birçoğu birer “illegal 
reklamcı” 

Yani amiyane tabirle bizlere tanı-
tıyor ayağına, kendi keşfetmiş de çok 
memnun kalmış gibi yaparak; yediği 
içtiği, giydiği, sürdüğü, taktığı her şeyi 
gittiği tatili bile bedavaya getiren, 
üstüne de eşek yüküyle para kazanan 
kişilere infulencer deniyor.  Tanıtımını 
yaptığı üründen reklam ücreti aldığını 
belirten, bir elin parmağını geçme-
yecek sayıdaki kişiyi tenzih ederim 
elbette. 

Zaten Avrupa ülkelerinin bazıla-
rında; ücret karşılığı bir ürün tanıtıyor-
sanız bunu takipçilerinize bildirmek 
zorundasınız. Aksi takdirde ciddi yap-
tırımlar ve cezalarla karşılaşabilirsiniz. 
Fakat ülkemizde bu manada herhan-

gi bir yaptırım söz konusu değil. O 
yüzden kim kimi kandırırsa şeklinde 
ilerliyor işler.  Durum öyle bir noktaya 
geldi ki sağlığımızı emanet ettiğimiz 
doktorlar bile kullanmadıkları, belki 
de asla kullanmayacakları şeyleri ger-
çek bir öneriymiş gibi paylaşıyor ve 
bundan para kazanıyor. Diyetisyenler 
sağlıksız olduğu bilinen zayıflama 
çaylarını öneriyor. Tüm bunları karşılı-
ğında para almış gibi değil; kendileri 
keşfetmiş kullanmış ve biz de çok sor-
duğumuz için lütfedip söylemiş gibi 
davranarak yapıyorlar. 

Bu konuda söylenecek çok şey, 
verilecek çok örnek var aslında ama 
size yakın zamanda arkadaşımdan 
duyduğum bir olayı anlatmak isterim. 

Sosyal medya takipçilerini paraya 
dönüştürmek isteyen kişilerin bir 
şekilde bir özelliğini pazarlaması ge-
reken bir ortam. Yani insanlar sizi niye 
takip etsin istiyorsanız o tarafınızı ön 
plana çıkarmalı ve o kitle üzerinden 
kazanmalısınız paranızı. Bu anneli-
ğiniz olabilir, sağlıklı yaşam olabilir, 
mutlu evlilik olabilir, makyaj ve moda 
olabilir, olabilir de olabilir… 

İşte bunların içinden kibarlık, 
sadelik, tevazu gibi özelliklerini pazar-
layan ve insanları gerçekte böyle biri 
olduğuna inandıran; gün aşırı “şükür” 
temalı paylaşımlar yapan bir sosyal 

YAZAR YAZARmedya fenomenine bir marka “size ve 
eşinize birer X ürün hediye edelim, siz 
de bizim markamızı paylaşın” şeklinde 
bir teklif sunmuş. Şükür ablamız ise 
bu teklif karşısında “ çok şükür bizim X 
ürünümüz var ama siz bana parasını 
gönderin ben kendi X ürünümü sizden 
almış gibi paylaşırım” demiş. Gerçekten  
ve hiç utanmadan “bilmem ne mar-
kasından aldım çok memnun kaldım, 
hepinize tavsiye ederim” diye aslında 
kendine ait olan ürünü paylaşmış. Altına 
da eklemiş, önemli olan X ürün değil 
evlerimizdeki huzurdur, sadelik ve te-
vazudur. Bu paylaşımı binlerce beğeni 
almış, şükür ablamızı öve öve bitireme-
mişler. 

Sosyal medya artık bu şükür ablalar-
la, harika annelerle, moda gurularıyla, 
sağlıklı yaşam dehalarıyla dolu. Bunlar 
attıkları adıma para alıyorlar. Ağızların-
dan çıkan bir söz, bir memur maaşının 
on, bazen elli bazen yüz katı! Üstelik bir 
çoğu, o memurların ödediği vergilerin 
tek kuruşunu bile ödemiyor. Ortada 
yasal bir reklam olmadığı için, vergi de 
olmuyor haliyle.

Hiç kullanmadığı, belki de asla kul-
lanmayacağı bir şeyi, “memnun kalma-
sam asla tavsiye etmezdim” diyerek bir 
saatliğine sayfasında tutma karşılığında 
yüzbinlerce lira isteyen kullanıcılar 
mevcut.  Bir gün “horlama sorunundan 
kurtulamadım, ne yapmam lazım?” diye 

bize fikrimizi soran kişinin ertesi gün 
“arkadaşlar falanca horlama merkeziyle 
ben sorunumdan kurtuldum, siz de 
kurtulun diye paylaşım yaptığı bir dö-
nemdeyiz. Çok hastayım, öksürüyorum 
dedikten bir gün sonra mucize bir ma-
cunla karşımıza çıkan kişilerin olduğu 
bir ortamdayız. Hatta bazen birçok kişi 
birden hastalanıyor ve nasıl oluyorsa 
hepsi birden aynı macunu keşfediyor. 
Aynı anda keşfedilen oteller, aynı anda 
keşfedilen ve çok memnun kalınan 
mobilyacılar vs. Alışveriş merkezleri bile 
reklamlarını bu yolla yaptırıyor. Bir bakı-
yorsunuz bütün çok takipçili kullanıcılar, 
çiçek görmüş arı gibi, ilahi bir emir gel-
miş gibi aynı alışveriş merkezine, aynı 
cafeye gidiyor.

Karşımızda en havalı pozları veren 
bu arkadaşlar, perde arkasında bu rek-
lamları alabilmek, hayatlarını biraz daha 
bedavaya getirebilmek için ise en hafif 
tabirle birbirlerini yiyor.

Para tatlıdır elbette. Yine yapsınlar 
tanıtımlarını, tavsiyelerini. Mümkünse 
ödesinler vergilerini. Ama bizler takipçi-
ler olarak bunların ücretli birer ortaklık 
olduğunu yani reklam olduğunu, kişile-
rin gerçekte bu ürünü kullanmamış ola-
bileceğini bilerek maruz kalsak bu tanı-
tımlara. Böylesi çok daha ahlaklı olurdu. 
“reklam; yasal yoldan yalan söylemektir.” 
Demiş Michael Jackman. Keşke yasal ol-
saydı diyorum ben  de. Ona da razıydık. 

Sosyal medya artık bu 
şükür ablalarla, harika 

annelerle, moda 
gurularıyla, sağlıklı 
yaşam dehalarıyla 

dolu. Bunlar attıkları 
adıma para alıyorlar. 
Ağızlarından çıkan 
bir söz, bir memur 

maaşının on, bazen 
elli bazen yüz katı! 

Üstelik bir çoğu, 
o memurların 

ödediği vergilerin 
tek kuruşunu bile 

ödemiyor. 

Sosyal medya 
takipçilerini paraya 
dönüştürmek isteyen 
kişilerin bir şekilde bir 
özelliğini pazarlaması 
gereken bir ortam. 
Yani insanlar sizi 
niye takip etsin 
istiyorsanız o 
tarafınızı ön plana 
çıkarmalı ve o 
kitle üzerinden 
kazanmalısınız 
paranızı. 
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İYİLİK
HER YERDE

İYİLİK
HER YERDE

Ç
alışma Kayseri’nin Tomarza 
ilçesinde fen lisesinde bilişim 
teknolojileri öğretmenliği 
yapan 32 yaşındaki Fatih Öz-
gan, ilçedeki tüm okulların 

bozulan elektronik cihazlarını tamir 
ediyor. Kayseri’de Tomarza Fen lise-
si’nde bilişim teknolojileri öğretmen-
liği yapan 32 yaşındaki Fatih Özgan, 
ilçedeki tüm okulların bozulan elekt-
ronik cihazlarını maharetli elleriyle ta-
mir ederek, okulları maddi külfetten 
kurtarıyor. Meslek lisesini ve ardından 
kazandığı üniversiteyi bitirdikten 
sonra yabancı dilini geliştirmek için 

ABD’ye giden Özgan, hem dil eğitim 
alıp hem de çalıştığı bu ülkede 2 yıl 
kaldıktan sonra vatan özlemi ağır 
basınca Türkiye’ye döndü.

Öğretmen Özgan, dil eğitimi 
için gittiği ABD’de çalıştığı iş yerinde 
pedicab (bisiklet şeklinde dizayn 
edilmiş, müşterilerin bisikletin 
arkasında 2-3 kişilik yerlere oturduğu, 
insan gücüyle çalışan üstü açık taşıt) 
tamiri yaptığını söyledi.

Bir ay süren acemiliğin ardın-
dan işi öğrendiğini belirten Özgan, 
“Müşterilerim her gün kuyruktaydı. 
Akşama kadar çok çalışıyordum, 

akşama kadar 500-600 dolar kaza-
nıyordum. Çok da iyiydi işim. 2 yıl 
çalıştıktan sonra tat vermemeye baş-
ladı. Param çok ama mutlu değildim. 
İnsan ülkesini istiyor, özlüyor. Gelince 
toprağı öpüyoruz ya onu gerçekten 
yaşadım.” dedi.

İlçenin en ücra okulları, kapa-
nan okullar da dahil olmak üzere 
gezdiğini ve kömürlüklere kadar 
bakarak, atılan cihazları topladığını 
ifade eden Özgan, bunları İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğüne getirerek elden 
geçirdiğini ve çalışır vaziyete getirdi-
ğini kaydetti.

Terasında onardığı 68 yaşındaki 
uçakla 29 YILDIR göKLERDE

S
amsun’da yaşayan 72 
yaşındaki diş hekimi Aytekin 
Turgut, 29 yıl önce Türk Hava 

Kurumundan (THK) satın alıp 
terasında onardığı 1950 model 
uçakla çocukluğunun uçma hayalini 
gerçekleştiriyor.
İlkadım ilçesinde yaşayan ve 1989 
yılında pilot brövesi alan Aytekin 
Turgut, aynı yıl THK’nin hurdaya 
ayırdığı 1950 model Piper PA tipi 
uçağı satın aldı. Parçalara ayırdığı 
uçağı vinç yardımıyla üç katlı 
binanın terasına çıkaran Turgut, 
yaklaşık 8 ay süren çalışma sonucu 
uçağı orijinaline uygun şekilde 
onarıp birleştirdi.

Çalışır hale getirdiği uçağı yine vinç 
yardımıyla binadan indiren Turgut, 
eski Samsun Havalimanı’na götürdü.
Sonraki yıllarda uçağını Samsun 
Üniversitesi Sivil Havacılık 
Yüksekokulu pistine aktaran Turgut, 
o günden bu yana fırsat buldukça 
uçağıyla gökyüzünde süzülmeyi 
sürdürüyor. Samsun Sportif 
Havacılık Kulübü üyesi de olan 
Turgut, gençlerle bir araya gelerek 
tecrübelerini onlara aktarıyor.
“En büyük hayalim pilot olmaktı”
Aytekin Turgut, uçmanın en büyük 
tutkusu olduğunu, hayallerinin 
peşinden gidip uçak edindiğini 
söyledi.

HiKAye AnLATARAK çocUKLARA 
KoDLAMA öĞReTiyoR
Çocuklara hikaye anlatarak kodla-

ma öğreten iş zekası uzmanı ve yazar 
Nisa İnci,  “Türkiye’nin gelişebilmesi, 
yeni bir sanayi hamlesine girebilme-
si ve ‘endüstri 4.0’ı yakalaması için 
çocuklarımızın kodlamayı bilmesi 
gerektiğini düşünüyorum.” dedi.

Boğaziçi Üniversitesi Yönetim 
ve Bilişim Sistemleri’nden mezun 
olup kurumsal şirketlerde uzun süre 
yazılımcı olarak çalışan İnci, anne 
olduktan sonra “Oz Yazılımcısı” kitabını 
kaleme aldı. Kitapta okuyucuyu sanal 
maceralara sürükleyen İnci, AA mu-
habirine yaptığı açıklamada, dışarıdan 
zor ya da büyülü gözüken kodlama 
konusunda pek çok insanın fikir sahibi 
olmadığını söyledi.

B
ilecik’in Osmaneli ilçesinde 
1900’lü yılların başından itibaren 
dokunan ancak 1980’li yıllarda 

fabrikasyona yenilen, son senelerde 
açılan kurslarla yeniden canlandırılan 
“lefke bezi”, Rus firmalarının ilgisini 
çekti. Rusya’da geçen hafta gerçek-
leştirilen “EthnoModa Festival of 
Young Designers (Genç Tasarımcıların 
EthnoModa Festivali) etkinliğinde 
görücüye çıkan lefke bezi, jüri heyeti 
tarafından en beğenilen tasarımlar 
arasında seçildi. Festivalin ardından 
bazı Rus firmaları, Osmaneli Belediyesi 
ile temasa geçerek lefke bezi ürünle-
rinden numune istedi.

Osmaneli Belediyesi ile İstanbul Ti-
caret Üniversitesi, Bilecik Şeyh Edebali 

Üniversitesi, İŞKUR ve İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğünün iş birliğinde yürütülen 
‘’lefke Bezi Dokuma Eğitim Projesi” 
kapsamında ‘’Kadınlarımız lefke 
bezine can verecek’’ sloganıyla açılan 
kurslarda, tezgahlarda dokunan lefke 
bezinden peşkir, peştemal ve “Kayı” 
logolu anahtarlık gibi hediyelik eşyalar 
üretiliyor. 

Osmaneli Belediye Başkanı Münür 
Şahin, lefke bezinin tarihinin Roma 
dönemi öncesine dayandığını hatırlat-
tı. Şahin, pamuktan imal edilen bezin 
40 yıl öncesine kadar ilçede kullanılan 
bir ürün olduğunu belirterek, “Sonra-
dan kaybolan bir ürün oldu. Dolayı-
sıyla bunu tekrar ayağa kaldırmayı 
düşündük. ” diye konuştu.

A
lmanya’da bir Türk nörolog, önemli 
bir gelişmeye imza attı. BİlKENT 
Üniversitesi mezunu olan Dr. Ali 

Ertürk, DISCO şeffaflığı (DISCO Transpa-
rency) adını verdiği çalışmasını ABD’nin 
San Diego kentindeki Nörolog Derneği 
toplantısında sundu. Ses getiren bu tek-
noloji ‘Nature Dergisi’ başta olmak üzere 
pek çok bilim dergisinde yayınlandı. 
lMU’daki ‘Felç ve Bunama Araştırma Ens-
titüsü’nde grup lideri olan Dr. Ali Ertürk, 
bunama, felç, şeker ve kanser gibi yıkıcı 
hastalıkların tedavisine yardımcı olmak 
için geliştirdiği yöntemle, ölü farenin 
vücudunu tamamen şeffaf hale getire-

rek hücrelerin birbiriyle nasıl bir iletişim 
içinde olduğuna dair anatomik sırları 
açığa çıkarıyor. Kanser gibi hastalıklar, 
mikroskobun altındaki ince bölümleme-
de teşhis edilmiş ve araştırılmış olmasına 
rağmen önemli detayları kaçırabilmekte. 
Bizim teknolojilerimiz tüm örneklemi 
bütünüyle görmemize ve bölümlemesiz 
dahili anormallikleri tanımlamamıza izin 
veriyor. Bunu, adeta sütü suya dönüştü-
rür gibi şeffaflaştırarak gerçekleştiriyoruz.  
Bu sayede birkaç yıl içinde insan beyni-
nin tek parça haritalaması gerçekleşecek. 
25 yıl içinde de tüm hastalıkların tedavisi 
mümkün olacak” diye konuştu.

‘Lefke bezi’ Rus fiRmaLaRının RadaRına giRdiTÜRk nÖROLOgdan 
deVRim gibi buLuŞ

OKuLLARIN göNüLLü 
TAMİRcİsİ
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Ç
etin Kaya Koç… Ağrı’da 
doğdu. ABD’de eğitim aldı. 
Kriptoloji üzerine çalışan 
dünyada hatırı sayılır 
akademisyenlerde biri. 
Şimdi de yapay zeka ile ilgili 
çalışıyor... Yaptıklarına  

             matematiği kullanmak olduğunu 
söylese de aslında hayatın şifresini 
çözmek için çalışıyor. İstinye Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar 
Mühendisliği Öğretim Görevlisi Prof. 
Dr. Çetin Kaya Koç ile Murat Nehrinden 
ABD’ye uzanan başarı hikayesini, 
İstanbul’u, şarkı, garbı, kaybolan mahalle 
kültürünü, kriptolojiyi ve daha birçok 
konuyu konuştuk. 

Hocam, şark sizin için neresi?

Şark benim için benim doğduğum yerdir 
yani Ağrı’dır. Bundan daha şarkı daha do-
ğusu yoktu ve batı çok uzaktaydı. Garp 
çok uzaktaydı. Ankara çok uzak görü-
nüyordu. Hiç Ankara’ya gitme ihtimalim 
yoktu ama okulu bitirdiğimde babam 
beni İstanbul’a getirdi. Garba bypass 
ile girdim, kendimi İstanbul’da buldum. 
İstanbul hem şark hem garptır. Ama 
aslında hepimizin merkezidir. İstanbul 
iyisiyle, kötüsüyle Bedrettin Dalanıyla, 
Recep Tayyip Erdoğanıyla İstanbul’dur. 
Haçlılar yakıp yıkmadan önce İstanbul 
nasıldı hep görmek isterdim. Şarkta doğ-
dum ama İstanbul’da dünyaya geldim. 
Doğduğum yer çok soğuktu. -30 dere-
ceye varan soğuk hava olurdu, senenin 
en az 6 ayı soğukta yaşıyorduk. Hatırala-
rımda birisinde anne ve babamla birlikte 
atların çektiği bir kızakla yorgan altında 
civar köylerden birinse gidiyorduk. O 
yıllarda Türkiye’nin dört bir aynında her 
mevsim yaşanıyordu. O yıllarda o köye 
hastalanan kardeşime civar köydeki şeyh 
‘okusun’ diye gidiyorduk. Ve gidemedik. 
Şiddetli tipi yüzünden geri dönmek 
zorunda kaldık. Birkaç gün sonra da 
kardeşim vefat etti. Beni garba hazırlayan 
Ağrı kütüphanesidir. İlkokul 4. Veya 5. 
Sınıftayken devlet Ağrı’ya bir kütüphane 
açtı. Kendimi o kütüphanenin içerisinde 
buldum. O kütüphanede sürekli oku-
dum. Elime geçen her şeyi okuyordum. 
Monte Kristo’dan parapsikoloji deneyle-
rine kadar elime geçen her şeyi okudum. 
Tüm Rus edebiyatını okudum. Ortaokul 
bitmeden kütüphanedeki kitapları 

bitirmiştim. liseye başladım. Şark benim 
için annem ve babamdır. Geçliklerin-
de annem ve babam komşularmış ve 
birbirini sevdikleri için evlendirilen nadir 
insanlardandır onlar. Hayatları boyunca 
birbirlerini ve bizi sevdiler. -20 derece 
soğukta biz uyanmadan sobayı yakardı 
annem. 

İçinizdeki okuma, araştırma 
sevdasının ilk kıvılcımı nerede 
atıldı?

Okulumda kütüphane olmadığı için halk 
kütüphanesine giderdim. Orada roket-
lerle, karmaşık makinelerle ilgili kitapları 
görürdüm. 1967 yılı… ABD henüz Ay’a 
gittiğini ilan etmiş değil. Roketlerin nasıl 
çalıştığını orada öğrenmeye başladım. 
İlk kıvılcım orada atıldı. 2 yıl sonra ABD 
aya gitti. Ağrıya gazeteler 1 gün geç 
gelirdi çünkü İstanbul ağrı arası çok 
uzundu. Gazeteleri toparlar okurdum. 
Evimize gazete alınmazdı fakat amcamın 
evine alınırdı. Kitapçıdan alınan kitap 
amcamın evine gelirdi. Dayılarım kitap 
alırdı. Hemen hemen tüm gazeteleri 
okudum. Böylece aya inişi takip etmeye 
başladım. Biliyorsunuz Ay’a iniş hakkında 
çeşitli iddialar var. Akşamları kalabalık 
toplantıların bulunduğu evlere davet 
üzerine gidip o gün olanları anlatırdım. 
Şaka yapmıyorum 11 yaşındaki çocuğu 
evlere davet ediyorlardı. Ben de onlara 
maketlerden, astronotlardan bahseder-
dim. Böylece mahallenin aya inişini takip 
etmesini sağladım. Orada galiba kendi 
kendime şöyle dedim ‘ben böyle şeyleri 
anlamak istiyorum’. Yapmak istiyorum 
değil, anlamak istiyorum. 

Kritoloji merakınız nasıl başladı?

İTÜ’de Elektronik ve Haberleşme 
mühendisliği eğitmimi tamamladıktan 
sonra ABD’ye gittim. Kaliforniya 
Üniversitesinde doktoraya başladım. 
Orada kriptoloji ile ilgili kitaplar görmeye 
başladım. Çok iyi bir kriptoloji hocamız 
vardı bu da benim dikkatimi çekti. 
Kriptoloji tüm dallar içinde matematiği 
en çok kullanana alandı. Kriptoloji hocası 
ABD’de Ulusal Güvenlik Ajansı NSA’da 
enstitü başkanıydı ve yabancı öğrenci 
kabul etmediği söyleniyordu. Cesaret 
edip soramadım, bu alanda doktora 
yapamadım. 

Beni garba hazırla-
yan Ağrı kütüphane-
sidir. İlkokul 4. veya 

5. Sınıftayken devlet 
Ağrı’ya bir kütüpha-
ne açtı. Kendimi o 
kütüphanenin içe-
risinde buldum. O 
kütüphanede sü-

rekli okudum. Elime 
geçen her şeyi oku-

yordum. Monte Kris-
to’dan parapsikoloji 

deneylerine kadar 
elime geçen her şeyi 

okudum. Tüm Rus 
edebiyatını okudum.
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Fakat mezun olduğum gün kriptoloji 
çalışmaya başladım. Yıllar sonra o 
hoca ‘Sen keşke benimle çalışmalıydın’ 
dedi. Hocaya durumu anlatınca 
‘İnanamıyorum bu doğru değil’ dedi. 
Böyle şeyler kader. 1988-2008 yılına 
kadar aralıksız bir şekilde kriptoloji ile 
ilgili çalıştım. Şu an yapay zeka ile ilgili 
çalışıyorum. Şu an doktora ve master 
öğrencilerim var güzel makaleler 
yazıyorlar. Kriptoloji aşağı doğru dalları 
olan meyveleri olan bir ağaç gibiydi. 

Hayatta en çok kimi 
özlüyorsunuz?
Annemi.

Çocukluğunuzun, yetiştiğiniz 
ortamın üzerinizde nasıl bir  
etkisi var?

Annemin ve babamın aileleri Ağrılı. 
Fakat büyük dedem Kars’tan Ağrı’ya 
gelmiş. 1. Dünya savaşında Rusların 
Doğu Beyazıt’ı almasıyla Sivas’a giden, 
geri dönen oldukça mülayim, sessiz, 
yüksek toleranslı bir rençper ailesi. 
1000’e yakın aile ferdimiz var. Bir aile 
ağacı oluşturdum ve yaklaşık 600 
kişiyi o ağaca yerleştirmeyi başardım. 

O aileye olan bağlılığım hem gücüm 
hem de beni bağladığı için zayıflı-
ğımdır. Ağrıda doğup büyümenin 
meydana getirdiği koşulların üzerimde 
etkisi çoktur. Yazları toz, kışları buz… 
Ahırlarda yatan ırgatlar. Ahırda yer alan 
kediler, köpekler… Yaz mevsiminde 
gelen kırlangıçlar, kış mevsiminde 
gelen kurtlar. Murat nehrine yakın 
oturuyorduk, o nehirde çok yüzdüm, 
balık tuttum, her seferinde geç kaldım. 
Murat nehri benim için çok önemliydi. 
Mahallem, amcalarım, dayılarım, beni 
tanımlayanlar… 11 yaşında İstanbul’a 
geldim, daha önce de Bursa’da amca-
mın yanında 1 ay kaldım ve iki şehir-
den de çok etkilendim. ABD’ye gittim 
fakat esas vatanım hep İstanbul oldu. 
Annemin annesi Kürttü. Annem güzel 
Kürtçe konuşurdu. Babamda pazar 
yerlerinde yün boyası satarak Kürtçe 
öğrenmişti. Annem Irak radyosunu 
çok dinlerdi. Ne zaman Kürt müziği 
çalsa için cız ediyor. Nenem yani ba-
baannem Türktü. Ali Ekber Çiçeği çok 
severdi. Ben de çok severim. Dedemin 
evinde teravih namazları kılınırdı ve 
benim görevim namaz sonrası çay 
dağıtmaktı. 

Dedem beni çok eğitti, okulda 
öğrendiklerimi pekiştirirdi. İki dayım da 
Çanakkale’de savaşmış. Eve sırtlarında 
yaralarla dönmüşler. Dedem anlatırdı. 

Murat nehrinin kıyısından 
dünyaya bakarken ne 
hissediyordunuz?

Murat Nehri… Yanıma kitaplar alıp 
balığa gidiyordum. Birkaç yaz da am-
camın ineklerini götürürdüm nehrin 
kıyısına… Arkadaşım Ediple beraber 
nehirde balık tutar, inekleri götürür-
dük. Eğer yalnızsam gökyüzüne çok 
bakıyordum. Karanlığa fazla bakamı-
yordum. Çok yürürdüm, çevremle 
çok ilgiliydim. Evimizin yakınına bir 
orman vardı. Kavak ağaçlarından 
oluşuyordu, dedelerimizden biri 
kurmuştu. Orada akan sular Murat 
Nehrine dökülürdü. Dünyayı anla-
maya çalıştım. O yaştaki çocuklara 
karşı anlayışlı olmak lazım. 7-11 yaş 
arası sizin bütün zihinsel gelişiminiz 
tamamlanıyor. Fiziksel dünyaya bakıp 
çıkarım yapmak bir çocuk için çok 
zor. 60’lı yıllar. Galaksiler bu kadar 
çok değil, kuantum fiziği bu kadar 
gelişmemiş. Öğrenmek ve öğretmek 
istiyorum. Sonsuzluğun içinde aynı 
şeyi yapmak istiyorum. Kitap okumak, 
annemin getirdiği yemekleri yemek, 
yürümek…

Biliyorsunuz, Türkiye’de ve 
dünyada kadın-erkek rolleri 
toplumsal açıdan büyük 
bir dönüşüm yaşıyor. Bu 
durumun yıprattıklarını nasıl 
onaracağız?

Türkiye’nin kadın erkek rolleri açısından 
bir dönüşüm yaşadığı doğrudur. Kız 
kardeşim ortaokul 2. sınıftan sonra 
okula gidemedi. Kendisini istemeye 
geldiler, kaçırmakla tehdit ettiler ve ev-
lendi. Kendi çocuklarını okutmayı çok 
istedi ben de yardımcı oldum. Eskisi 
gibi mahalleler içinde eğitim alma im-
kanımız yok. Bunun yerine okulu koyu-
yoruz. Mahalleler gittikçe kayboluyor, 
ailelerin meşguliyeti artıyor. Elimizde 
yalnızca okullar var. Kültürel dönüşüm 
için okulları daha iyi seviyeye getirmek 
zorundayız. Çok zeki kızlarımız var, iyi 
şeyler başarabilirler. Çocukları daha iyi 
eğitmek gibi bir derdimiz olmalı. 

Dedemin yıllar önce anlattığı bir hika-
ye vardı. Hikayedeki kadın kahraman 
birçok acı yaşıyor, ailesinin intikamını 
almak için yola çıkıyordu fakat kadın 
olmak önünde engel olunca saçlarını 
saklayıp, yüzüne is sürüp erkek kılığına 
giriyordu. O yıllardan aklıma takılan 
bir soru vardır, kadınlar başarılı olmak 
için erkek kılığına mı girmeli? Kadın da 
erkek de fıtratına uygun davranmalı. 
Kadınlar başarılı olmak için erkekleş-
memeli. Biyolojik kimlikler ve fıtrat çok 
önemli. Endüstriyel gelişme kadınları 
da erkekleri de sömürdü, sürekli çalış-
tırdı. İnsanın fiziksel emeğinin azaldığı 
ve zihinsel emeğin arttığı bir dünyaya 
doğru yol alıyoruz. Kadının çocuğu 
yetiştirmesi zihinsel bir emektir ve 
anneleri tarafından büyütülen çocuklar 
psikolojik ve zihinsel olarak sağlam 
çocuklar oluyor. 

Fıtratımızı unutturmak 
istiyorlar. Doğuştan gelen 
kadlarımızla yaşamayı nasıl 
öğreneceğiz?

Kişisel çabalarla kişisel başarıları 
abartmak, kişisel yenilgileri büyütmek 
çok doğru değil. Toplumsal çaba 
lazım. Bu akış içinde doğru davranışı 
seçmeliyiz. Cehenneme gitmemek 
için çaba sarf eden insanların 
sayısını arttırmalıyız. Tek başına 
bir kişinin Hz. Ömer olması yeterli 
olmuyor, Hz. Ömerler yetiştirmeliyiz. 
Kişisel çalışmalarla değil toplumsal 
çalışmalarla yol alabiliriz.

Çevre zekayı nasıl etkiler?

Bizim genetik mekanizmamız, biyolo-
jik hazinemiz uygunsa çevremizden 
alacaklarımız bize değer katar. Yanımız-
daki insanların ortalaması olmasak bile 
en aşağısı ve en yukarısı arasında bir 
yerimiz olur. Karsta aşık aileler çoktur. 
Onların aileleri de iyi saz kullanır. Her 
yerde saz, her yerde müzik vardır. 
Kahvelere aşıklar gelir, atışır. İnsanoğlu 
örnekle yürüyor, genler rol modellere 
göre zihinlerini geliştiriyorlar. İstisna-
lar elbette olacaktır. Fakat rol model 
metodu çok önemli. Zeki bir insanı 
dünyanın neresine koyarsanız koyun 
başaracaktır. Ben buna inandım ve 
gittiğim yerlerde bu düşünceye tutu-
narak ayakta kalmayı başardım. 
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Mahalleler gittikçe 
kayboluyor, ailelerin 
meşguliyeti artıyor. 
Elimizde yalnızca 
okullar var. Kültürel 
dönüşüm için 
okulları daha iyi 
seviyeye getirmek 
zorundayız. Çok zeki 
kızlarımız var, iyi 
şeyler başarabilirler. 
Çocukları daha iyi 
eğitmek gibi bir 
derdimiz olmalı. 

Endüstriyel gelişme 
kadınları da erkekleri 
de sömürdü, sürekli 

çalıştırdı. İnsanın fizik-
sel emeğinin azaldığı 

ve zihinsel emeğin art-
tığı bir dünyaya doğru 

yol alıyoruz. Kadının 
çocuğu yetiştirmesi 
zihinsel bir emektir 

ve anneleri tarafından 
büyütülen çocuklar 

psikolojik ve zihinsel 
olarak sağlam 

çocuklar oluyor.

24 Turuncu Dergİ / Aralık 2018



26 Turuncu Dergİ / Aralık 2018 27Aralık 2018 / Turuncu Dergİ 

DOSYA

E
rkekler ağlamaz. Anlatmaz 
kimseye derdini. İçinde 
yaşar. Böyle yetişti Türkiye’de 
birkaç nesil. Herkesin acısını 
içinde tuttuğu, taş olup 
sustuğu zamanlardı. Hayat 
akarken çok şeye sustu ve 
saklandı insanlar. Sonra biri 

çıktı ve her şeyi konuşabilirsin 
dedi. Tüm travmalar döküldü 
ortaya. Bu kez de mahremiyet 
dengelerimiz bozuldu. 

Birileri bize hep bir şeyler 
fısıldadı. Çocuklar emzik 
kullanmasın dediler, plastik 
üretildi dünya daha mutlu 
olacak dediler, anne sütünü o 
kadar abartmayın mama da iyi 
dediler. Sonra güçlü kadın dediler. 
Amaçları kadınları güçlendirmek 

değildi. Güçlü kadın derken 
kadınların daha iyi eğitim almasını 
istemediler mesela. Göstermelik 
kurslar, sertifikalardı bahsettikleri. 
Yüksek pozisyonlarda kadınların 
çalışmasına tahammül dahi 
edemeyenler, görünmeyen 
cam tavanlar kuranlar asgari 
ücretle çalışan kadın sayısını 
yalnızca istatistiki bir veri olarak 
değerlendirdi. 

Erkekler… Çok çalışan 
babaların oğulları… Hem 
tamirden, hem ticaretten anlayan 
babaların oğulları musluk bozulsa 
tamirci çağıracak hale geldi. 
Kapitalizm bağımlı yaşamlar 
sundu bize. Konfor yükseldikçe 
bağımlılıklar arttı. Eskiden 
buzdolabı bozulsa ailede tamir 

edecek birileri vardı. Şimdi her 
şey için yetkili servis bekliyoruz. 
Bahanemiz hazır. Makineler 
elektronik, ekran kartları var, 
yanar. Fakat hayatın ekran kartı 
yok. Sürekli çalışan, inşa eden 
olmadıkça yürümüyor hiçbir şey. 
Ayakkabısının topuğuna çamur 
değmeyen adamlar dünyayı 
kurtarmaya niyetlendi. Pazarda su 
satmamış çocuklardan iş adamı 
olmasını bekledik. İki dil bilip de 
yanındakinin derdine fersah fersah 
uzak insanlardan uluslararası 
ilişkilerde deha olmasını bekledik. 
Sonra ne oldu? Kafeler şık giyimli, 
babasının arabasını kullanan ve 
babasının kredi kartını taşıyan 
fakat dünyayı kurtaracak fikirlere 
sahip erkeklerle dolmaya başladı. 

KAPAK KAPAK
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Sosyolojide üst sınıfta 
yaşananların projeksiyonu alt 
sınıflarda görüldüğü için kenar 
mahallelerde annesinin avucundaki 
üç kuruşu zorla alan gençler görmeye 
başladık. Eskiden erkekler evde 
oturmaz, bunalıma girmez, her şartta 
çalışır, üretir ve dik dururdu. 

Kadınları erkekleştirirken, 
erkeklere edilgen roller verdiler. 
Kadınlar naifliğini, kadın hassasiyetini 
çalışırken kaybediyordu. Neden? 
Çünkü sistem bıyıklı kadınları, 
erkekleşen kadınları seviyordu. 
Erkeklere ise daha kadınsı maskeler 
taktırıyordu. Bir tesettür firmasının 
reklamı vardı. Çok şık, sert bakışlı ve 
çok güzel bir kadın. Yanında ise hem 
fiziken hem ruhen kadının gölgesi 
haline gelmiş bir erkek. Bu reklam bile 
erkekliğin geleceği üzerine yapılan 
kurguları çok güzel anlatıyordu.

Türkiye’nin kadın hassasiyeti 
kadar erkek hassasiyetine de 
ihtiyacı var. Ailesinin ve toplumun 
sorumluluklarını hatta bırakın bunları 

birey olarak kendi sorumluluklarını 
sahiplenemeyen erkeklerden baba 
olmasını, eş olmasını, gerektiğinde 
vatan savunması yapmasını 
bekliyoruz. Fakat evinden çıkmaya 
hali olmayan, sanal ile gerçeği 
karıştırmış erkekler yani yeni 
nesil erkeklik hepimizin gözünü 
korkutuyor.

Kadın ve erkek arasındaki denge 
bozuldukça toplumsal çözülme 
başlıyor. Zaten istedikleri de bu. 
Toplumu bir arada tutan duyguları 
zayıflatarak bizi birbirimizden 
kopartmak. Üretimde var olan her 
şeye bağımlıyız fakat birbirimize 
eskisi kadar bağlı değiliz. Birbirine 
bağlı olmayan aileler fırtınayı 
aşamıyor, denizi geçemiyor. Düşük su 
seviyesinde bile boğuluyor.

Doğanın ve insanın fıtratını 
bozuyorlar. Ekolojik dengede aslına 
uygun yaşayan canlı neredeyse hiç 
kalmadı. Birbirinin tamamlayıcısı 
olması gereken unsurlar birbirine 
düşman oldu.

Sorunları konuşalım derken 
mahremiyeti kaybettik. Bazen toplumsal 
konularda onca araştırmaya rağmen 
gerçeği göremiyoruz. Kahramansız 
kaldık. Kaybettik kahramanları. Ekranlar, 
sosyal medya bir gecede kahramanlar 
üretiyor ve o kahramanları bir video, bir 
söz, bir twit ile tepeden aşağı sarkıtıyor. 
Modelini kaybeden dünya aslında kimlik 
bunalımına da giriyor. Ben kimim? 
Atomu da parçalasak, yeni galaksiler 
de keşfetsek kendimizi dinlemediğimiz 
ve anlamadığımız sürece hiçbir işe 
yaramaz. Ben kimim? Bu sorunun peşi 
sıra yollara düşmeliyiz. Yoksa yaptığımız 
her teknolojik yenilik, her gelişme bize 
yeni düşmanlar üretir yalnızca.

Kadınlığı çok konuşuyoruz fakat 
erkekleri konuşan yok. Bunca erkek 
bazen neden aynı yerde takılıyor, neden 
orada anlaşılmaz oluyor, içindeki fırtınayı 
dışa vururken neden yıkıp döküyor?

Kadınları anlatan birçok film varken 
erkekleri neden anlatmıyoruz, neden 
konuşmuyoruz?  Erkek çocuklarını 
kendimize bağlı yetiştirelim derken 
kanatlarını neden kırıyoruz. Kızlarımız 
güçlü olsun, akıllı olsun ama erkekler 
ayak ucumuzdan ayrılmasın. Annelerin 
yalnız kalma korkusu erkeklerin omzuna 
yük oluyor. Kadınların erkek çocuğu 
yetiştirirken yaptığı hataların faturasını 
yine başka kadınlar ödüyor. 

İlkokulu bitirince bir küçük poşet ile 
yatılı okulun yolunu tutmuş adamların 
hikayesi artık çok uzağımızda kaldı. 
Hayata sıfırdan başlayıp mücadele 
edenlerin anıları da. Ömrünü bir davaya 
adayan da yok. Nefsi ile mücadele 
eden… Örnek aileler, örnek insanlar, 
sohbeti okul olanlar hani nerede 
saklanıyor? Gerçekten iyi insanlar nereye 
kayboldu?

Erkeler ağlamaz… Böyle söylüyordu 
değil mi o şarkı. Oysa ağlıyor erkekler. 
Evlenirken mükemel düğünü yapmak 
için, evlendikten sonra annesinin ve 
eşinin beklentilerini karşılamak için, 
sürekli birilerini memnun etmek için 
ağlıyor. Ya da hiçbir şey yapamamanın 
ve kendi içine kapanmasının sancısıyla 
ağlıyor. Kimi vurdumduymaz oluyor kimi 
çok öfkeli. Erkelerin yaralarının, acılarının, 
travmalarının faturasını kadınlar ödüyor. 
Bedel ödeyen kadın güçlenirken erkek 
içindeki gücü kaybediyor. Sonrası ise 
tam bir kısır döngü.

Erkekler ağlamaz. O eski şarkıyı artık 
kimse söylemiyor. 

Kadın ve erkek 
arasındaki denge 
bozuldukça toplumsal 
çözülme başlıyor. 
Zaten istedikleri de bu. 
Toplumu bir arada tutan 
duyguları zayıflatarak 
bizi birbirimizden 
kopartmak. Üretimde 
var olan her şeye 
bağımlıyız fakat 
birbirimize eskisi kadar 
bağlı değiliz. 
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RÖPORTAJ: BETÜL TAT T
ürkiye’de ve dünyada son 
dönemlerin yükselen tar-
tışması kadınlar ve erkekler. 
Uluslararası ekonomi, savaş, 
göç, küresel sağlık sorunları, 
genetiği değişmiş gıdalar… 
Tüm bu konular sırayla birbi-
rinin yerini alırken kadın-er-

kek tartışması hiç bitmiyor, yerinde 
sabit duruyor. Toplumsal döngüler, 
dönemler, sosyal sınıflar değişirken 
kadın ve erkek üzerinden başlatılan 
söylemlerle hepimizin Allah’ın kulu ol-
duğu gerçeği unutuluyor. Bu ay sizler 
için Gazeteci-Yazar Betül Kayahan’a 
sorduk kadınları ve erkekleri... Betül 
hanım topluma dair bir tablo çizdi ve 
doğru bilinen yanlışları anlattı. Söz 
yettiğince konuştuk... Buyrunuz.

Betül Hanım sizi biraz  
tanıyabilir miyiz?

Tabi ki. Biraz klişe bir başlangıç 
olacak ama başka türlüsünü de bilmi-
yorum. 1980 İstanbul doğumluyum. 
Babamın işi sebebiyle Karadeniz 
Ereğli’de büyüdüm. Gazi Üniversitesi 
İngiliz Dili Eğitimini bitirdikten sonra 
İstanbul’a dönerek önce İhlas Kolejin-
de çalışmaya bağladım. Daha sonra 
evlendim. Asfa Kolejinde İngilizce 
öğretmenliğine devam ettim. Anne 
olacağımı öğrendiğimde çalışmaya 
ara verdim. Birkaç yıl sonra Daily Sa-
bah gazetesi kurulduğu gün ben de 
İngilizce makaleler yazarak ilk yazarlık 
kariyerime başlamış oldum. Röpor-

tajlar da yaptım. Daha sonra başka 
gazete ve dergiler için de makaleler 
kaleme aldım. Öğretmenlik mesleği-
ne bir daha dönmedim. Hep evden 
çalıştım. Freelance şeklinde çalışmaya 
devam ediyorum. Şuanda Üsküdar 
Üniversitesi Medya ve Kültürel Çalış-
malar programında duayen iletişim-
cilerin rehberliğinde yüksek lisans 
yapıyorum ve tez aşamasındayım. 
Bölümüm gereği çok fazla okuyorum. 
Bu sebeple kütüphaneler ikinci ad-
resim. Ve tabi ki NEYAD! Bir sivil top-
lum kuruluşunda gönüllü çalışmalar 
yürütmekteyiz. Ben de derneğimizin 
yönetim kurulundayım. Eğitimini 
maddi yetersizlikler yüzünden devam 
ettiremeyen ya da yarıda bırakmak 
zorunda kalmış genç kızlarımıza burs 
desteği veriyoruz. Bunun yanında sa-
hip çıkıp baktığımız yetimlerimiz var. 
Bunlar manevi olarak bana büyük güç 
veriyor. 

Kadın, erkek ve aile üzerin-
den son yıllarda çok konuşur 
olduk. Bunu neye bağlıyor-
sunuz?

Bu meseleler dünyanın her yerin-
de tartışılmaya devam ediyor aslında. 
Fakat biz bunları yeni yeni konuşmaya 
başladık. Farkındalık oluştu diye düşü-
nüyorum. Kadınlarımız özelinde bunu 
daha yoğun görebiliyoruz. Çünkü bi-
zim gibi ataerkil yapısal toplumlarda 
kadına çizilen çerçeve ve biçilen roller 
bellidir. 

Şİddet gören 
mağdur edİlen hatta 
öldürülen kadınlara 

bakalım. Hak etmİştİr, 
ateş olmayan yerden 

duman çıkmaz vesaİre 
gİbİ çİrkİn İfadeler ve 

kılıflarla erkeklerİ 

ve ortadakİ şiddetİ 
aklamaya çalışan 
bİr yozlaşmadan 

bahsedİyorum. Daha 
fenası bu yorumları 

yapanların İçİnde 
kadınların da 

olması! Kadınlığıyla 
barışamamış 

kadınlarımız. 

GAZETECİ- YAZAR BETÜL KAYAHAN:

   KADINLARIMIZ 
KADINLIĞIYLA 

BARIŞAMAMIŞ
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Bu çerçeve çizilirken araya karışan 
İsrailiyat kaynaklı bir takım yorumla-
rın İslam’a aitmiş gibi gösterilmesi, 
sorunu daha büyük bir boyuta taşı-
mış oldu. Artık daha fazla sorgulayan 
bir toplum olduğumuzu düşünüyo-
rum. Bugün bizlere dayatılan bazı 
pratiklerin ve tabuların, İslam’da yer 
almadığını, Kur’an-ı Kerim’e göre 
yaşayan Resul’ün hayatında asla gör-
mediğimiz hatta yer yer tam aksini 
gördüğümüz için bazı şeylerde net-
leşmiş olduk. Dolayısıyla oluşan bu 
farkındalık erkek ve aile konularının 
da tartışılmasına yol açtı ki bence iyi 
ki de böyle oldu.

Toplumun ideal kadın tanı-
mı gibi ideal erkek tanımı 
da değişti mi? 

Sosyologlarımızın daha genel 
çerçevede cevaplayabileceği bir 
soru tabii bu. Toplum için değişti 
mi değişmedi mi bunu ben 
söyleyemem. Fakat burada önemli 
soru “ideal” den ne anladığımız. 
Bana göre ideal olmak önce “insan” 
olmak ile alakalı. Yaratılışımıza dönüp 
bakalım. Bunun için Hz. Adem ve Hz. 
Havva’ya kadar gitmemiz gerekiyor. 
Yüce Allah ilk insanı yarattığını 
ve akabinde aynı özden eşini de 
yarattığını buyuruyor. Yani aynı 
malzemeden. Yani kadın, erkeğin 
kaburga kemiğinden yaratıldı hikayesi 
Kur’an-ı Kerim’de değil Eski Ahid’te 
Tekvin (Yaratılış) bölümünde geçer. 
Eski Ahid’deki yaratılış mevzusundan 
bahsedeceğim için Adem ve Havva 
şeklinde kullanacağım önce onu 
belirteyim yoksa hürmetsizlik değil bu 
konuda bir yanlış anlaşılma olmasın. 
Eski Ahid’te yaratılışa dair iki farklı 
Bab vardır. Birinci Bab’da; Tanrı aynı 
anda hem kadını hem de erkeği 
yaratmıştır. İkinci Bab’da ise önce 
Adem’i sonra da Adem’in kaburga 
kemiğinden eşini yaratmıştır. 
Yaratılış hadisesine dair bu farklılık 
Talmud’taki yorumla şöyle açıklanır: 
Yaratılan ilk kadın lilith’tir. Şöyle 
ki; Tanrı önce Adem ve lilith’i aynı 
özden, eşit olarak yaratmıştır. Fakat 
lilith Adem’e tabii olmak istemez, 
tıpkı şeytan gibi biz eşitiz der. 
Böylece sürgün edilir ve şeytan 
olur. Bunun üzerine Tanrı Adem 
uyurken onun kaburga kemiğinden 
Havva’yı yaratır. Kaburga kemiğinden 
yaratır ki eşitlik iddia etmesin. Yine 
İsrailiyat’a göre, Havva üstünlük 

taslamamıştır ama bu defa Adem’i 
ayartmış ve yasak elmayı yedirmiştir 
bu yüzden cennetten kovulmuştur.  
Yani kadın her halükarda 
günahkardır, hatta İsrailiyat’a göre 
bugün kadınlar Havva’nın günahı 
yüzünden regl olmakta ve doğum 
sancısı çekmektedir. Bakın burada 
kadına verilen mesaj aslında çok 
açık. Asla eşitlik talep etme, hep 
geri dur sen zaten sabıkalısın 
sonun lilith gibi olmasın. Bugün 
bizim toplumumuzda bir çok kişi 
Hz. Adem’e yasaklanmış ağacın 
meyvesini Hz. Havva yedirdi 
zanneder. Hala bir çok kişi kadının 
erkeğin kaburga kemiğinden 
yaratıldığı hikayesine inanır. Aslında 
bizim dinimizde kadın ve erkeğin 
aynı özden yaratıldığı ayetle sabittir. 
Yine ilk günah işlendiğinde Hz. 
Adem ve eşinin eşit olarak sorumlu 
tutulduğunu da Kur’an da okuruz. 
Asla birinin diğerini ayarttığından söz 
edilmez. Yoldan çıkartan şeytandır. 
İşte Yahudi mitlerine göre o yoldan 
çıkartan da zaten şeytanlaşan 
lilith. Ataerkil sistem bu şekilde 
zihinlere yerleşmiş diyebiliriz. Peki 
biz Müslümanlar neden kendi kutsal 
kitabımızdaki gibi merkeze “insanı” 
koymuyoruz? Üstünlüğün ancak 
Allah’a karşı olan kulluk görevimizle 
ölçüleceğini bile bile nede bu erkek 
egemen anlayışta ısrar ediyoruz? 
Yani aslında öz aynı. Donanım 
farklı. Önce insanız sonra kadın ve 
erkek. Kadın erkeğe boyun eğmek 
için, erkek de kadını yönetsin diye 
farklı yaratılmamışlar ki, bir birlerini 
tamamlasın, bir birlerine eşlik etsin ve 
bir birlerinin yükünü hafifletebilsinler 
diye farklı donatılmışlar. Kimsenin 
kimseye özünde bir üstünlüğü yok. 
İdeal olan budur. Önce bunu bir 
sindirmemiz gerekecek. Bu durumda 
kadın için de erkek için de ideal olan 
insan olarak kalabilmek, karşılıklı saygı, 
sevgi, hoşgörü ve dayanışma içinde 
olabilmektir, yoksa kimin nasıl tarif 
ettiği son derece görecelidir. 

Muhafazakar kadınların 
şalları, arabaları, topuklu 
ayakkabıları üzerinden 
eleştiri yağmuruna tutulur-
ken erkeklerden pek bah-
seden yok. Konuşulmayan 
erkeklik, üzeri örtülen onca 
sorun, değişim bizi nereye 
götürüyor?

Eskiden olsa bu meseleyi şekilci-
lik ile açıklamak daha kolaydı. Bugün 
sadece “hadsizlik” diyorum. Bundan 
20 sene önce başörtüsü takan kadın 
başörtüsü taktığı için eleştiriliyordu, 
o gün bu eleştirilere öfkelenen bir-
çok mütedeyyin beyefendi bugün 
kendileri başörtülü kadınları kılık 
kıyafetleri üzerinden eleştirmeye 
başladı. Kaldı ki o zor günlerde ba-
şörtülü kadınlara iş ya da burs ver-
meyen birçok özel sektör yöneticisi 
mütedeyyin beyefendiler olduğunu 
da biliyoruz. O zaman kendilerine 
düşen görevi (!) yapmayanlar bu-
gün çok fazla konuşur oldu. Peki, 
bu erkekler için ne söylendi? Hiçbir 
şey. Aslına bakarsanız bu sadece 
mütedeyyin kesimin sorunu da değil 
toplumun her kesimine yayılmış bir 
yozlaşma boyutu var. 

Misal geçenlerde tesettürlü bir 
hayatı seçen sevgili Gamze Özçe-
lik, Allah mübarek etsin diyelim 
buradan sizin vesilenizle. Tesettürü 
seçtiği için maruz kaldığı hakaretler 
bu yozlaşmanın boyutunu gözler 
önüne seriyor. Özçelik’in geçmişin-
de yaşadığı mağduriyet hatırlatılıp 
göndermeler yapılıyor. Kimse bu 
mağduriyeti yaşatan erkeğin ahlak-
sızlığını sorgulamıyor. Ya da şiddet 
gören mağdur edilen hatta öldürü-
len kadınlara bakalım. Hak etmiştir, 

ateş olmayan yerden duman çıkmaz 
vesaire gibi çirkin ifadeler ve kılıflarla 
erkekleri ve ortadaki şiddeti aklama-
ya çalışan bir yozlaşmadan bahsedi-
yorum. Daha fenası bu yorumları ya-
panların içinde kadınların da olması! 
Kadınlığıyla barışamamış kadınla-
rımız. Kimse zanda bulunmaktan 
korkmuyor, kul hakkından korkmu-
yor, benim de kızım var benim de 
oğlum var demeden ağzına geleni 
söylüyor. Üstelik bunları kamusal 
alanlarda yaparak bu yozlaşmayı ya-
yabildiği kadar yayıyor. Namus, ahlak 
gibi kavramlar sadece kadınlarda de-
ğil erkeklerde de aranması gereken 
şeyler değil midir? Birini eleştirirken 
haddimizi bilmeliyiz. Burada özellikle 
erkek çocuğu yetiştiren annelere 
çok iş düşüyor. Bir de sosyal med-
yada bazı hocaların en çok kadınlar 
üzerinden konuşmaları da cabası. 
Halbu ki ortada insan olarak bir yoz-
laşma var. Şiddet var, cinayet var, kul 
hakkı var. Bunların önüne ne zaman 
geçeceğiz? Bu sorunları hallettik ve 
geriye onun başörtüsü, bunun mini 
eteği mi kaldı?

Güçlü kadın, kişilikli   
kadın, kendini yetiştiren 
kadın, kadınları eğitmeliyiz 
derken erkekleri çok mu 
ihmal ettik?

Muhakkak. Fakat bu yine 
kadınlardan ayrı düşünülemez. 
Sonuçta erkeğin de ilk öğretmeni 
annesidir yani yine bir kadındır. 
Anne doğru yetişmediği sürece 
doğru da yetiştiremez. Toplumun 
mimarları kadınlardır. O yüzden 
başlangıcı doğru yaptık bence. Ben 
de sekiz yaşında bir erkek evlat 
annesiyim. Doğru bir insan olsun 
diye çabalıyorum, erkek adam 
(!) olsun diye değil. Kul hakkının 
önemini, küçüklerini korumasını, 
büyüklerine karşı hürmetli olması 
gerektiğini, kız çocuklarına 
karşı nazik olması gerektiğini ve 
bunun gibi birçok şey. Her şey ilk 
sosyal ortam olan ailede başlıyor 
aslında. Bugünün çocukları yarının 
yetişkinleri olacaklar. Dolayısıyla 
toplum ancak bu şekilde dönüşecek.

Bu aralara erkekler de şid-
det mağduru diyorlar. Bu 
haklı bir çıkış mı? 

Şiddet artık her yerde. Fakat 
bu şiddetin çoğunlukla mağduru 
olanlar, kadınlar ve çocuklar. Tüm 
dünyada bu böyle. Belki erkeklerin 
uğradığı bir tür psikolojik şiddet 
olabilir. Bilemiyorum. Fakat şiddet 
şiddettir. Her türlüsü kime yönelik 
olursa olsun kabul edilemez. 

Birini eleştirirken 
haddimizi bilmeliyiz. 

Burada özellikle 
erkek çocuğu 

yetiştiren annelere 
çok iş düşüyor. Bir 
de sosyal medyada 

bazı hocaların en çok 
kadınlar üzerinden 

konuşmaları da 
cabası. Halbu ki 

ortada insan olarak 
bir yozlaşma var. 

Şiddet var, cinayet 
var, kul hakkı var. 
Bunların önüne ne 
zaman geçeceğiz? 

DOSYARÖPORTAJ
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2
018 yılının son aylarını 
yaşadığımız şu dönemde 
kadın ve bilim, kadın ve 
sanat tartışmalarını hala 
dar sularda yapıyoruz. 
Ne doğuda ne de batıda 
kadının düşünce dünyası, 
derinliği, Allah’a bir 

kul olarak ibadet etme, tefekkür 
etme ve yeryüzünde üretme 
sorumluluklarını konuşan hiçbir 
grup, oluşum yok. Kadınları 
kapitalizmin ağzına bırakan bir 
sistem var. Kapital sınırlar kadınları 
ne kadar yutarsa o kadar mutlu 
olacaklar. Kadın hakları ile sözde 
övünen Avrupa ülkelerinde de 
durum bizden farklı değil. Kadınlar 
için oluşturulmuş cam duvarlar 
var bu duvarları kıramıyorsunuz. 
Hala eşit işe eşit ücret ödemeyen 
Batı’nın kadın hakları söz konusu 
olduğunda kürtajı tartışmalarını 
başlatması ya da kadınlara sözde 
‘sınırsız’ özgürlüğü verdiği sosyal 
alanlardaki yıkımın çöküntüsünü 
görmeyip ekonomik olarak kalın 
çizgiler çizmesi de oldukça manidar. 
Kadın İslam’da ayetle muhatap 
olunandır. Kuran-ı Kerimde adı 
geçen kadınlar imtihanları ve 
verdikleri mücadelelerle onları 
müstesna kılmıştır. Mekke 
İslamla şereflendiğinde cahiliye 
adetlerinden en çok muzdarip olan 
kadınlar Allah’a kul olmanın ve en 
güzel dini yani İslamı bulmanın 
huzurunu, mutluluğunu yaşadılar. 
Hz. Hatice büyük ticaretler yapan 
örnek bir kadındı. 

Hz. Aişe ilimin peşinden koşan bir alimeydi. Hz. 
Sümeyye savaştı ve şehit oldu. Buna benzer nice 
örnek sahabe kadınları, nice büyük mücadeleler 
vermiş kadınlarımız var. Birbirinin tekrarı olan 
kadın tartışmalarının uzağında kadından 
bahsedeceğiz size. Dünyanın ilk Müslüman kadın 
mucidi ve gökbilimcisi Meryem El-İcliyye’den…
Meryem El-İcliyye  10. yüzyılda Halep’te dünyaya 
geldi. El Usturlabi olarak da bilinen El-İcliyye, 
Bağdat’ta ünlü bir usturlap yapımcısın çırağı 
olan babasının öğrencisiydi. El-İcliyye, 944-967 
yılları arasında o dönem Bağdat’ın yöneticisi 
olan Seyfüddevle’nin destekleri ile çalışmalarını 

sürdürdü. Saatin henüz yaygın olarak 
kullanılmadığı dönemlerde vakitlerin   
doğru bir şekilde saptanmasına yardımcı   
oldu. İcliyye, bugün pusula, navigasyon 
cihazları başta olmak üzere zaman ve mesafe 
ölçümüne, astronomik hesaplamalara yarayan 
pek çok cihazın atası olan ‘usturlab’ı geliştirerek 
çağlar aşan bir bilim insanı olduğunu kanıtladı. 
Yaptığı bu çalışma ile gök cisimlerinin 
yüksekliğini ölçmeyi başardı. İcliyye, usturlaba 
eklediği yei özelliklerle adeta çığır açtı. 
Böylece bilim dünyasına katkıda bulunan ilk 
Müslüman kadın mucid oldu. 



Erkek egemen 
toplumda iş hayatı ve 
siyasette kadın başa-
ramaz algısını kırma-
mız gerekir. Bunun 

için birbirimize destek 
olmak ve olumlu 

örnekler ortaya koy-
mak zorundayız. 

Dünyanın yarısı kadın 
ve yarısını da doğu-

ran kadın. O nedenle 
bizlere hem kızları-

mızı hem de oğulları-
mızı bu hususta eğit-

mek için çok fazla 
görevler düşüyor.

RÖPORTAJ: ŞERİFE KURT

Gerçekleştirdiği 
sosyal projelerle 
adından sıkça söz 
ettiren nil eğitim ve 
yardımlaşma derneği 
(neyad) Başkanı 
nilGün diptaş 
tüm samimiyeti 
ile turuncu 
derGisi’ne 
konuştu

N
ilgün Diptaş… NEYAD yö-
netim kurulu başkanı. Başa-
rılı bir sivil toplum öncüsü. 
Nilgün Hanımı geçtiğimiz 
günlerde ziyaret ettik. 
Dernek vesilesi ile ulaştığı 
öğrencilerden, sivil toplum 

gönüllülüğüne, ekonomide kadınlar 
için var olan cam tavandan, Türkiye’nin 
kadın yüzlerine uzanan pek çok farklı 
konuyu konuştuk. 

Öncelikle kendinizi  
tanıtır mısınız?

1960 yılında Ankara’da doğdum. 
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakülte-
si’nden 1984 yılında mezun olduktan 
sonra çeşitli okullarda öğretmenlik 
yaptım. 1997 yılında Marmara Üniver-
sitesi Eğitim Psikolojisi bölümünde 
yüksek lisansımı tamamladım. Özel 
sektörde şirket yöneticiliği yaparken 
bir yandan sivil toplum kuruluşları ve 
siyasi çalışmalar yapmaya da başladım. 
Teşkilat içi eğitimler vermenin yanı sıra 
Ana-Baba okulu, okul-öğretmen-öğ-
renci ilişkileri ve kadın ve aile ile ilgili 
eğitim ve seminerler verdim. Halen 
Türk Gençlik Vakfı, Tarih ve İslam Araş-
tırma Vakfı ve İstanbul Kadın Araştır-
maları Merkezi (İKAM) Yönetim Kurulu 
Üyeliği yapmaktayım. lisede başlayan 
amatör siyasi hayatımı 1990 yılından 
2013 yılına kadar aktif olarak devam 
ettirdikten sonra 1994 yılında Nil Giri-
şim Grubu’nu 2015 yılında Nil Eğitim 
ve Yardımlaşma Derneği (NEYAD) adı 
altında tekrar faaliyete geçirme kararı 
aldım. Ayrıca tüm bunlar bir yana 
hamd olsun mutlu bir evliliğim ve iki 
kız evladım var.

Nilgün hanım, uzun yıllar 
siyaset alanında ve sivil toplum 
kuruluşlarında çalıştınız. Bu 
birikimle kurulmasına öncülük 
ettiğiniz NEYAD’ın hikayesinden 
ve faaliyetlerinden biraz 
bahseder misiniz?

Yukarıda bahsettiğim gibi 1994 
yılında Nil Girişim Grubu olarak isim-
lendirdiğim yapıyı 2015 yılında NEYAD 
olarak faaliyete geçirme kararı aldım. 
Özellikle sosyal projelerde çokça karşı-

laştığım kız çocuklarımızın eğitim ha-
yatında çektiği zorluklar beni bu der-
neği kurmaya yönlendirdi. Yurt içinde 
ve yurt dışında kızlarımızın üniversite, 
yüksek öğretim ve doktora eğitimle-
rinde destek olmak düşüncesi ile yola 
çıktık. Bu çalışmaları yaparken de bize 
ulaşan tüm ihtiyaç sahiplerini de ihmal 
edemedik. Etkinliklerimiz ve destekle-
rimiz zamanla yurt dışına kadar ulaştı. 
Dahil olduğumuz pek çok platformun 
etkinlik ve yardım çalışmalarında da 
ciddi destekler verdik. Kudüs, Myan-
mar, Suriye, Afrika’daki ihtiyaç sahip-
lerine destek olduk. Toplumsal barışa 
ve toplumun mutluluğuna katkıda 
bulunmak, ekonomik sıkıntı çeken 
öğrencilere burs imkanı sağlamak, eği-
timler vermek, seminerler, konferanslar 
düzenleyip halkımızı farklı konularda 
bilgilendirmek derneğimizin şiarı oldu.

Türkiye’de sivil toplum çalışmaları 
görünürde çok yoğun. Bu 
yoğunluk kurumsallaşmayı 
sağladı mı?
Kurumsallaşmak aslında sivil top-

lum çalışmalarında ne kadar doğru 
bir yaklaşım önce bunu bir tartışmak 
lazım. Gönüllülük esası derneklerin en 
önemli özelliği olduğunu düşünüyo-
rum. Kurumsallaşmak bana göre bu 
anlayışa biraz ters. Kurumsallaşmak 
profesyonel kişiler ile çalışmayı gerekti-
rir ve profesyonelleşen insanlar bunu iş 
olarak görür ve hiçbir zaman gönüllü 
insanların fedakarlığı ölçüsünde fayda 
sağlayamaz. Bu düşünce ülke insanı-
mıza da yerleşmiş durumda. Sanırım 
bu sebepten bu kadar yoğunlaşan 
STK’lar arasında kurumsallaşma Avru-
pa’da olduğu gibi değil. 

NEYAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Nilgün Diptaş:

 DüNYANIN YARISI
KADIN VE YARIsINI DA 

DOĞuRAN KADIN

RÖPORTAJ RÖPORTAJ

36 37Turuncu Dergİ / Aralık 2018 Aralık 2018 / Turuncu Dergİ 



Tabii ki bazı pozisyonlar konu-
sunda istisnalar olacaktır. Burada 
STK’ların ağırlıklı olarak gönüllülük 
esası ile devam etmesi düşüncesin-
de olduğumu da özellikle belirtmek 
isterim.

Daha çok kadınlar ve genç 
kızlarla bir aradasınız. 
Türkiye’nin kadın yüzlerine 
baktığınızda ne görüyorsunuz?

Türkiye’nin kadın yüzleri top-
lumun bir aynası olarak değişik 
kesimleri barındırmaktadır. Sosyo-e-
konomik düzeyi yüksek kadınlarımız 
kendilerini daha iyi bir şekilde temsil 
imkanı bulurken, sosyal, kültürel, 
mali ve inançları sebebi ile temsil 
imkanı bulamayan pek çok kadını-
mız da bu toplumun bir gerçeği. Biz 
bu kadınlarımızın da toplumsal ha-
yatta yer edinmelerini arzu ediyoruz. 
Ve çalışmalarımız esnasında şunu da 
farkettik ki kadınlarımıza verilen ufa-
cık destekler ile muhteşem hikayeler 
ortaya çıkıyor.

Muhafazakar kadınlara moda 
ve tüketim üzerinden ciddi 
eleştiriler geliyor. Üreten 
yüzümüz neden sahnede yok?

Kadınlarımızın yeterince temsil 
makamlarında olmaması gibi üreten 
yanı da ne yazık ki görünür değil. As-
lında ülkemizin her köşesinde etkin ve 
başarılı çalışmalar yapan kadınlar var. 
Ama toplumsal bilinirliğe yeterince 
yansımadığını düşünüyorum. Bunun 
yanında üretim kabiliyeti olan pek 
çok kadınımızın karşısına çıkan birçok 
engelin olduğunu da biliyoruz. İşte 
NEYAD bu engellerin kaldırılması nok-
tasında eğitim faaliyetleri yanı sıra çok 
önemli destekler de sağlamaktadır.

Kadın ve erkek rolleri hem 
Türkiye’de hem dünyada 
değişiyor. Kadınlığı 
konuştuğumuz kadar erkekliği 
neden konuşamıyoruz?

Çünkü kadınlarımızın sosyal 
hayatta temsil sorunu, eğitim 
ve ticari hayatta karşısına çıkan 

engeller, evlilik hayatında üstlendiği 
ekstra roller ve benzeri nedenler 
ile yaşadığı problemler erkekler 
tarafından yaşanmıyor. Bu nedenle 
daha fazla kadınları konuşuyor ve 
destekleme çabası içine giriyoruz. 
Sanırım bu da gayet normal.

İş dünyasında cam tavanları 
hala aşamadık. Çok sorumluluk 
alan kadınlar ama üst düzey 
yönetici olurken de engellere 
takılan kadınlar. Bunu aşmak 
için ne yapmalıyız?

Erkek egemen toplumda iş 
hayatı ve siyasette kadın başaramaz 
algısını kırmamız gerekir. Bunun için 
çaba harcamak, birbirimize destek 
olmak ve olumlu örnekler ortaya 
koymak zorundayız. Dünyanın yarısı 
kadın ve yarısını da doğuran kadın. 
O nedenle bizlere hem kızlarımızı 
hem de oğullarımızı bu hususta 
eğitmek için çok fazla görevler 
düşüyor. Yani bu işi de çözecek olan 
yine kadın.
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Birçok derneğin aksine çalışma-
larını yalnızca yurt içi değil, 
uluslararası da sürdürüyorsunuz. 
Derneğin ‘uluslararası’ olması 
için ne tür çalışmalar yaptınız ve 
uluslararası olmak size ne gibi 
faydalar sağladı?

Güvenilir ve tanınır bir ekibimizin 
olması bu konudaki en önemli avan-
tajımız oldu. Gönülden destek veren 
ekibimiz ve çevresi bu hususta bizi 
yönlendirdi. Amacımız başlangıçta 
sadece kızlarımız için uluslararası 
eğitim imkanlarını kolaylaştırmaktı. 
Çalışmalarımızın ilerleyen dönemle-
rinde oluşan ilişkiler, projeler ve yurt 
dışındaki pek çok ihtiyaç sahibinin 
durumunu görmek doğal olarak bizi 
bu şekilde yol almaya zorladı.

Üzerinde çalıştığınız geleceğe 
yönelik yeni projeleriniz var mı?

Tabii ki her zaman yeni ve farklı 
projeler ile planlı bir şekilde gelişmek 
düşüncesi ile bu kadar kısa zamanda 

etkin bir STK haline geldik. Şu anda iki 
projemiz üzerinde çalışıyoruz. NEYAD 
Yaşam Merkezi ve 1000 Kadın Patron.

Bir yardım kuruluşu olarak bir 
çok anınız birikmiştir. Et-
kilendiğiniz ve unutamadığınız 
bir anınızı anlatır mısınız?

Biz sadece kız çocuklarına burs 
veren bir derneğiz.  Yıllar önce 
bir erkek çocuk geldi. “Biliyorum 
erkeklere burs vermiyorsunuz ama
kendimi anlatmak istedim” dedi. Bir 
kız kardeşi var. Anneleri baba şid-

detinden evi terketmiş, baba sahip 
çıkmamış, durumu çok da iyi olma-
yan halaları yanına almış ancak daha 
sonra kız kardeşini yetimhaneye 
vermiş. Küçük yaştan itibaren çalışan 
yavrumuz en ünlü okullardan birini 
kazanarak makine mühendisliği 
okumaya başlamış. Eğitimine devam 
edebilmek için bir yıl okuyor, bir yıl 
donduruyor eğitimini ve çalışıyor.  
Biz bu çocuğumuza da burs verdik. 
Allah izin verdiği sürece de okumak 
isteyen çocuklarımıza bu imkanları 
sunmak istiyoruz.

Nilgün ha-
nım, Genel 
Yayın yö-
netmenimiz 
Zahide 
Ceylan ve 
arkadaşı-
mız Şerife 
Kurt ile.



YEMENLİ 
ÇOcuKLAR 

YAZAR
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Y
emen’de iç savaş devam 
ediyor. Suriye’de, Filistin’de, 
Myanmar’da ve tüm 
coğrafyalarda olduğu gibi 
Yemen’de de savaştan en 

çok çocuklar etkileniyor. Turuncu 
Medya Grubu olarak Yemen’de 
çocuklar ölmesin diyor ve tüm 
halkımızı Kızılay’a bağış yapmaya 
davet ediyoruz. 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), savaş 
nedeniyle Yemen’deki çocukların 
yüzde 80’inin insani yardıma muhtaç 
olduğunu duyurdu.

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları 
Günü münasebetiyle DSÖ Yemen 
Ofisinin resmi Twitter hesabından 
yapılan paylaşımda, “Yemen’de savaş 
nedeniyle ülkedeki çocuk nüfusunun 
yüzde 80’ini oluşturan 11 milyondan 
fazla çocuk insani yardıma muhtaç.” 
denildi.

Açıklamada ayrıca ülkede 3,5 yılı 
aşkın süredir devam eden savaşın 
yükünü en çok çocukların çektiği 
ifade edildi.

Dünyanın en feci insanlık 
felaketlerinden birinin yaşandığı 
Yemen’de, nüfusun yaklaşık dörtte 
üçüne tekabül eden 22 milyon 

insan, acil insani yardım ve korumaya 
muhtaç. Birleşmiş Milletler, her 
10 dakikada 5 yaş altı bir çocuk 
önlenebilir bir ölüme kurban gittiğini 
ifade ediyor. BM İnsan Hakları 
Ofisi’nin 2017 yılındaki açıklamasına 
göre, en az 10 bin insan can verdi.

YEMEN’DE SAVAŞIN   
KURBANI ÇOCUKLAR

Dünyanın en feci insanlık 
felaketlerinden birinin yaşandığı 
Yemen’de, BM verilerine göre, her 
on dakikada beş yaş altı bir çocuk 
önlenebilir bir ölüme kurban gidiyor. 
Açlıktan hayatını kaybeden Yemenli 
minik Emel bunlardan yalnızca bir 
tanesi.

New York Times gazetesinde 
açlıktan bir deri bir kemik kalmış 
fotoğrafı yayınlandıktan sonra 
sosyal medyada gündem olan ve 
yardım çağrıları yapılan Emel’in 
bedeni, savaşın acı yükünü daha 
fazla taşıyamadı. Emel’in ailesi geçen 
hafta küçük kızın ülkenin kuzey 
kesimindeki bir sığınmacı kampında 
yaşamını yitirdiğini duyurdu. 
Ancak, Yemen’deki savaş daha nice 
Emellerin canını almaya devam 
ediyor.



HAVA SALDIRILARININ 3’TE BİRİ 
SİVİLLERİ HEDEF ALDI

Yemen Veri Projesi isimli  
bağımsız araştırma kuruluşuna  
göre, Yemen’de savaşın başından 
bugüne kadar, koalisyon güçleri 
tarafından 18 bin hava saldırısı 
gerçekleşirken, bu saldırıların üçte  
biri sivilleri hedef aldı.

Yemen’de koalisyon güçlerinin 
zaman zaman, cenaze merasimi, pazar 
yeri, okul otobüsü gibi sivil hedeflere 
saldırması ve çok sayıda sivilin hayatını 
kaybetmesi dünya genelinde tepkiyle 
karşılandı.

Yemen’de benzin fiyatları, savaşın 
başladığı Mart 2015’ten bugüne 
üç kata yakın arttı. Yemen riyali de 
dolar karşısında üç kattan fazla değer 
kaybetti.

Gıda ve ilaç ihtiyacının önemli 
bölümünü ithal eden Yemen’de 
ekonomik çöküntü ve limanlara 
uygulanan ambargo insani felaketi 
hızlandırdı.

Dünya Gıda Programı (WFP) verileri, 
Yemenlilerin, dünyanın en büyük 
gıda güvenliği kriziyle karşı karşıya 
olduğunu gösteriyor.

WFP’ye göre, Yemendeki 8,4 
milyon insan için bir sonraki öğünün 
garantisi yok ve her gün bu rakam 
artıyor. Suudi Arabistan liderliğindeki 
koalisyon tarafından bir yıldır ambargo 
uygulanan Yemen’de insani yardımların 

akışı kesilirse, WFP, kıtlıktan etkilenen 
insanların sayısının 14 milyona 
çıkabileceği konusunda uyarıyor.
HER 10 DAKİKADA 1 ÇOCUK ÖlÜYOR

Dünyanın zaten en fakir ülkeleri 
arasında yer alan Yemen’de iç savaş 
nedeniyle büyüyen insani kriz de 
korkunç boyutlara ulaşmış durumda. 
Ülke açlık, kolera, çatışmalar ve hava 
saldırıları sonucunda bedelini sivillerin 
ödediği büyük bir insanlık dramına 
sahne oluyor.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine 
göre, milyonlarca kişinin açlıkla 
mücadele ettiği Yemen’de her 10 
dakikada 1 çocuk hayatını kaybediyor.

Yemen’de 3 yılı aşkın süredir 
yaşanan çatışmalarda binlerce kişi 
yaşamını yitirdi.  

Yemen’de 2015 Mart ayından 
bu yana devam eden çatışmalarda 
binlerce kişi yaşamını yitirdi,  on 
binlerce kişi yaralandı. Çatışmalardan 
dolayı milyonlarca insanın yerlerinden 
edildi. Gıda, tıbbi malzeme ve 
akaryakıtın çoğunu dışarıdan ithal 
eden Yemen, yaşadığı insani kriz 
yüzünden açlık ve susuzluk tehlikesi 
yaşıyor. Yemen’de yaşanan insanlık 
dramına kayıtsız kalmayan Türk Kızılay, 
bölgeye insani yardım malzemesi 
ulaştırıyor.

Tüm GSM operatörleri üzerinden 
2868’e “YEMEN” yazıp mesaj yollayarak 
da 10 Tl bağışta bulunabilirsiniz.

YAZAR

Başkan Çetİn esnaf İle
İstİşareye devam edİyor
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Pursaklar Belediye Başkanı 
Selçuk Çetin geleneksel hale 
getirdiği esnaf ziyaretleriyle 

hemşerilerinin yanında olmaya, 
istişare ederek ortak akılla ilçeyi 
yönetmeye devam ediyor.

Pursaklar Belediye Başkanı Sel-
çuk Çetin, zabıta müdürü ile birlikte 
geleneksel hale getirdiği esnaf 
ziyaretleri kapsamında yeni açılan 
iş yerlerine hayırlı olsun ziyaretinde 
bulunurken; mevcut iş yerlerindeki 
esnafları da düzenli olarak ziya-
ret edip istişarelerde bulunuyor. 
Ziyaretler kapsamında esnafa Türk 
Bayrağı da hediye eden Pursaklar 

Belediye Başkanı Selçuk Çetin ziya-
retleri değerlendirerek “Birliğimizin, 
beraberliğimizin simgesi olan şanlı 
Türk Bayrağımızı esnafımıza hediye 
ediyoruz. Hemşerilerimizle istişare 
ederek ilçemizi ortak akılla yönetiyo-
ruz, birlikte çözüm üretiyoruz” dedi.

Düzenli olarak hemşerileri ile 
bir araya gelen Pursaklar Belediye 
Başkanı Selçuk Çetin, haftada en 
az dört gün esnaf ziyareti, sünnet 
ziyareti ve ev ziyaretlerinde bulu-
narak gönüllere dokunup istişare 
ediyor. Gerek iş yeri ziyaretlerinde 
gerekse kahvaltılı toplantılarda 
esnafın taleplerini dinleyen Başkan, 

esnaftan gelen talep ve ihtiyaçlar 
için de çözüm önerileri sunuyor. 
“Derdimiz gönüllere dokunmak, 
hayır dua almak, hizmetlerimizle 
herkesi tebessüm ettirmek” diyen 
Başkan Selçuk Çetin, “Yeni kurulan 
iş yerlerimizin açılışını yapıyoruz. 
Programlarımız dahilinde esnaf 
kardeşlerimizi ziyaret ediyoruz.  
Birlikte istişare edip, şehrimizi ortak 
akılla yönetiyoruz. Bu nedenle her 
zaman diyoruz ki birlikte rahmet 
vardır diyoruz. Hepsine teşekkür 
ediyorum. Rabbim işlerini kolay, 
kazançların bol ve helal eylesin” 
değerlendirmesinde bulundu.

muhammed alİ spor salonu 
yenİ adresİnde hİzmette

Pursaklar Belediyesi tarafından daha 
önce Yavuz Bulvarı üzerinde yapılan 
Muhammed Ali Spor Salonu ilçe mer-
kezine taşındı. Son model teknoloji ile 
donatılan spor salonu Pursaklar Beledi-
yesi Eğitim, Kültür ve Sosyal Tesislerinde 
hizmet verecek. Kısa sürede çok sayıda 
üyeye ulaşan spor salonu, müdavimlerin 
rahat ve verimli kullanımına göre dizayn 
edildi. Fitness salonu, bilardo, masa te-

nisi gibi alanların yer aldığı Muhammed 
Ali Spor Salonu profesyonel danışman-
lar eşliğinde hizmet veriyor. Tebessüm 
şehrinde yaşayan gençlerin, çocukların, 
kadınların en son teknoloji ve teknikler 
ile eğitildiğini belirten Başkan Çetin, 
“Amacımız çocuklarımızın, gençlerimizin 
ve hanım kardeşlerimizin profesyonel 
spor danışmanları eşliğinde spor yap-
masıemiz için hayırlı olsun” dedi.

Yemen’de 2015 
Mart ayından bu 
yana devam eden 
çatışmalarda binlerce 
kişi yaşamını yitirdi, on 
binlerce kişi yaralandı. 
Çatışmalardan dolayı 
milyonlarca insanın 
yerlerinden edildi. 
Gıda, tıbbi malzeme 
ve akaryakıtın çoğunu 
dışarıdan ithal eden 
Yemen, yaşadığı insani 
kriz yüzünden açlık 
ve susuzluk tehlikesi 
yaşıyor. 
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Bir siyasetçinin en çok dikkat 
etmesi gereken üç şey sizce 
nedir?

Öncelikle görevini yapmamanın da kul 
hakkı yemek olduğunu bilmek. Sonra 
samimi ve gerçek olmak. Çok ve verimli 
çalışmak

Gençler Yeni Türkiye’den ne 
bekliyor?

“Geleceğimiz gençlerimize emanet” 
tarzı cümlelerdense “Bugün size 
ihtiyacımız var” tarzı cümleleri duyma-
yı ve aksiyonun bizzat içinde olmayı 
bekliyor. Gençlik yaklaşımımız A’dan 
Z’ye değişmeli. Bu konudaki ataleti an-
layamıyorum. Herkes gençler hakkında 
konuşuyor ama çözümler çoğunlukla 
daha önce denenen ve başarısız olu-
nan şeyler. Tüm gençlik stratejisi proje, 
deneyim temalı olmalı. Deneyim temalı 
olan tüm işlere akın akın katılım oluyor. 
Misal T3 Vakfı, yaptıkları projelere bin-
lerce başvuru alıyorlar. Neden çünkü 
pratik uygulama sunuyorlar. Orijinal 
içerikler sunuyorlar. 

Neden bu kadar çok siyaset 
konuşuyoruz?

Bu inanılmaz. Alexa diye bir internet 
sitesi var. Ülke ülke en çok ziyaret 
edilen siteleri gösteriyor. Türkiye’nin ilk 
10 sitesinin 6-7’si mutlaka haber sitesi. 
Diğer ülkelerde bu rakam 1-2. Belki 
de sosyolojik ayrımlarımız o kadar net 
ve kimlik temelli ki, takım tutar gibi 
partilerimizi tuttuğumuzdan çok daha 
köşeli hale geliyoruz. Her seçimi çok 
büyük bir kırılma, ülkenin bekasının tek 
dayanağı vs gördüğümüzden çokça 
politikleşiyoruz.  

Muhalefetin siyaset dilini 
nasıl buluyorsunuz?

Şöyle bir Twit attım geçenlerde: 
Ülkenin milyon tane derdi var konuş-
tuğumuz şeyler: Andımız, Türkçe Ezan, 
İmam Hatipler, Atatürk İlah mı? Ve 
tartışmayı açan da muhalefet! İnanamı-
yorum. 
Muhalefet vasat ötesi. İktidarın 20 kez 
girip kazandığı tartışmaları tekrar açı-
yorlar. Ekonomi, dış politika vs konuşa-
caklarına kimlik tartışmalarına giriyor-
lar. Bunu gerçekten aklım almıyor.

İLETİŞİM UZMANI YAVUZ YİĞİT:

8
0’li yıllardan bu yana 
iletişim teknolojilerinin 
hızla gelişmesi medya 
siyaset ilişkisini yakınlaştırdı. 
Zamanla siyasal imajlar ve 
oy tercihini yönlendirme 

konusunda en önemli aktörlerden 
biri oldu medya. Siyaset de kamuoyu 
desteği için medya ile ilişkilerini her 
dönem sıkı tuttu. Seçmen siyasette 
olup bitenleri doğrudan öğrenmek 
yerine, medyanın sunduğu imajlar 
üzerinden değerlendirme yapmakla 
yetindi. Türkiye, eşofmanıyla  
Başbakan uğurlayan medya 
patronlarını da gördü, dönemin 
Radikal gazetesinde talimatla 
aynı konuda 12 yazara nasıl yazı 
yazdırıldığını da. 17-25 Aralık’tan 
15 Temmuz’a giden süreçte ‘aynı 
yalanı defalarca söyle halk gerçek 
zanneder’ felsefesiyle hareket eden 
gazeteleri de gördü, Şehit Savcı Selim 
Kiraz’ın malum fotoğrafını yayınlayan 
gazeteleri de… 
Yerel seçimler yaklaşırken iletişim 
uzmanı Yavuz Yiğit ile siyasal 
etkileşimi, meyda siyaset ilişkisini 
konuştuk. Yavuz Bey araştırmalardan, 
örneklerden oluşan farklı bir medya 
tablosu çizdi önümüze. 

Yerel seçimler yaklaşıyor. 
Sosyal medya seçmen 
eğilimini ne kadar ekiliyor?

Araştırmalar etkilediğini gösteriyor 
ama asla verilen önem kadar 
etkilediğini düşünmüyorum. 
Siyasilerin hesapları birbirinin 
aynısı içeriklerle dolu, bir defa onlar 
neredeyse hiç etkilemiyor. Daha 
çok insanlar birbirlerini etkiliyorlar. 
Özellikle de son dönemde whatsup 
grupları önem kazandı.

Seminerlerinizde 
atari oynayarak 
büyüyen gençlerden 
bahsediyorsunuz. Gençlerin 
üzerinde atari oyunlarının, 
dijital stratejilerin etkisi 
nasıl?

Gençlere dokunmak istiyorsanız 
“eğlenceli, mutlu, umut vaat eden” 
stratejiler izlemelisiniz. Bugünün 
gençliğini anlamak istiyorsanız uzak 
ara en çok kullandıkları mecraya 
bakalım: Instagram. Instagram’ı 
ve oradaki hayatı seven gençlere 
“geçmişte tüp kuyrukları vardı bir de 
şimdiye bakın” tarzı bir siyaset hiç işe 
yaramıyor. Ya da “yanıyoruz, bitiyoruz, 
mahvolduk” siyaseti de. 

Belki de sosyolojik 
ayrımlarımız o 
kadar net ve 

kimlik temelli 
ki, takım tutar 

giBi partilerimizi 
tuttuğumuzdan 
çok daha köşeli 
hale geliyoruz. 
her seçimi çok 

Büyük Bir kırılma, 
ülkenin Bekasının 

tek dayanağı vs 
gördüğümüzden 

çokça 
politikleşiyoruz...

RÖPORTAJ

RÖPORTAJ: ZEHRA GÜVELİ



YÜKSEK MİMAR - ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

gulaykurt@turuncudergi.com
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Tıbbî olayların oluştuğu yapı 
birimleri olan darüşşifalar (hastahane) 
için “tıp medreseleri” demek yanlış 
olmaz. Darüşşifaları (hastaneleri), 
en basit anlamda “halka sağlık 
hizmetlerinin sunulduğu yer” olarak, 
tarif etmek de mümkündür. Anadolu’da 
“darüşşifa” adından başka “şifahane”, 
“maristan”, “bimaristan”, “darüssıhha”, 
“darülâfiye”, “me’menülistirahe”, “darüttıb” 
isimleriyle tanıdığımız sağlık yapılarının 
tümü aynı anlam içindedir.

Darüşşifa adı altında toplanan bu 
yapıların emin ve güven verici kadrolara 
sahip, sağlık açısından güvenilecek 
kuruluşlar olduğunu öğreniyoruz. Bu 
sağlık kuruluşlarında din, dil ve ırk farkı 
gözetilmeden halka sağlık hizmeti 
sunuluyordu. Gene bu kuruluşlarda 
görevlendirilecek hekimlerin tıp ilmine 
vâkıf ve cerrahide mahir olması şartı her 
devirde geçerli olmuştur. 

Avrupa’da ortaçağda akıl 
hastalarının, yakıldığı veya öldürüldüğü 
yıllarda psikolojik tedavi metotları 
(müzikle tedavi-musico therapy) 
uygulanan bu muhteşem şifahaneler 
vakfiyelerle desteklenmiştir. Sağlık 
kuruluşlarının önemli diğer bir görevi 
ise tedaviyi gerçekleştirecek ilaçların 
buralarda imâl edilmesiydi. Bugünkü 
gibi ilaç sektörünün kaynağı belirsiz ve 
hastayı tedavi etmeyip bağımlı yapan 
ilaçlar yerine gerçekten tedavi eden 
ilcalar bu kurumlarda imal edilirdi. 
Ayrıca bu ilaçlar Vâkıf’ın koyduğu şartlar 
çerçevesinde hastaya veriliyordu. 

Anadolu’da cüzzamlı hastaların 
dışarıda dolaşmaları yasaklanmış 
ve bu tür hastalar için tecrithaneler 
(miskinler tekkesi) inşa edilmiştir. 
Anadolu’da hemen her şehrin dışında 
bir miskinler tekkesi bulunuyordu. 
Kayseri’de bir cüzzamhane olduğu 
mevcut bir belgeden anlaşıldığı gibi, 
Osmanlı döneminde bu tür hastalar 
için “miskinler tekkesi” adıyla yapılar 
yapıldığını da öğrenmekteyiz.

Darüşşifa’ larda “hazik, rahîm, 
akranına faik, tecrübeli, ahlâklı, 
şarlatanlıktan uzak hekimler, göz 
hekimleri (kehhâl) ile cerrahlara vazife 
verileceğinin bildirilmesi, personel 
tayinindeki titiz davranışı gösteriyor. 

Sosyal devlet olabilmenin 
yolu halka ulaşan hizmet-
lerle ölçülür. Bir devlet 
halkına ne kadar hizmet 
eden müesseseler kuruyor-

sa o kadar sosyal bir devlettir. Bugünkü 
anlamda sosyal devlet olabilmemizin 
ilk örnekleri ise geçmişte “Darüşşifa” adı 
altında toplanan sağlık hizmetlerinin ve 
eğitimlerinin verildiği kurumlarda orta-
ya çıkmıştır. Sadece hasta bakan değil 
aynı zamanda eğitiminin de verildiği 

yerler olan bu kompleks sistem yapılar 
bizim gurur kaynağımızdır. Geçmişin 
Üniversiteleri dediğimizi medreseler 
yalnızca dini eğitimlerin verildiği yerler 
değildi. Aynı zamanda devrinin çok 
üstünde hizmet veren pozitif bilimlerin 
de geniş ölçüde yer tuttuğu Külliyeler-
den oluşmaktaydı. Bu eğitim külliye-
lerinde çok sayıda yazma eserlerin 
yanı sıra rasathanelerin (gözlemevi) 
günümüze ulaşan örnekleri bize bunu 
ispatlamaktadır.  Hatta Osmanlı Gele-

neksel Yapı Uzmanı olan Pof.Dr. Gönül 
Cantay derki;  “Anadolu Türk devletleri-
nin sosyal devlet anlayışı içinde önemli 
bir yer tutan eğitimin ayrıcalıklı bir dalı 
olarak, insan sağlığı ile ilgili olan tıp 
eğitimi, hastaya hizmet fikriyle paralel 
sürdürülmüş ve bu uygulamalar kalıcı 
şekle dönüştürülerek tıbbî ve cerrahî 
yazma eserler meydana getirilmiş, 
hatta açıklayıcı minyatürlerle, tıbbî âlet 
resim ve şemalarına bu eserlerde yer 
verilmiştir. 

YAZAR YAZAR



Mütevellinin görevleri arasında 
ise ilaç (edviye) temininden, yapıda 
meydana gelecek bir zararın tamiri-
ne kadar sorumluluklar yer alıyordu.

Darüşşifaların ana gayelerinden 
diğeri ise, tıp eğitiminin burada 
yapılmasıydı. Zamanı için kullanı-
lan eğitim metodunun usta-çırak 
şeklinde olması, bu kuruluşların 
müesseseleşmiş olmasına rağmen 
icazet (diploma, meslekî belge) mü-
derris (hoca) adına düzenlenmesini 
gerektiriyordu.

Anadolu’da Osmanlı döneminin 
başlamasıyla kurulan ilk darüşşifa 
yapısı “Dar-üt-tıbb” adıyla (M. 
1400) Bursa’da Yıldırım Bayezid 
Külliyesi’nde inşa edilmiştir. Bunun 
gibi İstanbul’da Fatih, Edirne’de II. 
Bayezid, Manisa’da Hafsa Sultan 
ve gene İstanbul’da Süleymaniye 
Darüşşifası ve Tıp Medresesi, Atik 
Valide, Sultan Ahmed darüşşifaları 
ve hatta Sultan Abdülmecid 
(1839-1861) zamanında inşa 
ettirilen önemli bir hastane 
yapısı, Yenibahçe’deki Gureba-i 
Müslimin Hastanesi ile ilgili vakfiye 
metinlerinde önemli özellikler tespit 
edilmiştir.

 Osmanlılar Anadolu Selçuklu 
döneminden devraldıkları 
darüşşifaların işlevlerini 
sürdürmelerine çalıştıkları gibi, 
yeni tesis ettikleri darüşşifaların 
işleyişi ile ilgili yönetmelik 
mahiyetinde vakfiyeler tanzim 
ederek bu kuruluşların devamlılığını 
sağlamışlardı. İşte vakfiyelerde 
belirlenen müşterek özelliklerden 
biri devletin katkısı olmaksızın, 
vakıf gelirleriyle işleyen Osmanlı 
darüşşifalarında, hastaların iyileşmesi 
için gerekli olan hiçbir masraftan 
kaçınılmadığının anlaşılmasıdır. 

Bir taraftan sürekli hastaların 
yataklı tedavisi yapılmış, öte yandan 
belli günlerde poliklinik yapılarak 
hastalara gerekli olan ilaçlar karşı-
lıksız olarak, darüşşifaların eczacıları 
tarafından hazırlanan macun, şurup, 
hubab (hap, draje) şeklinde veril-
miştir. Bu darüşşifaların vakıf gelir-

leri oranında günlük ilâç ve mutfak 
masrafı tahsis edilmiştir.

Osmanlı İmparatorluğun en par-
lak devrinde Mimar Sinan tarafından 
İstanbul’da inşa edilen ve bugüne 
sağlam durumda ulaşan Haseki 
Hastahanesi (1538-1550), Süleyma-
niye Külliyesi’ndeki şifâhâne ile tıp 
medresesi (1550-1557) ve Atik Vâlide 
Hastahanesi (1583-1587), her türlü 
hastanın yanı sıra akıl hastalarının da 
tedavi edildiği ünlü Osmanlı Hasta-
haneleridir. 

İstanbul dışındaki klasik Osmanlı 
hastahanelerinden yalnız Edirne’deki 
II. Bayezid Dârüşşifâsı (1484-1488) ile 
Manisa’daki Hafsa Sultan Dârüşşifâsı 
bugüne gelebilmişlerdir.

Edirne’deki Mimar Hayreddin’in 
inşa ettiği II. Bayezid Dârüşşifâsı, Rö-
nesans devrinde ve hatta hastahane 
tarihinde bir eşi daha bulunmayan 
bir âbidedir.  

YAZAR
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1
7-19 Ocak’ta İstanbul 
Kongre Merkezi’nde 
gerçekleştirilecek 
olan lifestyle Turkey 
Muhafazakâr Giyim 

Fuarı birbirinden ünlü isimlerin 
desteği ile büyük güne heyecanla 
yaklaşıyor. 1000 yabancı, 5000 
yerel katılımcının ağırlanacağı, 
muhafazakâr giyim sektöründe 
tasarımcıları, üreticileri, 
toptancıları ve mağaza zincirlerini 
bir araya getiren tek uluslararası 
fuar olan lifestyle Turkey yeni iş 
birliklerine imza atmaya devam 
ediyor. Stil danışmanı Esra Seziş 
Kığılı, youtuber RimelAskına, 
savaş foto muhabiri Yağmur Al 
Sharif ve Instagram fenomeni 
Şüheda Türkoğlu  ile iş birliğine 
imza attı. Türkiye ve Dünya’daki 
muhafazakâr giyim 
anlayışına yön 
verecek lifestyle 
Turkey, alanında 
öne çıkan sektör 
profesyonelleri ile 
sıkı çalışmalarına 
devam ediyor. Hızla büyüyen 
muhafazakâr giyim sektöründe 
Türkiye’nin ayrılmaz yerini küresel 
bir boyuta taşımayı hedefleyen 
fuar, 10.000m2’yi aşan alanıyla 
tek ticari fuar ve etkinlik olma 
özelliğini taşıyor. 

Muhafazakâr stil danışmanı 
Esra Seziş Kığılı, genç yaşında bu 
sektörde birçok ilklere imza atmış 
başarılı isimlerden...  Esra Seziş 
Kığılı, lifestyle Turkey Muhafa-
zakâr Giyim Fuarı’nda devam 
eden projelerinden bahsede-
cek hem de katılımcı ve sektör 
profesyonellerine muhafazakâr 
giyim sektöründeki yenilikler ve 
trendler üzerine tüyolar verecek. 
Katılımının heyecanla beklendiği 

isimlerden olan savaş foto mu-
habiri Yağmur Al Sharif, bir kadın 
olarak zorlu koşullarda çalışmakta 
olan ve unutulmaz karelerini 
tarihe armağan eden bir muhabir 
ve sanatçı. Fotoğrafları ile savaşın 
yıkıcı anlarından umut veren 
kareler çeken Al Sharif göçmen 
kamplarından savaş sonrası 
tahrip olmuş alanlara kadar 
farklı farklı yerlerden fotoğraflar 
çekiyor. 17-19 Ocak 2019’daki 
lifestyle Turkey Muhafazakâr Gi-
yim Fuarı’nda hem mesleki hem 
de muhafazakar giyim üzerine 
sohbet ile Yağmur Al Sharif ’de 
katılıyor olacak.

Instagram fenomeni olarak 
bilinen Şüheda Türkoğlu 
yani  @suhedaaat ise lifestyle 
Turkey’de olacak diğer genç 

isimlerden… 
Modern ve şık 
muhafazakar 
giyim kombinleri 
ile büyük bir 
hayran kitlesine 
sahip olan 

fenomen İstanbul Kongre 
Merkezi’nde muhafazakar giyim 
üzerine tüyolar ve görüşlerini 
katılımcılarla paylaşacak.

Moda profesyonellerini, 
tasarımcıları, blog yazarları, 
sosyal medya fenomenleri, 
butik veya mağaza sahiplerini bir 
araya getirecek lifestyle Turkey, 
yepyeni projeleri ile yenilikçi tek 
ticari giyim fuarı. Katılımcı profili 
içerisinde hazır giyim, dış giyim, 
başörtüsü, gelinlik ve abiye, bü-
yük beden, spor giyim, plaj giyim 
ve aksesuarlar üzerine geniş bir 
kitleye sahip olan fuarda, 2019-
2020 muhafazakâr giyim moda-
sına dair çizgiler ve ana hatlar da 
ziyaretçilere sunulacak. 

Muhafazakar Giyim Fuarı 
LiFestyLe turkey
17 OCAk’ta başlıyor

BÜLTEN
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ZARİF YAZILAR

Bugün birkaç iyi kitap ve 
birkaç iyi yazardan bahis 
açalım istedik edebiyat 
köşemizde. İyilikten kastımız 

elbette sınırlı ölçülerde okuma fırsatı 
yakalayabildiklerimiz üzerinedir. Bir 
kitap tanıtımı formatında değil belki 
ama bir kitaptan alıntı bir cümlenin 
hayatımıza dokunuşundaki etki 
mahiyetinde biraz. Ve biraz da bir 
yazarın dünyasından bakabilmek 
adına hayata. Öyle ki bir Edebiyatçı 
olarak çok sayıda kitap okumama 
rağmen kiminin adını, kiminin 
yazarını hatırlamam. Ama öyle 
cümleler çıkar ki bazen karşıma 
o kitabın neden yazıldığına vakıf 
eyler beni. Çok sıkıldığım, burada 
bıraksam mı diye düşündüğüm 
lakin unutkanlık yapar endişesiyle 
okumaya devam ettiğim bazı 

kitaplardan bile bir cümle kalır 
hayatıma yön veren. Ve belki 
yıllar önce okunmuş bir kitabın 
o cümlesi döndürür beni yıllar 
sonra bir çıkmazın kenarından. 
Size de olur bazen eminim. Öyle 
cümlelere rastlarsınız ki bazen 
ağrınızı dindirecek şifalı bir ilaç gibi 
gelir. Hani başka ne desen fayda 
etmeyecekmiş gibi… Hepimizin 
hayatında vardır böyle cümleler. 
Kimi zaman bir türküde, şiirde, 
ağıtta, gazelde; kimi zaman bir 
hikayede, meselde rastlarsınız. 
Söyleyen mi, söyleten mi dokunur 
ruhunuzun tellerine çözemezsiniz 
bir zaman. Ben önce yazılanı 
severim çoğu zaman ve sonra 
yazarını… Bugün cümlelerini 
severek okuduğum bir yazardan 
bahsedeceğim biraz ve onun 
eserlerinde rastladığım, hayatıma 
etki eden cümlelerinden dizeceğim 
tezgahıma, siz kendi hazinenizde 
biriktirdiklerinizden çıkarın gün 
yüzüne dilerseniz. 

SIRRI
SAKLAYAN       
CUMLELER
GÜLFİDAN ÇALIŞKAN

Eğitimci-Yazar
gulfidancaliskan55@gmail com

Bir cümle kur bana ne olur, bir cümle ki gökyüzüne çizeyim,
Kuşlar kanatlarına taksın, mevsimler onu dinlesin,

Bir türkü gibi aşkla söyle;  öyle bir cümle ki,
Zulme boyun eğmesin, mazlumlar gülümsesin

Çocuklar incinmesin ama sonu gelmesin… / Kalbe Düşen İz



Bugün gönül kapısını aralayacağımız 
yazarımız Nazan Bekiroğlu olsun: Edebi-
yata ilgi duyan bir ailenin üç çocuğun-
dan en küçüğü. Kendi hayatını kendi 
diliyle şöyle özetler:

 “3 Mayıs 1957, Trabzon. 
Dört yıllık üniversite hayatı hariç hep 

bu kentte yaşadı. Bulut. Deniz. Yağmur.
Türk Dili ve Edebiyatı eğitimini Erzu-

rum’da aldı. Kar. Rüzgâr. Ova. 
Halide Edip’le doktor, Nigâr Hanım’la 

doçent. Şimdilerde KTÜ Fatih Eğitim 
Fakültesinde profesör. Suyun kıyısında. 

İki kız çocuğuna anne. Görünürdeki 
hayatı bundan ibaret…

Yayınlanmış Kitapları: Nun Masalları 
(Öykü)

Şair Nigar Hanım (İnceleme), Halide 
Edip Adıvar (İnceleme) 

Mor Mürekkep /Mavi lâle / Yitik lâle 
/ Cümle Kapısı  (Deneme)

Yusuf İle Züleyha / Kalbin Üzerine 
Titreyen Hüzün (Şark Mesnevîsi)

İsimle Ateş Arasında  / lâ: Sonsuzluk 
Hecesi / Nar Ağacı / Mücella  (Roman)

Cam Irmağı Taş Gemi (Hikaye, TYB 
2006 Yılı Hikaye Ödülü) 

Görüldüğü gibi birkaç satıra sığar 
bir yazarın hayatı. Satırlara sığmayan 
cümleleridir onların. Her mecradan ayrı 
taşan. Buyrun;

 “NUN MASAllARI”: Masal uslubunda 
bir hikaye… Onunla başlayalım incileri 
dizmeye:

 “Kaç zamandır yazmak istiyordu. 
Şimdiye kadar hiç kimsenin söylemediği 
şeyleri, hiç kimsenin söylemediği bir 
biçimde yazmak istiyordu.” Diye başlar hi-
kaye… Yazma sancısı çeken her kalemin 
kabusunu özetleyerek.

Ve devam eder:
  “ Bütün mutluluklar birbirinin aynı. 

Ama mutsuzluklar birbirine uymuyor ve 
acılar birbirine benzemiyor.” Diye tarif 
ederken acıyı. 

  “Görsünler içimin yangınını ve şimdi 
öyle yargılasınlar beni, öyle kınasınlar.”

“İçinden şiirsiz geçilemeyecek kadar 
derin gözleri vardı.” İfadeleriyse bir nevi 
aşığın haklı çıkma çabasıydı.

 “MOR MÜREKKEP”: Birbirinden ba-
ğımsız ama ortak bir ruh etrafındaki de-
nemelerden oluşuyor. Ve daha şimdiden 
genç kuşak tarafından klasik olarak kabul 
ediliyor. Kitapta şiir kokan cümleler, 
buram buram tüten bir edebiyat kültürü 
yansıyor. Zarif ve naif cümleler.

   “Değil mi ki susmak en çok söyle-
mekti.”  

“...sudan sebeplerle yitiririz su gibi aziz 
şeyleri çoğu zaman.” ya da

“Batık teknesinin enkazına tutunmuş 
kazazedenin aklına, neler yitirdiğinin 
hesabını yapmak gelmez.” veya

   “Hala en güzel hikayeleri dünya-
lar bir araya gelse anlamayacaklara mı 
anlatmaktasın? Ve hala sağırlar ordusuna 
senfoniler mi çalmaktasın?” örneklerinde 

olduğu gibi. Derin mana ifadeleri… 
Ardından:  YUSUF İlE ZÜlEYHA: Kayna-
ğını Kurandan alan bir aşk mesnevisi… 
Ve kalemi ona da dokunmuş Beki-
roğlu’nun. Farklı bir renge bürünmüş 
Züleyha’nın aşkı onun cümlelerinde. 

“Züleyha, Yûsuf’a bir mektup yaz-
maya başlayınca

Yûsuf diye başladı,
Yûsuf diye bitirdi.
Gördü ki hitaptan öteye geçemedi.
Anladı ki aşkın nâmesinde ser-nâ-

meden öte kelam yok.
Ve Züleyha’nın lügatinde Yûsuf’tan 

öte sözcük yok.” 
“Çok zordu Yûsuf’u görmeyen 

gözün Züleyhâ’yı anlaması...
Çok kolaydı Yûsuf’u görmeyen 

gözün Züleyhâ’yı kınaması...” 
“O günden sonra Mısır’ın lisanına 

“sadaka vermek” anlamına gelen yeni 
bir deyim yerleşti: Züleyha’nın gülüm-
semesi.”

“Herkes zindanda yitirirken Yûsuf 
zindanda buldu.

Şimdi ben, Yûsuf, tut ki Mısır’a 
azizim, efendiyim

boynumdaki künyede hâlâ vasfım 
yazılı: Züleyha ya köleyim.”

    En görkemli aşkın hikayelerinden 
biri olsa da, sadece Yusuf ile Züleyha’ya 
dokunmakla kalmıyor elbette. Aşkın 
ötesine geçen İbrahim’i hatırlatıyor aşk 
ikliminde gezinenlere.

İbrâhim’in kalbi mutmain, bu yüz-
den İbrâhim emniyette, İbrâhim’in sırrı 
teslimiyette.

Ve sonra tüm ümitsizlere gönül do-
lusu umut vadeden bir cümle hediye 
bahşediyor.

“Hasret varsa bir yerde mutlaka 
vuslat da olmuş olmalı.” Diye.

Ve yolumuz bir başka esere varıyor:
İSİMlE ATEŞ ARASINDA:
“Ateşi besleyen şey,
Onu söndürebilecek şeydi aslında.” 
“Onu, her şeyi terk ederek, her şeyi 

göze alarak, yaktığım gemiler de ben 
de yanarak, yıktıklarımın enkazı altında 
bende kalarak sevdim…”

“Giderek hafifledi dünyanın içimde 
tuttuğu yer…”

“CAM IRMAĞI TAŞ GEMİ”
“İnsan, içindeyken yangının hacmi-

ni bilmiyor.
Bilmek için geride kalan küllere 

bakmak gerek.”

“lA”:
“Rabbim, dedi Adem, senden af 

dilemeye bildiğim kelimeler yetmiyor, 
bana yenilerini ver.”

“Kınayıcılar çoğu kez 
kınadıklarından daha kirlidir.”

“Cennetten kovulan kadının, 
cennet şimdi ayaklarının altındaydı...”

“Düştüm, düşmüşlüğüm kimsenin 
değil benim yanılgımın eseri.

Düştüm.
Düşenin dostu Allah.”  Ve sonra 
NAR AĞACI :  ‘Kahramanı sen olsan 

da, hikâye benim...’’
”Geleceğim demedim, bekliyor 

mudur?...”
“Günah da ah’la kafiyelidir. O da 

siyah’la, simsiyah’la , vah’la, eyvah’la. 
lakin hepsi de Allah’la. Ah’tır 
kafiyelerin en güzeli.”

“Allah’ım” dedi, “Hiçbir şeyim 
olmasa bile sana şu nefes için 
hamdolsun.”

MÜCEllA:
“Oğulların sırrı babalarında saklı...”
“Şimdi ey bezirgan! Suçu suçluya 

ödetmeli masuma değil.”
“...yangından geriye ne hasar 

kaldığını ancak dumanlar dağılınca 
anlayacaktı.

“Sevda dediğin ne ki? Tarifsiz 
bir tanışıklık duygusu. Sebepsiz bir 
gülümseme arzusu.”

  Ve diğerleri:
“Rabbim, çok yorgunum. Bana 

bütün haberlerin yerini tutacak bir 
haber gönder. Üzerime bir iyilik ve 
güzellik kondur.” /   Mimoza Sürgünü

Şükür mü şikayet mi bu dil neyi 
anlatır? Gönül bu hikayeyi uzattıkça 
uzatır.     / Hafız-ıŞirazi

 Nasıl da güzel toparlamış 
cümleleri demeden edemiyor 
insan esasında. Toparlanamayan 
bir hüznün hazzında. Nitekim 
görülüyor ki bir cümle bazen 
üzerine sayfalarca makaleler 
yazılabilecek kadar derin. Hatta 
bazı cümleler, ciltler dolusu kitap 
okusanız da yakalayamayacağınız 
manalar taşıyacak cinsten. Velhasıl 
tek bir cümlenin bile kıymetini 
bilmek gerek. O cümlenin nelerin 
ardından söylendiğini tahayyül 
ederek. Hele ki o cümleyi kalbi başka 
atanlar zümresinden bir kalem ehli 
fısıldamışsa…

ZARİF YAZILARZARİF YAZILAR

Mor Mürekkep: Bir-
birinden bağımsız 
ama ortak bir ruh 
etrafındaki dene-
melerden oluşuyor. 
Ve daha şimdiden 
genç kuşak tara-
fından klasik ola-
rak kabul ediliyor. 
Kitapta şiir kokan 
cümleler, buram 
buram tüten bir 
edebiyat kültürü 
yansıyor. Zarif ve 
naif cümleler.

 Nasıl da güzel 
toparlamış cümleleri 
demeden edemiyor 

insan esasında. 
Toparlanamayan bir 

hüznün hazzında. 
Nitekim görülüyor 
ki bir cümle bazen 
üzerine sayfalarca 

makaleler 
yazılabilecek 
kadar derin.
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Dünyanın ilk başörtülü 
Cumhurbaşkanı Hali-
ma Yakub Hollanda’ya 
resmi ziyaret gerçek-
leştirdi. Uluslar arası 
basınının ilgi odağı 
olan Yakub birçok res-

mi temasta bulundu.  Cumhurbaşkanı 
Yakub’un babası hint annesi ise malay 
kökenli. Evli ve 5 çocuk annesi. Halime 
Bin Yakup, 23 Ağustos 1954 tarihinde 
Singapur’da doğdu. 2001 yılında si-
yasette aktif rol üstlenmeye başlayan 
Halime Yakup, 2013 yılından bu yana 
Singapur Meclis Sözcülüğü görevini 
yürütüyor. 

Yakup, 7 Ağustos 2017’de, devlet 
başkanlığı seçimlerine katılabilmek 
amacıyla Meclis Sözcülüğü 
görevinden istifa etti ve 23 Eylül 
2017 tarihinde gerçekleştirilecek 
seçimlerde adaylığını açıkladı. 2017 
devlet başkanlığı seçimlerinde, adaylar 
arasında en uygun adayın Halime 
Yakup olduğunun açıklanması ile 
seçimlere gerek kalmadan 11 Eylül 
2017 tarihinde ülkenin yeni devlet 
başkanı olduğu açıklandı. 

Singapur nüfusunun yaklaşık 
%13’ünü Malaylar oluşturuyor. 
Parlamentonun aldığı kararla 
geçtiğimiz yıl tam 47 yıl sonra ilk kez 
Malaylara adaylık başvurusu yapma 
hakkı verildi. Gerekli şartları sağlayan 
tek aday Yakub olduğu için seçime 
gidilmeden Cumhurbaşkanı seçildi.  
Küçük yaştla babasını kaybettiği için 
4 kardeşiyle çok zor şartlarda eğitim 
aldığını söyleyen Yakub, bugünlere 
gelmesinde öğretmenlerinin ve aldığı 
eğitimin katkısını sık sık vurguluyor. 

Halime Yakup, Singapur’da 13 Eylül 
2017 tarihinde ülkenin sekizinci devlet 
başkanı olarak devlet başkanlığına 
seçildi. Aynı zamanda Singapur’un ilk 
kadın, dünyanın da ilk tesettürlü Cum-
hurbaşkanı olarak da tarihe geçti. 

SIRA DIŞI BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ: 
BAŞÖRTÜLÜ CUMHURBAŞKANI    



ABD’de geçtiğimiz gün-
lerde tarihi bir seçim 
yapıldı. Ara seçimlerde 
kadınlar tarihte hiç 
olmadığı kadar temsil 

hakkı kazandı. Temsilciler Meclisi’ne 
100’den fazla kadının girebileceği 
söyleniyor. Seçimin en güzel tarafı, 
ABD Başkanı Trump’ın Müslümanlara 
ve azınlıklara karşı kullandığı söy-
lemlere karşı, seçimlerde güçlenen 
Müslümanların kazanımları oldu. 
Filistin asıllı Demokrat Rashida Tlaib, 
Michigan’da oyların mutlak çoğun-
luğunu alarak Temsilciler Meclisi’ne 
girdi. Somali asıllı başörtülü aday 
İlhan Omar da, Minnesota’da oyların 
çoğunluğunu alarak milletvekili oldu. 

Tlaib, Filistinli bir anne babanın 
14 çocuğundan en büyüğü olarak 
Detroit’te dünyaya gelmiş. Kendisi 
bir sosyal güvenlik uzmanı. 2008’de 
de Michigan’ın ilk Müslüman kadın 
eyalet meclisi üyesi olmuş. Afrika 
kökenli Amerikalılar’ın yoğun olarak 
yaşadığı bir bölgeden yarışa giren 
Tlaib, işçi sınıfının haklarını savunan 
bir aday portresi çiziyor. 2016’daki 
Başkanlık seçiminde, dönemin Baş-
kan Adayı Donald Trump’ın Detro-
it’teki konuşmasını kesen on kadar 
protestocudan biri olarak dikkat 
çekmişti. Tlaib, geçtiğimiz yıl cinsel 
taciz suçlamaları nedeniyle görev-
den ayrılan Michigan Demokratik 
Temsilcisi John Conyers’ın sandalye-
sine oturacak.

Tlaib, Trump’ın Müslüman ülkele-
rin vatandaşlarını etkileyen tartışmalı 
seyahat yasağı gibi politikalarına 
karşı çıkmak için kongre yarışına gir-
diğini özellikle beilrtiyor. ABC News’a 
konuşan Tlaib, “ Seçilmem tarihi bir 
şey olur diye girmedim. Adaletsiz-
likler için, Müslüman kimliklerini ve 
buraya ait olup olmadıklarını sorgu-
layan oğullarım için girdim. Asla ke-
narda bekleyen biri olmadım” dedi. 
CNN röportajında ise “Orada olmak 
sadece dini inancımı açığa vurmakla 
ilgili değil. İnsanlara İslam’ı, kamu 
hizmeti aracılığıyla bu kadar önemli 
ve etkili bir şekilde göstermek.”

Zaferi sonrası yaptığı konuşma-
da, meclis üyesi olarak ilk önceliğinin 
sivil hakları mevzuatını tanıtmak ve 
genişletmek olduğunu dile getiren 
Tlaib, Donald Trump’a gönderme 
yaptı ve en büyük zorbayı gön-
dermeye hazır olduğunu söyledi. 
Filistinli Tlaib, konuşmasında meclise 
giren kadınların isimleri saydı ve 
şöyle dedi: “İskenderiye, İlhan, Ayan-
na. Bu isimleri çok seviyorum. Evet, 
isimlerimizi nasıl söyleyeceğinizi 
öğrenmek zorundasınız.” Filistin’deki 
akrabalarının, seçim sonuçlarını ya-
kından takip ettiklerini ve zaferden 
sonra ağladıklarını dile getiren Tlaib, 
Filistinli Müslüman bir kadın olarak 
Temsilciler Meclisinde olmaktan gu-
rur duyduğunu ifade etti ve şunları 

söyledi: “Bu sonucu elde etmek için 
yıllarca uğraştım. Filistinli Müslüman 
bir kadın olarak zafer kazanmak 
gurur verici. Ayrıca annemdeki 
tutku ve merhamet bana geçmiş. 
O her zaman gülüyor ve insanların 
iyi olabileceğini düşündüğünden 
kendisine yönelik ırkçı davranışları 
bile anlamıyor. Bu da benim için her 
zaman ilham kaynağı oldu.”

BU ZAFER MÜLTECİ 
KAMPINDAKİ O ÇOCUĞUN

36 yaşındaki Omar, 2016’da 
Minnesota’daki ilk Somali kökenli 
Amerikalı eyalet meclisi üyesi oldu.
Ilhan Omar’ın çok çarpıcı bir hikayesi 
var. Küçük yaşlarda ailesiyle birlikte 
Somali’den kaçtıktan sonra uzun bir 
süre Kenya’daki bir mülteci kam-
pında yaşamış. Daha sonra Omar 
ve ailesi Amerika’da Minneapolis’e 
yerleşmiş. Minnesota eyaletinden 
seçimlere giren ve Cumhuriyetçi 
rakibi Jennifer Zielinski karşısında 
galip gelip, ABD Temsilciler Mecli-
si’nin başörtülü ilk Müslüman kadın 
üyesi olan lhan Omar da seçim 
sonucunu ailesi ve destekçileriyle 
kutladı. Toplanan kalabalığa konu-
şan Omar, ABD’ye 12 yaşında gel-
diğini ve ondan önce 4 yıl mülteci 
kamplarında yaşadığını anlatarak 
“Minnesota eyaleti oldukça soğuktur 
ama insanlarının kalpleri bir o kadar 
sıcaktır. Bu insanlar sadece mülte-
cilere sahip çıkmıyor aynı zamanda 
onları Washington’a gönderiyor.” 

MüLTEcİ 
KAMPINDAN ABD 
sİYAsİYETİNE uZANAN 
HAYAT öYKüsü

RÖPORTAJ: GÜLŞEN ÖZER
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ABD 
Temsilciler 
meclisi’nin 
BAşörTülü ilk 
müslümAn 
kADın üyesi 
ilhAn OmAr
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dedi. Omar, zafer konuşmasında, 
“Bu zafer o mülteci kampındaki 8 
yaşındaki çocuğun. Bu zafer, çocuk 
yaşta evliliğe zorlanan genç kadın 
için. Bu zafer, rüyalarının sınırı 
olduğu söyleyen her insan için” 
dedi. Elle dergisine verdiği söyleşide 
ise, “Temsiliyetçi demokrasilerin ne 
olduğunu gösterebilmek için ABD 
Kongresi’ne girmeyi amaçladığını” 
ifade etti.
TRUMP’A KARŞI TEPKİ

Başkan Trump, Ocak 2017’de nü-
fuslarının çoğu Müslüman yedi ülke, 
İran, Irak, Yemen, Somali, Sudan ve 
libya vatandaşlarının ABD’ye girişini 
geçici olarak yasaklayan başkanlık 
kararnamesini imzalamıştı. “Müs-
lüman yasağı” takma adı verilen 
başkanlık emri daha sonra mahke-
me tarafından hükümsüz kılındı ve 
iki kez değişikliğe uğratıldı. Birinde 
Sudan listeden çıkartıldı, diğerinde 
ise Çad, Kuzey Kore ve Venezuela 
hükümeti yetkilileri listeye eklendi. 
Geçen Haziran’da yasanın son hali 
Yüksek Mahkeme tarafından da 
onaylandı. Pew Araştırma Merke-
zi’nin geçen yılkı anketine katılan 
Amerikalı Müslümanların yarısı 
son 12 ayda ayrımcılığa uğradığını 
söylemişti. Yüzde 75’i Müslümanlar’a 
karşı “çok fazla ayrımcılık yapıldığını” 
düşündüğünü belirtirken, yüzde 
74’ü Başkan Trump’ın kendilerine 

karşı hasmane bir tutum takındığını 
dile getirmişti. Pew Araştırma Mer-
kezi’ne göre geçen yıl ABD’de her 
yaştan 3 milyon 350 bin Müslüman 
var. Bunun son 10 yılda bir milyon 
kişilik bir artış anlamına geliyor.
AMERİKA’DAKİ MÜSLÜMANLAR 
GÜÇLENECEK

Amerika’daki ara seçimlerde, 
Trump yönetimi döneminde yükse-
len İslamofobya karşı Müslümanlar 
atağa geçti. Ara seçimlerde, Müslü-
man adayların sayısı da önceki dö-
nemlere göre büyük artış gösterdi. 
Amerikalı Müslümanların siyasete 
katılımını artırmayı hedefleyen 
JETPAC (Adalet Eğitim Teknolojisi 
Siyasi Savunuculuk Merkezi), 110 ci-
varında Amerikalı Müslümanın ülke 
genelindeki çeşitli kongre, eyalet, 
yerel ve federal pozisyonlarda aday 
olduğunu, bunlardan 40’ının ön 
seçimleri kazanarak ara seçimlerde 
yarışmaya hak kazandığını açıkladı. 
Rashida Tlaib ve Ilhan Omer’in ba-
şarısı da Amerika’daki Müslümanlar 
büyük bir çoşkuyla karşıladı. Ame-
rikan-İslam İlişkileri Konseyinden 
(CAIR) Başkanı Nihad Awad “Tüm 
başarılı Amerikan Müslüman adayla-
rını zaferleriyle politik sistemimizin 
gücünü ve Amerikalı Müslümanla-
rın toplumun her seviyesinde artan 
olumlu rolünü gösterdikleri için 
tebrik ediyoruz.” dedi.
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aylık kadın ve yaşam dergisi

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

film, mutfak kültürü sayfalarımızla evlerinize konuk oluyoruz.
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Bizi Sosyal Medyada 
Takip Etmeyi Unutmayın!

FilisTin Asıllı 
DemOkrAT 
rAshiDA TlAiB

ABC News’a 
konuşan Tlaib, 
“ Seçilmem 
tarihi bir şey olur 
diye girmedim. 
Adaletsizlikler için,
Müslüman 
kimliklerini ve 
buraya ait olup 
olmadıklarını 
sorgulayan 
oğullarım için 
girdim. Asla 
kenarda bekleyen 
biri olmadım” dedi.
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sADECE ŞİMDİKİ ANA ODAKlANARAK sANAl AlEMDE YAŞAYAN ERKEK çOCUKlARININ gERçEK DüNYADA 
BİR AİlE BABAsI OlABİlECEK sOsYAl BECERİ EMPATİ vE ENTEllEKTüEl gElİŞİMİ ENgEllENDİĞİNİ 

sÖYlEYEN FAZİlET sEYİDOĞlU, TURUNCU DERgİsİ’NDE ANNElERE ÖNEMlİ TAvsİYElER vERDİ

RÖPORTAJUZMAN PSİKOLOG FAZİLET SEYİDOĞLU:
RÖPORTAJ: GÜLAY KURT
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ERKEK ÇOCUKLARIMIZI
SANAL ALEMDEN ÇIKARTMAK 

VE HAYATIN iÇiNE 
ALMAK GEREKiYOR

F
azilet Seyitoğlu ile kitapları, 
klinik çalışmaları, çocukluk 
çağına dair gözlemleri hakkın-
da konuştuk bu ay. Psikolog 
Seyitoğlu çocukta fiziki gelişim 
kadar psikolojik gelişimin öne-

mini, erkek çocukları eğitirken nelere 
dikkat etmemiz gerektiğini, güvenli 
bağlanmayı anlattı.     
 

Bize biraz kendinizden  
bahseder misiniz?
Öncelikle 2 çocuk annesiyim. 

Çocuklarımı büyütürken de klinik 
psikolog/psikoterapist olma yolunda 
epey çaba sarf etmiş bir öğrenciyim. 
Öğrenciliği hayatım boyunca çok 
sevdim. Bir dönem üniversitede ders 
verdim. Ama hoca olmak bana göre 
değil ve öğrenci olma yolculuğuma 
devam ediyorum. Her zaman çalışkan 
bir öğrenci oldum.Ama sadece ilgimi 
çeken kitapları okuyabildim. Üniver-
site sınavına hazırlanırken, ticaretle 
uğraşan bir ailenin kızı olarak hayalim 
işletme veya ekonomi okumaktı. 
Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölü-
münü de Boğaziçi hayalimden dolayı 
4. Tercih olarak yazmıştım. Kader bu 
ya Boğaziçi Psikolojiye girebildim. 
Okulun ilk yıllarında gelişim psikolojisi 
ve anormal psikoloji dersleri tutkum 
haline geldi. Ekonomiye yatay geçiş 
hakkı kazanmama rağmen, psikoloji 
okumaya devam ettim. Sonra da ha-
yalim olan çocuk ve ergen psikoloğu 
olma yolundaki serüvenim başladı. 
1996-1997 yılları arasında İstanbul 
Üniversitesi Çaba Tıp Fakültesi Ço-
cuk ve Ergen Psikiyatri Bölümünde 
saygıdeğer Hocam Prof. Dr. Mücahit 
Öztürk’ün yanında gönüllü olarak 
bulundum. lisans Eğitimimden sonra, 
okul öncesi eğitim kurumu psikoloğu 
ve yöneticisi, okul öncesi yayın danış-
manı, ilk öğretim ve lisede okul psiko-
loğu olarak çalıştım. Mezuniyetimden 
sonra klinik psikoloji yüksek lisansı 
yapmayı çok istemiştim ama bizim 
zamanımızda hocalarımız baş örtü-
müzden dolayı bizi kabul etmiyorlardı. 
Boğaziçi Üniversitesi mezuniyetimin 
15 yıl sonrasında klinik psikoloji ana-
bilim dalındaki yüksek lisansımı Hasan 
Kalyoncu Üniversitesi’nde yaptım. 
Çocuklarda Dikkat Eksikliği Hiperakti-
vite Bozukluğu ve Kaygı Bozuklukları 

konulu tezimle tamamladım. Tezim 
26. Ulusal Çocuk Ergen Ruh Sağlığı 
Kongresine sözel bildiri olarak kabul 
aldı. Klinik Psikolog ümvanımdan 
sonra Bağdat Caddesi Kadıköy’de My 
Family Psikoterapi Merkezini kurdum. 
2 arkadaşımla birlikte çocuk, ergen ve 
yetişkinlere yönelik bireysel psikotera-
piler, çocuk ve ergenlere yönelik grup 
terapi çalışmaları, anne destek grupla-
rı, okullara yönelik seminerler düzen-
lemekteyiz. 10 yıldır terapi odasında 
psikoterapist olarak çalışıyorum. Bu 
zaman diliminde çocukların ve anne 
babaların söylediği cümleleri ara ara 
not ettim. Aslında kitap yazacağım hiç 
aklıma gelmezdi, öyle bir hayalim de 
yoktu. Ama danışanlarımın ve aileleri-
nin söyledikleri ilham kaynağım oldu 
ve ilk kitabım 2017 yılında “Çocuklarda 
20 Psikolojik Problem ve Çözümü” 
gerçek terapi öykülerinin de içinde yer 
aldığı bir kitap olarak yayımlandı. 2018 
yılında Nisan ayında da “Çocuk Anne 
Babasından Ne İster” adlı kitabım 
yayımlandı ve 3. Kitabım yolda, onun 
çalışmalarına devam ediyorum.

O halde soralım Hocam,  
Çocuklar gerçekten anne  
babalarından ne isterler?

Uzun uzun cevaplamaya kalktığım-
da koca bir kitap dolusu cevabım 
oldu aslında.  Fakat kısacık bir yanıt 
verecek olursam 0-7 yaş arasındaki 
çocuklar için kitabımda da özellikle 
üstüne basarak söylediğim gibi bir 
çocuk anne ve babasıyla arasında 
“duygusal bir yakınlık” ve “ihtiyaçla-
rının karşılandığı güvenli bir ortam” 
ister. Klinik çalışma hayatım süresince 
gözlemlediğim çok önemli bir eksik-
lik vardı aslında çocuklarımızın fizik-
sel ihtiyaçlarını karşılayalım derken 
onların ruhsal ihtiyaçlarını göz ardı 
ediyoruz. Ben kitabımda özellikle 0-7 
yaş aralığındaki çocuklarımızın fiziksel 
ihtiyaçlarından ziyade onların duygu-
sal, sosyal, zihinsel, dil ve benlik geli-
şimlerine ve bu alanlarda ki ihtiyaçla-
rına da dikkat çekmek istedim. Tabii 
ki bir çocuğun fiziksel ihtiyaçlarının 
karşılanmasındaki önemin oldukça 
farkındayız fakat onları duygusal 
anlamda doyuramazsak işler anne 
ve babalar olarak istediğimiz rotada 
devam etmeyebilir. 

 Klinik çalışma 
hayatım süresince 

gözlemlediğim 
çok önemli bir 

eksiklik vardı aslında 
çocuklarımızın 

fiziksel ihtiyaçlarını 
karşılayalım derken 

onların ruhsal 
ihtiyaçlarını göz ardı 

ediyoruz.



Çünkü bir çocuğun hem fiziksel hem 
de psikolojik ihtiyaçlarının en yoğun 
olduğu 0-7 yaş döneminde bu ihtiyaç-
lar sağlıklı bir şekilde karşılanabilirse 
şayet o çocuğun zihinsel gelişimi ve 
buna paralel olarak öğrenme kapasi-
tesi emin adımlarla tırmanışa geçer ve 
sonucunda da çocuklarımızın akıl ve 
ruh sağlığının temelleri atılmış olur fa-
kat bu süreçte çok dikkatli olmakta fay-
da vardır. Bebekler ilk 7 yılda çok hızlı 
büyürler. Fakat hızlı fiziksel büyümeye 
ek olarak başka alanlarda da büyür ve 
gelişirler. Anne babalar olarak çocuk-
larımızın bizden istediği sadece onları 
yedirmek, içirmek, temizlemek, altlarını 
değiştirmek, süslemek yani sadece 
fiziksel ihtiyaçlarını karşılamak değildir. 
Bu durumda, aslında çocuklarımızın di-
ğer ihtiyaçlarını karşılayamamış oluruz. 
Bir çocuğun psikolojik ihtiyaçlarını an-
layabilmek ve giderebilmek için bu sü-
reçle ilgili bilgi sahibi olmamız gerekir. 
Çocuklarımızın bazı davranışları yaşları-
nın getirisidir ve normaldir. 3 yaşındaki 
bir çocuğun üstüne dökmeden yemek 
yemesini ve ya oyuncaklarını paylaş-
masını  bekleyemeyiz veya 12 aylık 
bir bebeğe tuvalet eğitimi vermeyi ve 
onunda bunu öğrenmesini bekleye-
meyiz, beklememeliyiz! Tüm bu örnek-
ler doğrultusunda aslında kısaca çocu-
ğumuzdan yapamayacağı davranışları 
beklemek ve bu davranışları yapmaya 
zorlamak onların ruh sağlıklarını olum-
suz yönde etkileyecektir. Bizler anne ve 
babalar olarak çocuklarımızın bizden 
gerçekten ne istediklerini, ne bekle-
diklerini ve neye ihtiyaçları olduğunu 
göremiyor ve kaçırabiliyoruz. İşte ben-
de kitabımda tüm anne ve babalara, 
anne- baba adaylarına ve bakıcılara 
0-7 yaş aralığında ki bir çocuğun tüm 
duygusal, sosyal, zihinsel, fiziksel, ileti-
şim ve dil alanlarında ki gelişim listesini 
sunuyorum.

Peki bu kitap ebeveynlere  
neler sunuyor?

Çocuk Anne ve Babasından Ne İster? 
bebekler hızla büyürken anne baba-
ların onlardan hangi becerileri ne za-
man, hangi yaşta ve ya ne sıklıkla bek-
leyeceklerini aynı zamanda bebekleri 
ile nasıl etkileşime geçeceklerini, ona 
ihtiyaç duyduğu güvenli ve destekli 
ortamı nasıl kuracaklarını anlamalarına 
ve uygulamalarına yardım edecek ve 
yol gösterecek. 

Peki, “Çocuk Anne ve  
Babasından Ne İster?” kitabınızı 
benzerlerinden ayıran  özellikleri 
nelerdir? 

Öncelikle en başta da belirtmiş oldu-
ğum gibi bu kitap anne babalara ve 
anne baba adaylarına 0-7 yaş aralığın-
da ki bir çocuğun fiziksel tüm ihtiyaç-
larının yanı sıra onların psikolojik ihti-
yaçlarını ele alıyor. Bu doğrultuda anne 
ve babalara detaylıca madde madde 
şeklinde kolay ve açık bir dille tavsiye-
lerde bulunuyor. Çok okuyan ve araş-
tıran bir uzman olarak daha önce 0-7 
yaş dönemindeki çocukların duygusal 
ve psikolojik ihtiyaçları kapsamında 
ele alınmadı bence. Türkiye’de bir ilke 
imza attığını söyleyebiliriz. Kurgusu, 
ferah tasarımı ve renkli içeriğiyle de 
“Çocuk Anne ve Babasından Ne İster?” 
çocuğun gelişim döneminde onun 
ihtiyaçlarına kulak veren ebeveynler 
için aslında çok önemli bir başucu kita-
bı.  Ben kitabımda bir çocuğun sağlıklı 
büyümesini ve gelişimini desteklemek 
açısından 5 ana gelişim alanından bah-
settim. 1-Duygusal ve Sosyal Gelişim 
2-Fiziksel Gelişim 3- Zihinsel Gelişim 
4-Dil ve İletişim 5-Ahlak Gelişimi

Özellikle 0-7 yaş döneminden 
bahsediyorsunuz kitabınızda bu 
dönem neden bu kadar önemli? 

Evet 0-7 yaş dönemi çok özel ve 
önemli bir dönem çünkü doğumun-
dan itibaren bir çocuğun hayatının ilk 
yılları onun en çok öğrendiği dönem-
dir ve yıllarda öğrenilen her bilgi daha 
sonraki öğrenileceklerin zeminini oluş-
turmaktadır. Özellikle anne ve babala-
rın bu dönemde çocuklarıyla olan ile-
tişim ve etkileşimleri bu temelin hayati 
parçasıdır. Çocuklarımızı büyütürken 
onlara uyguladığımız bakım ve bü-
yütme yöntemlerimiz, iletişim kurma 
yolumuz çocuğumuzun hayatında çok 
kalıcı bir etkiye sahiptir. Çünkü,  0-7 
yaş dönemi söylediğim gibi hayatımız 
boyunca fiziksel ve psikolojik alanda 
ihtiyaçlarımızın en yoğun olduğu dö-
nemdirve bu dönemde çocuğumuzun 
bu ihtiyaçları ne denli düzenli ve iyi bir 
şekilde sağlanırsa, çocuğun zihinsel 
gelişimi ve buna bağlı olarak öğrenme 
kapasitesi de tırmanışa geçecektir. 

Ve normal gelişimin bir aralığı vardır. 
Bu yüzden kitabımda ay ay çocuğun 
gelişimine değindim. 

Çocuğun bakımını üstelenen her-
kesin bu aralıklara hakim olması ge-
rekmektedir. Ancak bu şekilde çocu-
ğunuzun sağlıklı büyüme adımlarını 
takip edip destekte bulunabilirsiniz.

Kitabınızla ilgili geri   
dönüşümler nasıl oldu?

Ebeveynlerin geri dönüşleri benim 
için oldukça önemliydi. Aldığım 
tepkiler beni çok mutlu etti açıkçası. 
“Kitap ne kadar detaylı ve bir o kadar 
da anlaşılır açık bir dile sahip, kolay 
okunur, pratik, uygulaması güç değil, 
aynı zamanda bilimsel ve hayatın 
içinden, çözümler üreten reçete gibi 
bir kitap” aldığım tepkilere örnekler.

0-7 yaş aralığında çocuğu  
olan ebeveynlere neler  
tavsiye edersiniz?

-Çocuk büyütmek gerçekten zor bir 
süreçtir. Bu süreçte sevgi her şeyin 
üstesinden gelebilir. Çocuklarınızı 
sevin!

-Her anne ve babanın çocuklarına 
kaliteli zaman ayırması 
gerekmektedir.

-Bir çocuk anne ve babasından 
sevgi göremezse kendilerini değerli 
hissedemezlerse yetişkin birer birey 
olduklarında bu duyguları kazanabil-
meleri çok güç ve hatta olanaksızdır. 
Çocuklarınıza bağırmayın, kızmayın, 
her fırsatta ceza vermeyin ve asla 
onlara vurmayın!

-Çocukların sadece akademik alanda 
başarılı olmaları için değil aynı 
zamanda iyi birer insan olmaları için 
de çaba gösterin. Onlara merhamet 
ve vicdan sahibi olmayı öğretin bu 
yolda onlara model olun!

-Son olarak söylemek isterim ki anne 
babalar olarak siz kendinize ne kadar 
iyi bakarsanız bebeğinize de o denli 
iyi bakabilirsiniz. Kendinize ihmal 
etmeyin.

Fazilet Hanım, kadın ve erkek 
rolleri değişiyor. Bu değişim 
nelere neden oluyor?

Ben kadınların evde sorumluluk 
alamayan evin geçimini ve 
sorumluluğunu alamayan erkeklerin 
yükünü aldıklarını ve evde ve aile 
hayatında güçlü kadın çalışan 
kadın dominant kadın olma rol 
modeline girdiklerini düşünüyorum. 
Klinik gözlemlerim zamanımızda 
ve son yıllarda erkek çocukların kız 
çocuklar gibi büyütüldüğü ve kız 
çocuklarında erkek çocuklar gibi 
büyütüldüğü bir devir içerisindeyiz 
sanki. Kız çocuklarına bir hedef 
motivasyon kendi ayakların üzerinde 
durmaları güçlü olmaları bir meslek 
sahibi olmaları altın bilezik sahibi 
olmaları için gereken desteği ve 
ilgiyi  kız çocuklarına verir iken 
erkek çocuklarını hayatın içerisine 
sokmadan sadece akademik başarı 
bekliyoruz. Bilgisayar oyunları, 

medyaya bir tür bağımlılığa ve 
sadece şimdiki ana odaklanarak 
sanal alemde yaşayan erkek 
çocukları ne yazık ki gerçek dünyada 
bir aile babası olabilecek sosyal 
beceri empati ve entellektüel 
gelişimi  engelleniyor. Kız çocukların 
ise bu gelişimleri destekleniyor. 
Bence en büyük problem erkek 
çocuklarımızı evin babası olabilecek 
güçte yetiştirebilmek için biraz kafa 
yormamız gerekiyor. Onları hayatın 
içerisine almak ve sanal alemden 
çıkarmamız gerekiyor. 

Son olarak neler söylemek  
istersiniz…

Çocuk Anne ve Babasından Ne 
İster? Gerçekten büyük bir emeğin 
neticesiydi. Son bilimsel Avrupa ve 
Amerika çocuk gelişim kaynaklarını 
taradık ve kitabımızda referans 
aldık. Türk çocuklarımıza uyarladık. 
Bilimsel bilgileri hayatın içine pratik 
uygulamalara dönüştürdük. Umarım 
faydalı olur. Tek dileğim bu.Ve 
kitabımı da böyle sonlandırdım: 
Bebeğinizin vatana,millete hayırlı bir 
evlat olması duası ile… Tekrar tüm 
danışanlarıma, aileme, çocuklarıma, 
asistanlarıma teşekkür etmek 
isterim.  Turuncu Dergisine kitabıma 
verdikleri bu samimi destekten 
dolayı da çok teşekkür ederim..İyi ki 
varsınız...

Sevgiler, saygılar…..
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RÖPORTAJ
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bize Allahın nimeti, ihsanı ve ikramıdır.
Ziyaret için, ticaret veya ilim tahsil 

etmek için uzaklara seyahat edilir.
“Hikmet Mü’minin yitiğidir.
“Utlubul ilme valev kenes-Sın!” İlim 

Çin’de de olsa talep edin, isteyin arayın 
gidip alın.”Hadis-i Şerifi bize soylu se-
beplerle çok uzaklara da olsa seyahat’a 
teşvik eder.

Kültür tarihimizde okuduğumuz 
gibi, İlim adamlarının genelde çok 
gezdiklerini görürüz. Endülüslü bilgin 
Muhyiddin İbni Arabi, İbni Batuta, 
Mevlana, Yunus Emre, İbni Haldun, 
Farabi, Gazali, İbni Sina ve Biruni, 
Mehmet Akif, Abdurreşit İbrahim ve 
Bediuzzaman değişik nedenlerle farklı 

ülkelere seyahat etmişler.
Seyahat, mimari, sanat ve teknolo-

jik gelişmeyi de sağlar.
Haçlı Seferleriyle Ortadoğu Müslü-

manlarının üzerine kalabalık ordularla 
gelenler, gördükleri yenilikleri Avrupa-
ya taşıyarak Ortaçağın bitmesini sağ-
ladılar. Aydınlanma çağı ve Rönesans 
Haçlı seferlerinden sonra başladı.

Mimar Sinan gezip gördüğü 
ülkelerin eserlerini inceledi, bir senteze 
ulaşarak kendini geliştirdi ve ölümsüz 
eserler verdi. Seyahat, hayata kolaylık 
veren değişiklikleri ülkemize transfer 
etmemizi de sağlar. Seyahat bedeni 
yorgunluğa rağmen insanı ruhen din-
lendirir. Ferahlık verir.

Şüphesiz seyahat bedensel olarak 
yapılır. Televizyon ve İnternetteki 
görüntüler yetmez, insan ve çevreyi 
tanıma beş duyu ile keşfetmektir.

Peygamber efendimizin Hadis-i 
Şerifini tekrar hatırlayalım:

“Tesiru Fasıhhu.” Seyahat edin sağlık 
bulursunuz! Seyahat psiko-rejene-
rasyon sebebidir. Modern tıp ilminde 
depresyon ilaçla değil, en kolay seya-
hatla tedavi edilir.    

Seyahatle ilgili sözümüzü yine 
Tabib-i Kulüp olan Resulü Ekrem’in 
tespitiyle tamamlayalım:

Seyahati Ümmeti Cihed-i fi Sebi-
lilleh!

“Müslümanın seyahati cihaddır!”       

S
eyahatname’de kayıtlara 
geçmiş bu destansı rüya’yı 
hepimiz biliriz.
Ne büyük nasip, ne kutlu 
armağan!
Evliya Çelebi rüyasında 

Peygamber efendimizi görmüş. 
Heyecanlanmış ve telaşa kapılmış.

-Şefaat ya Resulullah! Diyeceğine, 
-Seyahat ya Resulullah! Demiş.

Allah duasını kabul etmiş. Ömrü bo-
yunca gezmiş ve yazmış.

İyi ki gezmiş ve iyi ki yazmış. Elinde 
kalem, yüreğiyle yola çıkabilenlere 
canlı bir örnek olmuş.

Evlerimizde Onun bal-şerbet 
şivesiyle kaleme aldığı Seyahatname-

sini okuyor ve Onu daima rahmetle ve 
şükranla anıyoruz.

Seyahat yolculuktur.
Aynı ülke içinde doğup yaşadığı 

bir yerden başka bir şehre gitmeye 
seyahat diyoruz. Bir ülkeden başka bir 
ülkeye veya kıtaya herhangi bir mak-
satla gitmeye de seyahat diyoruz.

Seyahatlerle: farklı kültür dünyaları-
na girer, yeni insan ve coğrafi ortamla 
tanışırız.

Değişik kavim ve dillerle tanıştıkça 
ufkumuz genişler, görgümüz artar. 
Bilgi ve tecrübemiz artar, mensup 
olduğumuz yerli kültürümüze yeni 
motifler ve renkler katılır.

Gezen mi, okuyan mı çok bilir 

vurgusunu hatırlayın. Allah birbirimizi 
tanıyıp sevelim diye kavim ve kabile-
lere ayırmış. Değişik kültüre mensup 
fert ve topluluklarla tanışmak, ilişki ve 
iletişim kurmak bizim için zenginliktir, 
kazançtır.

Farklı coğrafyalarda tabiatın müs-
tesna güzelliğini ve tarihin arka planını 
ancak gezip görerek tanır-öğreniriz.

Seyahat, bir bakıma tarihe, kültüre 
ve san’ata yolculuktur.

Farklı tabiat güzellikleriyle tanışmak 
Kainat Kitabını satır satır okumaktır 
seyahat.

Seyahat insanda Hayret ve tefekkü-
rü arttırır.

İlk defa gördüğümüz manzaralar 

YAZAR YAZAR

“TEsİRU FAsıHHU” 
sEYAHAT EDİN 

sAĞLIK BuLuRsuNuZ!



YAZAR YAZAR
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RUKİYE 
KARAKÖSE

“Uzman Klinik 
Psikolog - 

Öğretim görevlisi”

Şeb-i Arûs (veya Şeb-i Urs) 
“gelin gecesi”, “düğün gecesi”, 
“gerdek gecesi” anlamlarına 
gelen; Hz. Mevlânâ’nın vefat 
gecesini      ve bu 

gecenin yıl dönümlerinde yapılan 
töreni  ifade eden bir Mevlevi   
terimidir. Bu gece, âşık sevgilisine, 
dost dostuna kavuştuğu için gerdek 
gecesine benzetilir.

Mevleviler, Hz. Mevlânâ’nın (ks) 
eserlerinde, özellikle de gazel ve 
rubailerinde açıkladığı ölüm anlayışına 
istinaden, onun vefât gecesini, 
dünyadan ayrılık gecesi olarak değil, 
Cenab-ı Hakk’a kavuşma gecesi olarak 
nitelendirdiler. Bunun için de o geceyi 
Şeb-i Arûs olarak adlandırdılar ve 
törenler düzenlediler.

Hz. Mevlânâ’nın vefatının 
kendisinden sonra Şeb-i Arûs terimiyle 
adlandırılmasında, Hz. Mevlânâ’nın 
“Bizim ölümümüz, ebedî bir düğündür” 
sözü ile, oğlu Sultan Veled’in, “Aşıklara 
ölüm, düğündür” sözünün açık 
etkisinin olduğu düşünülebilir.

Hz. Mevlânâ’nın Ölüm Anlayışı
Hz. Mevlânâ, ölümü; ten kafesine 

mahkûm edilmiş, Allah’a ait özellikler 
taşıyan, bir nefha-i ilâhî olan ruhun[ 
tekrar aslına dönmesi’, ‘dünyadan 
ukbâya göç’, ‘âşık ile mâşuğun 
kavuşması’, ‘ikinci doğum’ olarak 
nitelemiştir:

“Şu dünya yüzündeki hayat, aslında 
bir ölümden ibarettir. Bizi korkutan 
ölüm de hakikatte, hayattır! Bunu 
ters düşünmek, yani ölümü, bir başka 
âleme doğmak değil de yok olup 
gitmek gibi sanmak imansızlıktır! Eğer 
Hak, ten hanesini yıkarsa, sakın inleme, 
şikâyet etme! 

Şunu iyi bil ki aslında sen, ten 
zindanında mahpussun; ölüm gelip de 
orası yıkılınca kurtulacaksın!”

“Ölümde insaf ehline ve din ehline 
bir başka hayat vardır. Ölümden temiz 
ruhlara huzur ve sükûn gelir. Ölüm 
Hakk’a kavuşmadır; cefa etmek, kin 

gütmek değildir. Fakat adam olmayan, 
ölmeyeceğim diye boyuna ölür durur; 
işte dert buradadır.”

“Bizim ölümümüz her ne kadar 
sana matem olursa da, aslında, Hak’la 
buluşma vakti olduğu için bizim 
en neşeli, en mutlu zamanımızdır. 
Çünkü bu dünya bizim zindanımızdır. 
Zindanın harap oluşu, yıkılışı, 
zindandakileri sevindirir. Yani bizim 
bedenimiz, ruhumuz için bir zindan 
kesilmiştir. Ölüm, bedeni yıkınca, 
toprağa düşürünce, ruh zindandan 
kurtulacak, Hakk’a kavuşacaktır.”

“Kuşa, kafesi bırakıp uçmak nasıl 
hoş, tatlı gelirse, bana da ölmek ve 
bu yurttan göçmek öyle hoş, öyle 
tatlı geliyor.”“Ben ölürsem, sakın bana 
“Öldü!” demeyin. Aslında ben ölü idim, 
dirildim; dost aldı, götürdü beni.” 

 “Bizim ölümümüz, ebedî bir 
düğündür. Onun sırrı nedir? “O tek bir 
Allah’tır.” Aslında ölüm, Allah’ın nuru 
ile diri olan kişinin ruhuna, beden 
zindanından kurtuluş yardımıdır.”

Âşığın bedeni bir define gibi yere 
indi mi, âşıklar göğünde yüzlerce 
pencere açılır.” (Divan-ı Kebir, İstanbul 
2007, IV, 46, beyit: 330-331)

 “Ey ruh âleminden bu dünyaya 
doğup gelenler! Ölüm gelince 
ürkmeyin, korkmayın! Bu, ölüm değil, 
bu ikinci bir doğumdur; doğun, 
doğun!” 

 Mevlânâ, Mesnevi’sinde Bilal-i 
Habeşi’nin ölüm anlayışını örnek 
vermiş, ruhun dünya gurbetinden 
vatanına dönmesini, Allah’a kavuşmayı 
sağlayan ölümün neşe ile karşılanması 
gerektiğini belirtmiştir:

Hz. Mevlânâ, vefatına yakın 
günlerde yakınlarına şu gazeli 
söylemiş; ölüm anlayışını ve ölümünün 
sevenlerince nasıl karşılanması 
gerektiğini ifade etmiştir:

“Öldüğüm gün tabutum 
götürülürken, bende bu dünya 
derdi, gamı var, dünyadan ayrıldığına 
üzülüyorum sanma.
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Sakın, benim için ağlama, “Yazık 
oldu! Yazık oldu!” deme. 

Eğer nefse uyup şeytanın 
tuzağına düşersen, işte o zaman 
hayıflanmanın sırasıdır.

Cenazemi görünce “Âh ayrılık! Âh 
ayrılık!” deme. O vakit benim ayrılık 
değil, visal ve mülakat (kavuşma ve 
görüşme) vaktimdir.

Beni kabre indirdikleri zaman 
sakın “Elveda! Elveda!” deme. 
Çünkü kabir, öteki âlemin, can 
topluluğunun perdesidir.

Batmayı, gözden kaybolmayı 
gördün ya, bir de doğmayı gör 
(düşün). Güneş ve aya gurub 
etmekten (batmaktan) hiç ziyan 
gelir mi?

Bu hal sana batmak, kaybolmak 
gibi görünse de, aslında bu 
hal doğmaktır, yeniden hayata 
kavuşmaktır. Mezar insana 
hapishane/zindan gibi görünse de, 
orası ruhun kurtulduğu yerdir.

Hangi tohum yere ekildi de 
bitmedi? Niçin insan tohumu 
bitmeyecek diye şüpheleniyorsun? 

HZ. MEVLâNâ’NIN AHİRETE 
GÖÇMESİ VE CENAZE TÖRENİ

Hz. Mevlânâ, 5 Cemâziyelâhir 
672 (17 Aralık 1273)’de, Pazar günü, 
güneş batarken vefât etti. Ertesi 
sabah cenazesini Mevlevi imamı 
Mevlânâ İhtiyareddin yıkadı. Cenaze 
törenine her dinden, mezhepten, 
milletten, yaştan, statüden insan 
katıldı. Mevlânâ’nın daima üstünde 
taşıdığı ferâcesine sarılı olan 
tabutu dışarıya çıkartıldığı zaman, 
tabutu taşımak için halk o derece 
hücum ediyordu ki memurlar 
kılıçlarla, sopalarla halkı men 
etmek zorunda kalıyordu. Herkes 
tabutun önünde ardında ağlaya 
ağlaya dönüp duruyordu. Ana 
cadde adam almıyordu. Bilginler, 
sufiler, ahiler, fütüvvet erleri, rindler, 
hükümet ricali ve Hıristiyanlar, 
Hıristiyan papazları, Yahudiler ve 
hahamlar, bütün insanlık Mevlânâ’yı 
baş üstünde taşıyordu. Sadece 
Müslümanlar değil, Hıristiyanlar 
ve Musevîler de bu vefattan son 
derece üzüntü içindeydiler. 

YAZAR YAZAR

Nefirler, neyler, rebablar çalınıyor, 
mazharlar (zilsiz defler) dövülüyor, 
zillerin, kudümlerin sesleri, çalgıların 
nağmeleri, hıçkırıklarla boğulu-
yordu. Naralar atıp sema edenler, 
feryatlar edip bayılanlar vardı. Tabut 
ilerleyemiyordu. Evden sabahleyin 
çıkan tabut, pek yakın olan musalla-
ya akşama yakın varabildi. Hz. Mev-
lânâ’nın nâşı Konya’da, babasının ve 
Selâhaddîn-i Zerkûbî’nin de def-
nedildiği yere defnedildi. Konya’da 
kırk gün yas tutuldu. Kırk gün onun 
kabrinden ziyaretçi eksik olmadı. 
“Yeşil Türbe” denilen türbe, Sultan 
Veled ile III. Gıyaseddin Keyhusrev’in 
emirlerinden Alameddin Kayser’in 
gayreti ve Emir Pervane’nin eşi (Sul-
tan II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in kızı) 
Gürcü Hatun’un yardımıyla Çelebi 
Hüsameddin zamanında yapıldı. 
Türbenin mimarı Tebrizli Bedred-
din’dir. 

HZ. MEVLâNâ’NIN 
SEVENLERİNE MESAjLARI

Hz. Mevlânâ, ahirete 
göçmesinden sonra kendisini 

ziyaret etmek isteyenlere şöyle 
seslenmiştir: 

“Kardeşim! Benim mezarıma 
sakın defsiz gelme! Çünkü Allah’ı 
sevenlere, O’nun huzurunda 
olanlara dertli olmak, kederli olmak 
yaraşmaz.” Mevlânâ’ya atfedilen bir 
beyitte ise o şöyle demektedir:
“Vefâtımızdan sonra mezarımızı 
yeryüzünde arama
Bizim mezarımız âriflerin 
gönüllerindendir.”

 Yukarıdaki sözlerine göre; 
Konya’daki türbesini ziyaret edecek 
olan kişinin Hz. Mevlana’nın ölüme 
yaklaşımını hatırlaması ve vefatı 
sonrası kavuştuğu manevi nimetleri 
düşünmesi, böylece üzüntülü değil, 
neşeli bir haletiruhiyede olması 
gerekir. Ancak yine Mevlânâ’ya göre, 
türbesini ziyaretten daha da önemli 
olan, onu sevip tam manasıyla 
örnek almış ârifleri arayıp bulmak, 
onları ziyaret edip sohbetlerinden 
istifade etmektir. Asıl yapılması 
gereken, kişiye asıl faydası 
dokunacak olan da budur.

Hz. Mevlânâ, 
5 Cemâziyelâhir 
672 (17 Aralık 
1273)’de, Pazar 
günü, güneş ba-
tarken vefât etti. 
Ertesi sabah ce-
nazesini Mevlevi 
imamı Mevlânâ 
İhtiyareddin yıkadı. 
Cenaze törenine 
her dinden, mez-
hepten, milletten, 
yaştan, statüden 
insan katıldı. 

Mevlânâ’ya göre, 
türbesini ziyaretten 

daha da önemli 
olan, onu sevip 
tam manasıyla 

örnek almış ârifleri 
arayıp bulmak, 

onları ziyaret edip 
sohbetlerinden 

istifade etmektir. 
Asıl yapılması 

gereken, kişiye 
asıl faydası 

dokunacak olan 
da budur.
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E
rdemlerin kelimeleri de erdem-
lidir dedi kâtib. Kelimelerin 
değeri, söyleyenine göredir 
diye itiraz etti tâlib.

Edeb ve hayânın, sosyal bir 
kanun olduğunu söyledi kâtib. “Her dinin 
bir ahlâkı vardır; İslâm’ın ahlâkı da hayâ-
dır” (İbn Mâce, “Zühd”, 17) şeklindeki Nebi 
kelamında ahlak köprülerini ayakta tutan 
ayaklardan birinin hem de en önemlisi-
nin hayâ olduğunu hatırladı.

Hayâ ile beraber utanma, sıkılma, 
utanç, âr, nâmus, edeb gibi eş anlamlı 
sözcükler uçuştu zihninde. “Hayâ iman-
dandır” (Buhârî, “Îmân”, 16) hadisini 
okurken fertten cemiyete doğru akan bir 
fazilet nehrinin kaynağını bulmuş gibi 
sevindi. Hay’dan gelen Hû’ya giderdi. Hay 
olan Hâlık’tan Hû zikriyle haberdâr olan-
ların hayâsı ise bir başkaydı.

Esasen Yusuf’a bürhân’ı gösteren 
(Yusuf 12/24), Mûsa’yı Şuayb’ın kızları ile 
hayâ ile konuşturan (Kasas, 28/25) ne ise, 
çöl ile dağların raksettiği İbrahim hatırası 
Batha yurduna, Mekke’e, Muhamme-
dü’l-emîn madalyasını kazandıran hep 
aynı berrak vahiydi.

Paranın değirmeninde hayâsını ko-

ruyabilen Mısır hazi-
nelerinin başındaki 
Yusuf istiğnâsı ile 
Hatice kervanlarında 
dürüstlük âbidesi Pey-
gamber mektebinde hâ-
yasına hayâ katan Osman 
Zinnûreyn’in hayâsı hep aynı 
vahyin terbiyesidir.

Hayâ fıtrî bir erdemdir çünkü. 
Yetişkinlerin iğreti riya’sını ıslah etme-
nin bir yolu da, onları çocuktaki nezih 
hayâ duygusuna döndürmektir.

Hayâ, murakabe hissine verilen dün-
yevi ödül. Çocukta Fâtır imzası fıtrat delili, 
genç kızda utanmayı zenginliğe çeviren 
iffet sırrı, delikanlıda haram korkusu helâl 
özlemi, yaşlıda ahiret ciddiyeti, firdevse 
nâzır kâmil sükûneti.  

“Eğer utanmıyorsan istediğini yapa-
bilirsin” (Buhârî, “Enbiyâʾ”, 54)  hadis-i şe-
rifinde sunulan celâlî uyarıdan yola çıkan 
fertlerin oluşturduğu cemâl medeniyeti-
nin anayasasıdır hayâ.

Ahlaksızlıklığa sövmek değil saat saat 
biriken erdemlerden bir ahlak asrı inşâ 
etmenin alfabesidir hayâ.

Zirvede iken gereklidir bu yüzden. 
Alınterinde biriken meşakkatin billur bir 
davranış ile sürdürülebilmesi kendine 
saygıdan geçer zira. Ve hayâ, kişinin 
kendine saygısıdır. Sınırları bilen hayâ te-
yakkuzundadır. Tevhid de bu sınırlardaki 
nöbetin şifresi değil midir?
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“Evinde edebiyle oturan bir genç kızdan 
daha hayâlı” olan (Buhârî, “Edeb”, 73, 77) bir 
peygamberin ümmetinin, yediden yetmişe 
hatalarına nedâmet, ayağa kalkışına fâtiha’dır.

Modern asrın telaşına, modasına muvak-
katen kendini kaptıran müslüman kadın ve 
erkeğin, yıkıldığı yerden yeniden doğrulma 
umududur.

Sürüklendiği yapay sosyal statülerde eri-
meden, Hıra yalnızlıklarına yoldaş olan Hati-
ce’ye hicret öyküsüdür. İfk imtihanından vahiy 
berâtıyle çıkan Aişe zekâsına, ilmine ve diraye-
tine ulaşabilme hayâlidir.

Tüm mahalleyi tutmuş bir yangını dışardan 
seyretmek yerine alevlere dalma ferâgatıdır.

Kılık kıyafetindeki riyâkar takvadan değil, 
kale gibi yakîni imanından aldığı güçle batıl ile 
kavganın hakkını vermektir.

Mazlum olsa da asaletinden taviz ver-
meme özgüvenidir. Kötülere lanet 

ederek vakit kaybet-
meme asaletidir.

Haktan korkmak, halka bu korkuyu damıt-
mak çilesidir.

Hayâ bir iç muhasebe mabedi inşasıdır.
En çok da doğum sancılarında stajını ta-

mamlamış kadına yakışması bundandır.
Meryem mahviyetine İsa müjdesidir.
Hayâsı olan hayâtta kalır çünkü.  Takva zir-

vesinde kalmak da hayâ ile mümkündür.
Hayâ utanmaktır, çekinmektir. Susmaktır 

pişmek için. Söyleme izni alana kadar yanmak-
tır.

“Allahım, benden râzı ol!” diye dua eden 
Süfyân es-Sevrî’ye, “Kendisinden razı olmadı-
ğın zattan senden razı olmasını istemekten 
utanmıyor musun!” diyen Rabia Adevi imanı-
dır. Modern dünyanın çarklarında adı Rabia 
olmayan, ama Rabia metânetine sahip nice 
meçhul kadının hüznüdür.

İlla da mazide kahraman arama basitliğine 
düşmeden, yaşadığı kentin tenha sokakların-
da, fukara semtlerinde nice hayâ abidelerinin 
varlığını kabullenmektir hayâ.

Ar damarı çatlamış, hayâ perdesi yırtılmış, 
eyyama esir olmuş yoldan sapmışlara acıyabil-
me, onlara dua edebilme tevazusudur.

Bir günah endüstrisi üzerinden kendine 
yer açma sefaletine düşmeme izzetidir.

Geçmişinden utanmadan geçmiş ve 
geleceğin Rabbinin merhametine sığın-

maktır.
İbâdeti ahlak yapacak, sec-
dede şımaran âbid’e medet 

olacak hayâ hissini düşün-
düren Rabbine hamd 

etti kâtib.
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P opüler kültürün evlerimize, 
ailelerimize hiç zorlanmadan 
direkt olarak etki edebildiği 
yerlerden biri televizyon.

Haberler, realty showlar, 
reklamlar en çokta hiç şüphesiz televiz-
yon dizileri.

Özellikle, dizilerin senaryo boyutu 
kadar karakterlerinin de etkisi göz ardı 
edilemeyecek nitelikte.

Dizi film projelerinde toplumsal açı-
dan öğretici, eğitici içeriklere yer vermesi 
elbet olması gereken bir durum fakat 
reyting kaygısı ile  sosyal, kültürel ve ah-
laki açıdan yara alan durumların yüksek 
tiraj elde etmesiyle olumlu donelerden 
uzaklaşıp entrika ve zedeleyici içerik 
üretmeler kaçınılmaz olmuştur sebebi 
elbette reyting ve devamında maddi 
kazanç vs.

Yine burada ayrı bir başlık açılabile-
cek diğer bir husus ise, etkiye tepki yani 
bizler neden eğitici programları sadece 
çocuk- bebek kanallarında sınırlı tutup, 
yetişkin ve ailelere yönelik içeriklere karşı 
uzak bir tutum izlemeyi seviyoruz bu da 
bir başka kafa karıştırıcı detay değil mi?

Halbuki, toplumu ayakta tutan en 
önemli mihenk taşı ailedir. Ekranlarda 
çarpık ilişkilerin, argo kelimelerin, sığ 
zaman içerisine kilitlenmiş nahoş karak-
terlerin prim yapmasına nasıl müdahele 
edemez olduk diye sorarkan kendime, 
sanırım popüler kültürün dezavantajla-
rıyla yüzleşmiş oluyorum.

İşin bir de karakterize boyutu var. Hır-
sız, arsız, kabadayı karakterlerine begeni 
gösterip takip etmenin insan psikoloji-
sindeki yerini de merak etmekteyim.

Dizi filmlerde gördüğümüz aşkların, 
lüks araçların, yalıların, sarayların, mağa-
zaların, alışverişlerin gözümüze herkesin 
imkanları bu yöndeymişcesine empoze 
edilmesi, bununla birlikte ergen genç-
liğin de bunu sorgulamadan yaşamak 
istemesi, bu durumun doğallaştırılması 
ailelerde hiç şüphesiz içinden çıkılmaz 
sorunlara sebep olmakta.

Peki bizlerin “ medya ve kültürel birlik” 
algısı neydi? 

Evet, hep bir ağızdan cinsellik, 
uyuşturucu, sigara, alkol gibi 
maddelere özendiren yayınlardan 
ziyade,  evrensel kültür değerlerine 
önem veren projelerin ekrandan 
evimize girmesi dileklerimizin 
gerçekleşmesi diyebiliriz.

Özellikle çocuklara,değerli olmak 
için güzel olmanın gerekmediğini, 
başkalarını aşağılamanın seni 
popüler yapmadığını, bir aşk uğruna 
ailenin feda edilmemesi gerektiğini, 
yalan söylemenin iyi bir seye sebep 
olabilecek dahi olsa yanlış olduğunu, 
fakir insanların sadece mutsuz olduğu 
yalanını, zengin insanların hayatlarında 
hiç sorun yaşamadıkları vs gibi  
gösterilen her karenin, büyük bir hata 
olduğunu içeren işler izlemek istiyoruz.

Durum böyle mi?
Maalesef…
Acı, zorluk, ağır dram, ahkali 

bozukluk, hayatımız içinde dizi film 
karakterlerini modellemek bizim 
kültürel birlik ve dilimiz elbette değil. 

Varolan yapımların toplumsal 
düzene ve ahlaka duyarlılığın artması, 
bununla birlikte yeni başlayacak 
projelerin de aynı hassasiyeti 
barındırmalarını diliyorum. Ahlaken 
yozlaşmadan, ruh sağlığı bozulmayan 
bir medya tüketicisi olmayı 
başaracağımıza inanıyorum.

Siz yine de çok rahatsız olduğunuz 
ve aykırı olan projeler veya karakterleri 
rtük’e şikayet etmeyi unutmayın…TELEVİZYON 

 DİZİLERİNİN



Tiroit bezi, soluk borusunu 
saran ve metabolizma 
hızımız üzerinde oldukça 
etkili bir iç salgı bezidir. 
Hayati fonksiyonlarımız 

için gerekli tiroit bezi hipofizden 
salgılanan TSH tarafından 2 hormon 
üretir. Bunlardan ilki olan T4 (tiroksin) 
hormonu; vücudumuzdaki çinko, 
selenyum minerallerinden yararla-
narak T3 (triodotironin) hormonuna 
dönüşür ve birlikte karbonhidrat, yağ, 
protein metabolizmasını düzen-
lemede rol alırlar. Ayrıca büyüme 
fonksiyonlarında, glikozun insülinle 
hücrelere girmesinde ve kan yağları-
mız olan kolesterol ve trigliserit sevi-
yesini düşürmede oldukça etkilidirler. 
İşte tam bu noktada beslenmenin 
ve yeterli mineral alımının önemi 
devreye girer. Bir aksaklık söz konusu 
olduğunda bu 2 hormonun kanda-
ki değerlerinin az veya çok olması 
durumuna göre bazı tiroit hastalıkları 
meydana gelmektedir:
HİPERTİROİT: Tiroitin gereğinden 
çok çalışması durumudur. Bunun 
sonucunda metabolizma hızınızda 
artış, titreme, kas güçsüzlüğü, sinirlilik, 
çarpıntı, kilo kaybı, gibi şikâyetler 
görülebilir.
HİPOTİROİT: Tiroit bezinin az çalışması 
durumu dediğimiz en sık görülen 
klinik tiroit fonksiyon bozukluğudur. 
Bazı çalışmalar tiroit hormonlarının 
iştah mekanızmasından sorumlu lep-
tin hormonunu düzenleyebildiğini ve 
hipotiroit hastalığının obeziteye eşlik 
edebileceğini göstermiştir. Hipoti-
roitiniz varsa metabolizmada yavaş-

lama, kilo artışı, halsizlik, güçsüzlük, 
yorgunluk, uykuya eğilim, depresyon, 
kolay üşüme, titreme gibi sorunlarla 
karşılaşabilirsiniz. Bebeklik ve çocukluk 
döneminde ise genellikle belirgin 
bir gelişme ve büyüme geriliği ile 
karakterizedir.
GRAVES: Hipertiroitin en sık nedenleri 
arasında görülen tiroitlerin çok fazla 
çalışması sonucu gözlerde büyümeye 
sebep olan bir hastalıktır. 
GUATR: İyot ve selenyum mineral-
lerinden yetersiz beslenen kişilerde, 
görülme riski artan tiroit bezi büyü-
mesidir.
HAŞİMATO: Bu hastalıkta tiroit bezi, 
nedeni bilinmeyen bir şekilde küçül-
düğü için hormon yapacak hücreler 

azalır ve bunun sonucunda tiroit hor-
monu az yapıldığı için tiroit yetmezliği 
ortaya çıkar, zamanla metabolizma 
hızınız yavaşlar ve kilo artışı görülür. 

Tiroit hormon bozukluğu olan 
bireylere, kişiye özgü tıbbi beslenme 
tedavisi uygulanması ile metabolik 
sendrom belirteçlerinin düzeltilebi-
leceği sonucuna varılmıştır. Doğru 
beslenmenin önemini bir kez daha 
vurgulayarak çalışmalar dahilinde 
önemi kanıtlanmış değerli besin öğe-
lerine sizlerle değinelim…

Tiroit sağlığımızı etkileyen besin 
öğeleri; Selenyum: Tirodimizin düzenli 
çalışabilmesi için elzem bir mineral. 
Kaynaklarına baktığımızda; kırmızı et, 
balık, deniz ürünleri, selenyum açı-

METABOLİZMADAN SORUMLU 

TİROİT VE
BESLENMENİN ÖNEMİ

SAĞLIK SAĞLIK
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sından beyaz et, süt ürünleri, tahıllar, 
meyve ve sebzelere göre daha zengin 
gıdalardır. Fakat, tahıl, meyve ve seb-
zelerde bulunan selenyumun biyoel-
verişlilik değeri, süt ürünleri ile balık ve 
et ürünlerinden daha yüksektir.
İYOT: Tiroit bezinde depolanan, tiroit 
hormon üretimine yardımcı önemli 
bir mineral. Peki kimler iyotlu/iyo-
tsuz tuz tercih etmeli? Hipertiroit 
ve Haşimato/Guatr hastaları; Tiroit 
hormon üretiminin tetiklenmemesi 
için iyot mineral alımını azaltmalıdırlar. 
Özellikle iyotlu tuz, deniz tuzu ve iyot 
içeren tüm besinler beslenmeden 
çıkarılmalıdır. Hipotiroit hastaları; tiroit 
bezi yavaş çalıştığı için tiroit hormo-
nuna ihtiyaç duyarlar ve iyotlu tuz 
tercih etmelidirler. Elbette iyot sadece 
tuzda yok, deniz mahsullerinden ve 
iyot emilimini artıracak E vitaminin-
den zengin bitkisel yağlar, zeytin, 
fındık, ceviz, badem gibi besinlerden 
yararlanılabilir.

İyot yetersizliği ve buna bağlı 
olarak ortaya çıkan hipotiroit tüm 
dünyada önemli bir halk sağlığı 
sorunu olmuştur. Dünya Sağlık Örgütü 
(WHO) doksanlı yıllardan itibaren 
iyotlu tuz kullanımını, başta iyot 
yetersizliği sorunu bulunan ülkeler 
olmak üzere tüm dünyaya önermiş 
ve desteklemiştir. Günlük en az 150 
mikrogram, haftada 1 mg iyotun 
gıdalar ve suyla alınması gerekir.
ÇİNKO: Tiroit hormonları dahil olmak 
üzere birçok hormon ve enerji 
metabolizmasında rol oynayan ve 
metabolizmamızın hızlanmasını 
sağlayan önemli bir mineraldir. 
Çinko üzerine yapılan araştırmalar da 
tiroit fonksiyonlarına etkisini kanıtlar 
nitelikte! Çinkodan zengin kaynaklar; 
yumurta, mantar, balık, kuruyemiş, 
tam tahıl ve kurubaklagillerdir.

D vitamini: 2017 yılında yapılan 
bir çalışmaya göre haşimato tiroiti 
ve D vitamini arasında önemli bir 
bağlantı olduğu düşünülmektedir. Kış 
aylarında daha da eksikliği görülen 
bu vitamini takviye olarak almak 
gerekebilir.

Demir: Çalışmalar demir 
eksikliğinin tiroit hormonlarının 
çalışmasını olumsuz etkilediğini 
göstermektedir. 2015 yılında 

yayınlanan çalışmaya göre hipotiroit 
hastalarında kansızlık ve demir 
depolarında azalma görülmüştür. 
Beslenmenizde demir içeren gıdalara 
mutlaka yer verin. Derisiz tavuk, 
hindi, kırmızı et tüketimi sağlıklı 
beslenme çerçevesinde demir 
ihtiyacını karşılaman için iyi birer 
kaynak üstelik C vitamini kaynakları 
(limon, maydanoz, yeşil-kırmızı biber, 
domates, taze meyveler) ile beraber 
tükettiğinde emilimini artırmanızda 
mümkün

Magnezyum-kalsiyum: 2014 
yılında tiroit hastalarının kanlarındaki 
mineral miktarlarına bakıldığında, 
kişilerin kanında belirgin olarak 
magnezyum ve kalsiyumun düşük 
olduğu görülmüştür. Bu görüşü 
destekleyen çalışmalar da mevcut! 
Kalsiyumdan zengin süt ve ürünlerini 
ve magnezyumdan zengin yeşil 
yapraklı sebzeler, meyve ve tam tahıl 
ürünlerini günlük beslenmenizden 
eksik etmeyin.

B12 vitamini: 2016 yılında 
204 hipotiroit hastası arasında 
gerçekleştirilen bir çalışmada 
B12 eksikliğinin yaygın bir şekilde 
görüldüğü ve B12 eksikliğinin kalp 
hastalıkları için de risk faktörü olduğu 
vurgulanmaktadır. Ayrıca yine diğer 
çalışmalarda B12 eksikliğinin tiroit 
sağlığını olumsuz yönde etkilediğini 
desteklemektedir. B12 düzeyini uygun 
aralıklarda tutmak için hayvansal 
gıdalardan yararlanabilirsiniz.

Son olarak tiroit hastaları için 
guatrojenik besinlere de değinmek 
istiyorum; soya fasulyesi, brokoli, 
kabak, turp, brüksel lahanasi ve kara 
lahanadan oluşan bu besinler iyotun 
vücutta kullanımına engel olunması 
ile bilinir, pişirildiğinde bu etki azalsa 
da anahtar kelimemiz ‘dengedir’ 
mümkün olduğunca sınırlı miktarda 

tüketmeye çalışın ve etkilerinin 
azalmaması için tiroit ilaçları ile 
beraber tüketmemeye dikkat edin. 

Peki tiroit bozukluğu kilo vermeye 
engel midir? İlaç tedavisi tiroit 
fonksiyonlarını dengelemeni sağlar, 
bu durum kilo vermenize engel 
olmaz. Ancak hastalık yönetimini 
kolaylaştırmak ve stresden uzak 
durmak için yeterli ve dengeli 
beslenmeye önem vermelisiniz…
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K
ış iyiden iyiye kendini 
hissettirmeye başladı. 
Bu yüzden bu ay sıcak 
bir şehirden bahsedip 
içinizi ısıtmak istiyorum. 
Muğla…

Türkiye’nin 
güneybatı ucunda 

Aydın, Denizli, Burdur ve Antalya’ya 
komşu olan Muğla,  1100 km’nin 
üzerinde sahil şeridi ile ülkemizin 
en uzun sahil şeridine sahip şehridir.

Antikçağ ’da Karia olarak bilinen 
Bölge’de yer alması ve yüzyıllar 
boyunca çeşitli uygarlıklara ev 
sahipliği yapması nedeni ile 
topraklarında çok çeşitli tarihi esere 
ev sahipliği yapmaktadır.

Bu yazı Muğla’nın güzelliklerinin 
hakkını asla veremeyecektir, 
çünkü 38 mavi bayraklı plajı 
bulunan Muğla’yı 2018 yılı kurban 
bayramında 10 milyon yabancı 2 
milyon yerli turistin ziyaret etmiş 
olması aslında yazılandan çok 
daha fazla görülesi yer olduğunu 
kanıtlamaktadır.

Muğla’nın her yerini görmek 
isterseniz, ömrünüzün birçok yazını 
orada geçirmeniz gerekecektir.

Fethiye, Muğla’nın en büyük 
ilçesi. Fethiye deyince aklımıza 
ilk Ölüdeniz gelse de, yamaç 
paraşütü yapabileceğiniz, tekne 
turları ile her gün ayrı bir koyda 
vakit geçirebileceğiniz, sadece 
deniz değil tarih dolu bir tatil 
geçirebilirsiniz. 

Marmaris, hem şehirden 
uzaklaşmak istemiyor, hem 
muhteşem bir deniz istiyorsanız 
Marmaris tam aradığınız tatil yeri 
olabilir. Marmaris kalesinin dar 
sokaklarında kaybolmak eminim 
size iyi gelecektir.
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Bence dünyanın en güzel 
yerlerinden biri olabilecek 
Azmak Nehrinde yapacağınız 
bir tekne turu,  suyun altında 
ne kadar muhteşem bir 
hayat olduğunu gözlerinizin 
önüne serecektir. Yaklaşık 8 
metre derinliği bile rahatlıkla 
görebileceğiniz Azmak Nehri 
bir mucize gibi sakin sakin 
akarken, sadece motorun 
sesi bile sihirli bir melodi gibi 
gelecektir.

Hayatımız öyle hızlı 
ki, ömrümüzün bu hız 
içinde kaybolduğunu 
anlayamıyoruz çok zaman. 
Datça bu hızlı gidişin 
aksine yavaş bir şehir… 
“Acelen varsa ne işin var 
Datça’da?” diyor zaten duvar 
yazısında… Datça’ya gitmek 
için virajlı ve uzun bir yolu 
göze almanız gerekecek 
ama Türkiye’nin en ucunda, 
yüksek binaları, çılgınlar gibi 
bağıran müzikleri olmadan 
tatil yapabileceğiniz 
huzur dolu bir yere 

vardığınızda oradan ayrılmak 
gelmeyecektir içinizden. 
ÖzelliklePalamutbükü 
sanki 30 yıl önceki hali ile 
sizi kucaklar ve tatiliniz 
hiç bitmesin istersiniz… 
Bodrum, beyaz badanalı 
evleri ile hepimizin yıllarca 
Ege tatili deyince aklına 
gelen ilk şehirdi. Ancak 
turizm sektörünün lüks 
tatil ve eğlence anlayışı 
yazları Bodrum’da 
dinlenebileceğiniz bir 
tatil yapılmasını mümkün 
kılmamaktadır. Özellikle gece 
hayatının hareketli olması 
sebebi ile Bodrum benim 
tatil planlarım arasına hiçbir 
zaman girememiştir.

Dalyan,  Turunç, Sedir 
Adası, halıları ile ünlü Milas 
Muğla’nın görülmesi gere-
ken farklı ilçeleridir. Ancak ül-
kenin en uzun sahil şeridine 
sahip olmasına rağmen, tüm 
saydığım bu yerlerin aksine 
Muğla’nın merkezinin denize 
kıyısı bulunmamaktadır…

SEYAHAT
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Tüm malzemeleri karıştırıp hamur 
haline getiriyoruz. Hamurun üzerini 
streçle kapatıp 30 dakika dinlendiriyo-
ruz. İçine sürmek için 1 su bardağı toz 
şekeri 1 yemek kaşığı tarçın ve 4 yemek 
kaşığı eritilmiş tereyağ ile karıştırıyoruz. 
Mayalanmış hamurdan bir parça alıp 
kare şeklinde açıyoruz. İç harcından 

sürüyoruz. 3 parmak kalınlığında uzun 
şeritler kesip her bir şeriti yuvarlaya-
rak rulo haline getiriyoruz. Yağlı kağıt 
serdiğimiz tepsiye diziyoruz. Fırından 
aldıktan sonra 2 su bardağı pudra şekeri 
ve 3 yemek kaşığı sütü karıştırarark 
üzerine sos hazırlıyoruz. Sosuyla birlikte 
servis ediyoruz. 

Öncelikle brokoliyi ufak çiçeklerine 
ayırıp bol suda bekletiyoruz. Suya bir-
kaç damla sirke damlatıyoruz. Sonra 
brokoliyi uygun bir tencereye alıp 1 
su bardağı suda kapağını kapatarak 
haşlıyoruz. Çok haşlamayalım, dağılır. 
Buharda 5-7 dakika arası haşlamak 
yeterli olur. Diğer malzemeleri ince 
ince kıyıyoruz. Sosla birlikte güzelce 
karıştırıyoruz. Servis tabağına alıp, 
sunuma hazır hale getiriyoruz.

n ataseven69@gmail com

NURİYE
ATASEVEN

MALZEMELER:  
1 çay bardağı ılık su 1 çay bardağı ılık süt Yarım çay bardağı toz şeker 

4 yemek kaşığı erimiş tereyağ ¼ paket yaş maya 
İçine sürmek için: 1 su bardağı toz şeker 1 yemek kaşığı tarçın 4 yemek kaşığı 

eritilmiş tereyağ Sos İçin 2 su bardağı pudra şekeri 3 yemek kaşığı süt 

MALZEMELER:  1 adet brokoli 10 adet kornişon turşu 1 su bardağı haşlanmış
 mısır Yarım demet maydanoz 5-6 adet közlenmiş kırmızı biber  Sosu için: Yarın 

çay bardağı zeytinyağ 3 çorba kaşığı nar ekşisi Yarım limonun suyu 1 çay kaşığı tuz
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B
inlerce yıllık medeniyetimizin 
mirasını taşıyan kadim kültü-
rümüzde misafir her daim baş 
tacıdır. O ev de yumurta da 
kaynasa, et de pişse misafire 

ikram edilecek lokma muhakkak ki var-
dır. Sofra misafirle bereketlenir, evdeki 

rahmet artar. Misafiri Hızır biliriz biz. Bir 
kat yatağımız, fazladan tabağımız bir 
köşede hep durur. Kış gelince darda 
kalmanın, evden uzak olmanın, ufukta 
ışığı yanan bir hane görmenin anla-
mını ancak yolda kalmışlar bilir. Bizim 
kültürümüzde misafir ansızın gelecek 
bir yolda kalmışa, yolu tıkanmışa ev 
açmayı, yatacak yer göstermeyi öğütler. 
Bunalana yardım edenin Hak da kul da 
bir gün gelir yolunu açar.
Bu ay sizlerle iki güzel tarif 
paylaşıyorum. Besmele dolu 
sofralarınızda misafirlerinizle afiyetle 
yiyin diye. Haneniz şen, mutfağınız 
bereketli olsun. 



M ÜSlÜM filmi daha 
vizyona girme-
den, fazlasıyla 
merak uyandırdı 
ve izleyiciyi bek-

lentiye soktu. Hem sinema izleyicisini 
hem de Müslüm GÜRSES dinleyici-
lerini… Biraz da o yüzden çıtayı çok 
yüksek bir yere koyarak izlemeye 
başladık. Ayla filminin yapımcısı Mus-
tafa Uslu bu defa Arabeskin Babası 

Müslüm Gürses’in hikâyesine büyü-
teç tutmuştu. Filmin iki yönetmeni 
vardı, Ketche ve Can Ulkay. Müslüm 
Gürses’in hayatı hakkında, az-çok bir 
şeyler biliyorduk ama bu buzdağı-
nın görünen kısmıymış onu anladık 
izleyince. Yani eğer söylendiği gibi 
kurmacada kantarın topuzu kaçma-
dıysa, ilave dramlar icat edilmediyse, 
şu haliyle bir insanın kaldırabilece-
ğinden çok daha fazla acı içeriyor 
hayatı. Öyle ki bir Yeşilçam filminde 
izlesek, “Abartmışlar, bir insanın başı-
na bu kadar da felaket gelmez” deriz 
muhtemelen. Dolayısıyla konu ve 
karakterler çok sağlam fakat filmde 
tutmayan bişeyler var. Ben bunu film 
olarak değil “uzun bir arabesk klip” 

olarak tanımlıyorum. O yüzden de 
zaman zaman hikâyede kopukluklar 
vardı ve belki de süre yeterli değildi, 
daha uzun bir film olmalıydı ya da iki 
filme bölünmeliydi diye düşündüm. 
Hikâyeyi çoğumuz biliyor ama yine 
de biraz değinelim. Müslüm Gürses 
hayatına Şanlıurfa’da Müslüm Akbaş 
olarak başlıyor. Baskıcı ve zorba bir 
babanın elinde büyüyor, öyle ki 
babası, ölen kardeşinin cenazesine 
bile gitmiyor. Müslüm’ün müziğe 
olan ilgisini, para kazanmasına engel 
olarak gördüğü için dayak zulüm had 
safhada… Nihayetinde babasının, 
Annesini ve kız kardeşini öldürmesi 
ve hapse girmesinin ardından Erkek 
kardeşi Ahmet ile baş başa kalıyor. 
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Sonra müzikten kazandığı parayla 
okutmaya çalıştığı erkek kardeşinin 
de ölümüne yine babasının sebep 
olması, çocukluğunu ve gençliğini 
mahvediyor. Ardından soyadını de-
ğiştirip, yavaş yavaş mesleğinde yük-
selirken; kaza yapıp öldü diye morga 
kaldırılıyor ve yaşadığının anlaşılma-
sıyla acilen alındığı ağır bir ameli-
yatla kurtuluyor. Fakat başında bir 
plaka ve bir kulağının duyma yetisini 
kaybetmiş halde hayata tutunması 
gerekmektedir artık. Tek başına bu 
durumu yenmeye ve kendi kendini 
sağaltmaya çalışıyor, başarıyor da… 
Yeniden şarkı söyleyebilir hale gel-
mesi, yükselişi ve Muhterem Nur’un 
hayatına girmesi ayrı bir dönüm nok-
tası oluyor. Hayatı boyunca kendisine 
yoldaş olan Yunus Emre divanını ona 
hediye eden hocası limoncu Ali ve 
ona çocukken öğrettikleri sayesinde 
belki de hayatta kalmayı ve hep iyi 
niyetli olmayı başarıyor. Beni filmin 
hatalarından veya eksiklerinden 
çok daha fazla bu kısmı ilgilendirdi 
ve hayattayken kıymetinin çok geç 
anlaşılmış olması üzdü…

Şahin Kendirci (Müslüm Gürses’in 
çocukluğu) muhteşem oyunculuk 
sergiliyor, hatta onun oynadığı genç-
lik dönemi daha uzun sürse dedim 
içimden. Timuçin Esen de rolünün 
hakkını vermişti ufak tefek abartılar 
dışında ama Şahin Kendirci genç 
yaşına ve tecrübesizliğine rağmen 
usta işi bir oyunculuk sergilemiş. 
Şarkılardaki performansı da güzeldi. 
Müslüm’ün gençliğinde dimdik ve 
sağlıklı bir genç görüyoruz. Sonra 
Müslüm birden şöhretli hali ve karak-
teristik duruşuyla çıkıyor karşımıza. O 
ikisi arasındaki değişime dair hiçbir 
şey yok filmde. O eksiği adamakıllı 
hissediyoruz. Bu tür eksiklere rağmen, 
filmin çok güzel detayları da vardı. 
Mesela ailece Adana’ya yerleşme-
lerinden sonra halk evinden gelen 
müziğe kapılıp, babasından kaçarken 
oraya girmesi ve limoncu Ali (Erkan 
Can) ile Tanışması. Onun davetiyle 
geldiği bir başka gün, her odadan 
gelen farklı müzikleri zihninde aranje 
etmesi ve hissetmesi onun yüreğiyle 
müzik yaptığını çok güzel ifade edi-
yordu. Sonra bir gün hocası olacak 
olan limoncu Ali ona “Diliyle söyle-

yeni kulak dinler, kalbiyle söyleyeni 
kâinat dinler” diyordu. Bence filmin 
cümlesi de buydu. Müslüm Gürses 
kalbiyle hatta ruhuyla söyleyen bir 
sanatçı olduğu için insanlar onu 
dinlerken aynı acıyı ve aynı duyguyu 
hissedebildi. 

Annesini öldüren babası, aftan 
yararlanıp hapisten çıkınca onu 
sokakta bırakmayıp eve kabul ediyor. 
Küçük kardeşi Ahmet haklı olarak 
fazlasıyla kızıyor ve tepki gösteriyor. 
Müslüm’ün ona cevabı, “biz de onun 
gibi mi olalım?” kardeşinin cevapsız 
kalan son sorusu, “evliya mısın sen?” 
İşte benim de en çok merak ettiğim 
kısım bu, acaba hangimiz öyle bir 
babanın yüzüne bakardı? Belki kü-
tüphaneler dolusu kitap okuyanlarda 
ondaki merhamet ve feraset yoktu 
ama o döne döne okuduğu bir tane 
Yunus Emre Divanından, kendine ha-
yat felsefesi çıkarmıştı. Kötülüğe hep 
iyilikle karşılık vermişti. Meşhur Gül-
hane konserinde kendisini bıçaklayıp 
sonra da pişmanlıktan ağlayan gence 
sitemi bile naz makamındaydı. Keza 
şöhretini İstanbul’a ve oradan da bü-
tün Türkiye’ye taşımasına vesile olan 
hayranı Bahtiyar’ı yanına menajer 
olarak alması vefa duygusunun da ne 
denli yüksek olduğunun göstergesi.

Gelelim kadına şiddet ve Muh-
terem Nur ile ilişkisine. Evet, Muh-
terem Nur’a zaman zaman şiddet 
uygulamış, babası gibi olmaktan 
nefret ettiği halde hem de. Ama 
bunun nispeten meşru bir sebebi 
de var filmin içinde. Başındaki plaka 
sebebiyle ciddi baş ağrıları oluyor, 
kullandığı ilaçlar yeterli gelmiyor ve 
öfke nöbetlerini tetikliyor. Dahası 
annesinin öldüğü gün başladığı içki 
o etkileri en üst seviyede yaşaması-
na sebep oluyor. Sabah olunca hiç 
hatırlamadığı o kavgaları da göster-
meden, olabilecek en estetik haliyle 
izleyiciye yaşattı yönetmen. Muhte-
rem Nur’a olan sevgisinin ve hayranlı-
ğının daha çocuk yaşlarda başlaması, 
Muhterem Nur’un onu tanımadan 
müziğini sevmesi de sanki birbirleri 
için yaratılmışlar duygusu veriyordu. 
Belli ki Muhterem Hanımda hem 
aşkı hem de erken kaybettiği anne 
sevgisini bir arada bulmuştu. Muhte-
rem Hanım bir gün ona diyor ki, “ya 

pişman olursan, ya bir gün keşke ço-
cuk sahibi olsaydım dersen?” Müslüm 
Gürses’in cevabı çok manidar. “benim 
adım ne?” diye soruyor ve cevabı da 
kendisi veriyor. “Ben zaten Müslüm 
Babayım”

Filmde Bahtiyar ile galeriden 
araba alırlarken yanlış görmediysem 
bir iki saniyeliğine Müslüm Gürses’in 
orijinal görüntüsü ve sesi eklen-
mişti. Yine filmin sonuna eklenen 
Muhterem Nur söyleşisi ve orijinal 
görüntüler filmin bonusu oldu. 
Gençliğindeki o parlak ve pürüzsüz 
sesini, sonradan zamanla (ve belki 
de kazada kaybettiği işitme duygusu 
ile) değişen ses rengini o dönemin 
orijinal kayıtlarıyla verselerdi, Timu-
çin Esen okumasaydı daha lezzetli 
olurdu diye düşünüyorum.  Senaryo-
daki aksamalara, eksik bırakılan yer-
lere ve ufak tefek kusurlara bakmaz-
sak, kıymetli bir sanatçının hayatına 
yakından bakma, onu tanıma ve 
anlama fırsatını veren bir film. 

Gürses’in hayatı boyunca 
kendisine yoldaş olan 
Yunus Emre divanını 

ona hediye eden hocası 
Limoncu Ali ve ona 

çocukken öğrettikleri 
sayesinde belki de 

hayatta kalmayı ve hep 
iyi niyetli olmayı başarıyor. 
Beni filmin hatalarından 
veya eksiklerinden çok 

daha fazla bu kısmı 
ilgilendirdi
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Medrese kelime olarak 
Arapça “derase” 
kökünden gelmekte 
olup, “talebenin ilim 
öğrendiği yer” anlamı 

taşımaktadır. İslam tarihine baktığımız-
da ilk toplu eğitimin yapıldığı yer Hz. 
Peygamber’in Kuran öğrettiği Erkam 
Bin Ebîl- Erkam’ın evidir. Hicretten sonra 
eğitim öğretim Medine mescidinde 
bulunan ‘’Suffa’’ adındaki mektepte 
yapılmıştır. Müslümanların sayısının 
artmasıyla birlikte dokuz mescitte daha 
eğitim faaliyetleri sürmüştür. Emevi-
ler döneminde; Küttâblar, Abbasiler 
döneminde Bağdat’ta Beyt’ül Hikmet, 
Beyt’ül– İlim, Daru’l-İlim gibi -medrese 
yapıları henüz inşaa edilmeden evvel- 
ilim tahsil edilen yapılanmalar vardı.
İslam tarihinde kurulan ilk medrese 
olarak kabul edilen Nizamiye medre-

sesi, mimari ve teşkilatlanma açısından 
daha sonra yapılacak olan medreselere 
örnek teşkil etmiştir. Medreselerin İsla-
miyet’ten önce Budist ‘’vihara’’larından 
örnek alınarak yapıldığı düşünülmek-
tedir.  

Medreseler Medine’den Bağdat’a, 
Nişabur’dan Taberan’a kadar uzanan 
İslam coğrafyasında devam eden bir 
eğitim kültürünü oluşturmaktadır. 

Medreselerde; Hz. Muhammed dö-
neminden, Abasiler, Emeviler, Karahan-
lılar, Selçuklular ve Osmanlı’ya uzanan 
bu süreçte dini ilimlerin yanında naklî 
ve aklî ilimlerin de okutulduğuna dair 
kaynaklar vardır. Osmanlı dönemine 
geldiğimizde Selçuklu devri medresele-
rinin bir devamı niteliğinde olan İznik’te 
Süleyman Paşa ve İznik medreseleri 
kurulmuştur. İznik, Bursa, Edirne ve 
Afyon’da kurulan medreseler ile Anado-
lu’ya da medrese kültürü yayılmıştır. 

Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u 
fethi ile birlikte; Ayasofya, Senserj ve 
Bahâs (Küçük Ayasofya), Pantokrator 
(Zeyrek), Hora Manastırı (Ka’riye), Altı 
Mermer Meryemi, Pantapopt (Eski İma-
ret), Sen Teodor (Vefa Camii) ve Hriston 
Kilisesi (İsa Kapısı Mescidi)’ni cami ve 

medreseye çevrilerek eğitime hemen 
başlanmıştır.  Sekiz kilise; sekiz cami ve 
medrese haline getirilmiş, ilk müder-
risler ise Bursalı Hocazâde ile Mevlânâ 
Abdülkerim olmuştur. Ayasofya’da önce 
Molla Hüsrev daha sonra da Ali Kuşçu 
müderrislik yapmıştır. Zeyrek Medre-
sesi’nde Ali Tûsi’nin müderrislik yaptığı 
dönemde 40 hücre bulunduğu ve bu 
hücrelerin her birinde birer öğrenci 
kaldığı ifade edilmektedir. 

Genellikle müderrislerinin aldıkları 
yevmiye miktarına göre de isimlendiri-
len Osmanlı medreseleri; Hâşiye-i Tecrid 
(Yirmili) Medreseleri, Miftâh (Otuzlu) 
Medreseleri, Telvih (Kırklı) Medreseleri, 
Ellili Medreseler, Sahn-ı Semân Medre-
seleri, Altmışlı Medreseler, Süleymaniye 
Medreseleri olarak isimlendirilmiştir.
SAHN-I SEMÂN MEDRESElERİ

Sahn-ı Semân Medreselerine dair 
temel kaynak olan Vakfiye’de sekiz med-
resenin her biri hikmet kaideleri üzerine 
dayandığı, yapıların güzelliklerini hedesi 
ölçülerinden aldıkları ifade edilmekte-
dir.  Bu medreselerde Fıkıh’tan El-Hi-
daye, Usul-i Fıkıh’tan Telvîh ve Şerhi-l 
Adud, Hadis’ten Buhari, Tefsir’den Kessaf 
ve Beyzavi eserleri okutulmuştur. 

emineyilmaz@turuncudergi.com

EMİNE 
KİBAR

Külliye yapıları sadece eğitim 
öğretim veren medreseleri değil, 
öğrencilerin ücretsiz olarak istifade 
ettiği hamam, aşhâne; seferden 
gelenlerin konakladığı misafir-
hane, hastalar için nekâthane, 
dinlenme yeri olarak tabhâne, kara 
yolculuğundan gelenlerin atlarının 
muhafazası için büyük bir ahır, 
küçük çocukların okuduğu mektep, 
güneşe göre namaz vakitlerinin 
düzenlendiği muvakkithâneyi için-
de barındıran soysal hayatın içinde 
aktığı kamusal mekanlardı. 

Sahn-ı Seman Medreseleri’nin 
vakfiyesinde müderrislerin sahip 
olması gereken özelikler şöyle ifade 
edilmiştir: “…Seccâde nişin-i sadr-ı 
ifâde olmağa istihkâkı zâhir, mebâdi 
ve mukaddimat-ı akliyyât ve nak-
liyyatda nazîri nâdir, esbâb-ı liyâkat 
makâm-ı tedris-i câmi, ulûm-ı nâfia 
tahsiline sarf-ı ömr-i aziz eylemiş bir 
müderrisin-i fihâm beyninde terk 
ve ta’tili mu’tad-ı eslaf-ı kirâm olan 
eyyâmın gayrında külle yevm med-
resesine varup vâkıf-ı mekârim-âyi-
nim medâris-i aliyelerine tertîb ve 
ma’ârif buyurdukları müsta’iddine 
ifâde-i envâ-i ulûm ve ma’ârif ve 
ifâzâi esnâfı hikem ve letâif eyleyüp 
müderrisin-i mezbûrinden her biri 
külle yevm mukabele-i tedrisde 
rey’i vakfı şeriflerinden elli akça 
vazifeye mutasarrıf ola”.

SÜlEYMANİYE MEDRESElERİ
Kanunî Sultan Süleyman 

tarafından ordunun tabib, cerrah 
ve mühendis ihtiyacını karşılamak 
amacıyla, Süleymâniye Camiî 
yanında bir tıp medresesi ve ec-
zahane, daru’ş-şifa, dört medrese, 
bir daru’l-hadis ve bir de tetimme 
Musıla-i Süleymâniye yaptırılmış-
tır. Sahn-ı Semân’dan 70 yıl sonra 
inşa edilen Süleymâniye Külliyesi 
Osmanlı devletinde eğitimde 
varılan en yüksek noktayı temsil 
etmektedir. Külliye içerisinde, biri 
hadis öğretimi için (Daru’l-hadîs), 
biri tıp (Daru’t-tıb) ve dördü genel 
medrese olmak üzere toplam altı 
medresede ve bir sıbyan mektebi, 
bir imâret, bir hastahane ve Kur’an 
öğretimi için bir Daru’l-Kurra da 
bulunmaktaydı. 

Süleymâniye Külliyesi’nde Mi-
mar Sinan, bütün fonksiyonel yapı 

birimlerini, bir tepenin eteklerinde-
ki eğimli alanlara setler inşa ederek 
araziye yaymıştır. Paralel üç eksen 
üzerine yerleşen yapı birimlerinde, 
ana eksen üzerindeki camiyi, yapı 
ekseni boyunca, merkezî kubbeye 
iki yarım kubbe ilavesi ve yanlarda, 
orta ve köşedekiler büyük, ara-
dakiler daha küçük olmak üzere 
beşer kubbe ile meydana getir-
miştir. Caminin üzerinde yer aldığı 
ana eksene paralel iki eksenden 
batıdaki üzerine mektep, iki med-
rese, tıp medresesi ve eczahaneyi 
(daru’l-akâkir), doğudaki iki med-
resenin kuzeyine kendi türbesini, 
kıble yönüne hamamı, daru’l-hadis 
medresesini, cami haziresi içerisine 
Kanunî Türbesi ve Hürrem Sultan 
Türbesi’ni planlamış ve inşa etmiştir. 

Osmanlı dönemi medreselerine 
baktığımızda, günümüzde şehirci-
lik ilkelerinde vurgulanan ‘’tek bir 
noktada birçok fonksiyonu barın-
dan kolay ulaşılabilen küçük şehir 
merkezleri’’ tanımına uyduğunu 
görüyoruz. Çocuğundan, hastasına 
ve hatta binek hayvanlarına kadar 
herkesin mekân bulduğu bu külliye 
yapılarında sadece okuyarak değil, 
yaşayarak öğrenmenin gerçekleş-
tiği, öğrencilere ferah ve konforlu 
eğitim olanaklarının sağlandığı 
anlaşılmaktadır. Büyük medeniyet-
lerin inşası ancak eğitimle gerçekle-
şebilir. Mimari yapı ve teşkilatlanma 
açısından Osmanlı Medreseleri gü-
nümüzdeki eğitim yapılarına örnek 
teşkil edebilecek niteliktedir. 

Kaynak:
1. Kuruluşundan 17. Yüzyıla 

Kadar Osmanlı Medreselerinde 
Eğitim-Öğretim Faaliyetleri Ahmet 
ULUSOY, Yüksek Lisans Tezi, 2007. 

2. “Fatih Sultan Mehmed Devri 
İlim Hayatı ve Sahn-ı Semân Med-
reseleri”, Cahid BALTACI, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri 
Daire Başkanlığı Yayınları, İstanbul 
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3. İstanbul Mimarî Çağının Men-
şei Osmanlı Mimarisinin İlk Devri 
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Süleymaniye Medresesi
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Modern Arap Edebiyatı’nın en büyük temsilcile-
rinden Abdurrahman Münif’ten Ortadoğu’nun 
yıllardır değişmeyen siyasi atmosferine ilişkin çar-
pıcı bir eser. Münif’in tüm renkleriyle betimlediği 
Orta Doğu’da geçen roman,  cezaevinde gördüğü 
işkenceler sonucunda sağlığını kaybetmiş Recep’i 
tedavi için Avrupa’ya taşıyan bir gemide başlar. 
Entelektüel bir muhalif olan kahramanımız beş yıl 
cezaevinde çeşitli işkencelere maruz kalır.

At arabasının sesi gecenin karanlığında sessiz-
liğin gürültüsünü yaratıyor. Mazhar kucağımda 
uyurken bazen birden irkiliyor ve hem uykulu 
hem de korkulu gök mavisi gözleri beni buluyor. 
Ona gözlerimle hadi uyu yavrum diyorum. Atlar 
dörtnala koşarken bildiğim tüm dualar dilimden 
dökülüyor. Yasamalıyım, mecburum yasamaya. 
Çocuklarımı sağ salim teslim etmek zorundayım.
Ha gayret Zeynep, dayan!
 Gecenin en dipsiz karanlığında her şey gözleri-
min önünden sırayla geçiyor.
 Sanki bir rüyaydı hepsi...

Ay, kendini yavaş yavaş gösterip belirginleşmeye 
başlamış.
Yıldızlar gökyüzünde bir bir yerlerini alıyorlar.
Ve film başlıyor.
Gökyüzünün muhteşemliği adeta gözümü kamaştırı-
yor. Ne de olsa bu kadar açıktan bu kadar sessiz ilk kez 
görüyorum.
Sessiz dedimse insan sesi yok.
Çekirgeler ötüyor.

Kültür son yıllarda kendi bağlamı içinde gündelik haya-
tı belirleyici, siyasi ve iktisadi dönüşüm boyutlarıyla ele 
alınmaktan ziyade farklı kesimlerin maddi ikballerini 
güçlendirme, kültür esnafının korunaklı yerini tahkim 
etme endişesi etrafında konuşuluyor.  
Ercan Yıldırım Türkiye’nin Yeni Kültürü kitabında bir 
dertle ve merakla kültürü iki boyutuyla ele alıyor, bu 
alanla ilgili tartışmalardan hareketle analitik ve siyasi bir 
bakış için pencere açıyor. Gündelik hayattaki ciddi dö-
nüşümlerin fotoğrafını çekiyor. Küresel kültür, evi, mah-
remiyeti, sınırları, İslami değerleri, geleneksel düşünüş 
biçimini, dindarlığı, insan ilişkilerini dönüştürüyor.
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SOLDAN SAĞA  YUKARIDAN AŞAĞIYA 
1-) 17 Ekim 2018’de kaybet-
tiğimiz ünlü fotoğraf sanatçı-
mız-Çiğde, Bir meyve. 2-) Öz, 
Kısaca-Beden Ya Da Kafa Gü-
cüyle Yapılan Şey-Bir nota-Bir 
nota. 3-) Genişlik-Dünya ve 
dünya ile ilgili her şey. Yaratan-
dan başka bütün varlıklar-Duy-
gu. 4-) Ahdine, vefakârlığına 
sadık ve sağlam olan-Mutlak.
5-) Kümbet-Üzüntü, kaygı.
6-) Yiğit soydan gelme-Derviş 
selamı-İki iletken arasında mey-
dana gelen ve çok yüksek bir ısı 
açığa çıkaran, ışı. 
7-) Gözlem-Topraktan yapılan 
su kabı. 8-) Çok Taneli Mey-
ve-Favori-Dayak atma, dövme.
9-) Yumurta, süt ve un ile 
hazırlanan tatlı veya tuzlu ha-
mur-Katı, kaba-Dinsel tören ve 
kuralları, mason töreni.
10-) Az Bulunan, Ender Bulu-
nur-Radyasyon ölçü birim-Kuzu 
sesi. 11-) Rutenyum elemen-
tinin kimyasal simgesi-Evcil 
Geyik-Kutlu-Kur’an-I Kerimin 
22. Suresi, Kur’an-I Kerimde Bir 
Sure, Kuran’da Bir Sure.
12-) Valide-Evlilik işlemi-An-
latım, Deyiş.13-)Mazi’nin son 
hecesi-Yazın Hayvanlara Musal-
lat Olan Bir Çeşit İri Sinek-Ak-
deniz’de Hapishanesiyle Ünlü 
Küçük Bir Fransız Adası-Eski Dil-
de Öç, İntikam.14-) Yemek-Hz. 
Muhammed’i Övmek Ve On-
dan Şefaat Dilemek Amacıyla 
Yazılan Kaside-Bir yüzeyde renk 
dalgalanması sonucu görülen 
parlaklık.15-) Bazı organların 
salgılarında bulunup kimyasal 
değişikliklere etki eden mad-
de-Bilgisizler, cahiller.

1-)  Uyum-Dağılma. 2-) Eski 
İskandinav halklarının 3. yüz-
yıldan sonra kullandıkları, 
günümüz de ise fal bakmak-
ta kullanılan abece-Utanma 
duygusu-Birçokluğu oluşturan 
varlıkların her biri. 

3-)Alüminyum simgesi-Anti-
mon’un simgesi-Ermiş, Evliya-U-
tanma duygusu. 

4-) Yengi-Golf’ta kazanılan 
sayı-Sazın en kalın teli. 

5-) Harekât merkezi-Karayla 

Toprakla İlgili, Karasal-Prova. 6-) 
Amerikan devesi-Nazi hücum 

kıtası-Ketite.  7-) Meteor-Şehir. 

8-) Riziko-Evet-Küçük Bir Kuş 

Cinsi, Güzel Sesli Bir Kuş. 9-) Eski 
Dilde Ayırıcı Özellik-lezzet-Bed-
dua, lanet-Eski Dilde Ilgın Ağacı. 

10-) Var’ın ünsüzleri-Bir nota-Kı-

saca İstanbul Teknik Üniversitesi. 
11-) Kedi Miyavlaması-Damla 
hastalığı-Uyak, kafiye.

12-) Nikel-Nazi hücum kıta-
sı-İsraillilerin Mısır’dan Kaçışları 
Sırasında Çölde Konakladıkları 
İkinci Yer-Helyum simgesi. 

13-) Kahramanlık-Yüreğin ağrı-

ması. 14-) Adaletli-Kısaca Round 
Trip Time-Kötü, bayağı ve aşağı 

seviyede. 15-) Post-Soy ağacı.
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