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Sevgili Turuncu Okurları

Türkiye iç dinamikleri yüksek bir ülke. İçimizde var olan potansiyeli, kendi 
kültürümüzü, atalarımızdan miras aldığımız tarihi, coğrafyamızın şahitliğini 
doğru bir şekilde okuduğumuzda Osmanlı’dan bize kalanları daha iyi 

anlıyoruz. Bu ülke kolay kurulmadı. Bu topraklar gözünü kırpmadan şehadete 
koşan yiğitler sayesinde, büyük devlet adamlarımız sayesinde, devlet aklı ve 
geleneği sayesinde, vatansever kadınlar, gençler, çocuklar sayesinde bugünlere 
geldi. Nerede hangi görevi yapıyorsak bulunduğumuz konumda ve şartlarda 
sorumluluğumuz büyük. Bugün dünyada yaşanan gelişmelere baktığımızda tarihin 
yeniden yazıldığına şahitlik ediyoruz. Anadolu’da doğmanın, Türkiye Cumhuriyeti 
sınırları içinde yaşamanın bir nimet olduğu bilincindeyiz. 1071’den bugüne vatan 
toprağı nedir sorusunun cevabını canıyla ödemenin haklı gururunu yaşıyoruz. 
Hamdolsun. 

Önce yargıda darbe sonra 15 Temmuz kalkışması ki ben ona işgal planı diyorum 
şimdi de ekonomi üzerinden gerçekleştirilmek istenen manipülasyonlar içimizdeki 
vatan sevgisini daha da güçlendiriyor. Allah’ın planı tüm planların üstündedir. 
Halkımız büyük bir bilinçle devletimizin yanındadır. Malum güçler başka ülkelerde 
oynattıkları senaryoların Türkiye’de de başarılı olacağını sanıyor. Oysa burası 
kahraman kadınların ve kahraman erkeklerin yetiştiği coğrafyada. Bu coğrafyada 
Allah var, gam yok. Bu coğrafyada mazlumuz umudu var, zalimin gölgesi yok. 

Eylül sayımız için Türk Sinemasının usta senaristi, yönetmeni ve yazarı Safa Önal 
ile sinemamızın geçmişini, geleceğini konuştuk. Milli sinema akımını, senaryolarla 
yapılan sosyolojik çalışmaları ve Türk Sinemasının temellerini uzun uzun dinledik 
usta isim Safa Bey’den…

Eylül aynı zamanda adli yılın başlangıcı… Adalet dedik, demokrasi dedik 
ve Anayasa Profesörü Burhan Kuzu ile Türkiye’de ve dünyada adalet kavramını 
konuştuk. Konu 12 Eylül’e, darbelere ve demokrasiye set vurmak isteyenlere 
gelince Burhan Kuzu çok önemli açıklamalar yaptı.

Hac ziyaretimiz sırasında birçok kardeşimizle, arkadaşımızla, dünyanın dört bir 
yanından gelen hacılarla tanışma, hasbihal etme fırsatı bulduk. Bir devrin öncüsü 
Şule Yüksel Şenler’in kız kardeşi, yakın tarihimizin canlı tanıklarından Gonca Gülsel 
Şenler ile kıymetli bir röportaj gerçekleştirdik. Gonca Hanım hanımefendi kişiliği ile 
hac yolculuğundan, bu kutsal vazifenin manevi hallerinden bahsetti ve gençlere 
tavsiyelerde bulundu. 

Turuncu’ya kapılarını açan ve birikimlerinden istifade etmemizi sağlayan 
kıymetli isimlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Dosya konuları, alanında uzman isimlerin yazdığı yazılar, içinde bulunduğumuz 
sosyolojiye ışık tutan tespitlerle dolu dolu bir Turuncu sizleri bekliyor.

Bu sayının hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum.
Gönüllerimizi Kerbela çölü olmaktan kurtaran şey birlik ve beraberdir. Aşure 

gününün İslam Âlemi ve tüm insanlık için huzura, barışa, refaha ve hayırlara vesile 
olmasını diliyorum.

Yerlerin ve göklerin adaletle dolu olduğu bir yeryüzü duasıyla...

Zahide Ceylan
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Bu memlekette tam 40 yıldır savunduğum 
Başkanlık Sisteminin kurulmasına tanıklık ettim. 
Bu dünyada çok az akademisyene nasip olur.“

Kuraldır: “Haddini aşan, zıddına inkılab eder”. Kendi 
onurumuz kırılıyor, incinmeye/incitilmeye çok açık hale 
geliyoruz. Sonrası pişmanlık…

32
30

Bir merak ile başlamıştı sanal alemdeki hikayem. Mem-
leketimden, ailemden uzakta yaşıyor olmanın da verdiği 
bir hevesle, sanal mecralarda ben de yerimi almıştım. 

14

ŞULE TAŞKIRAN: İNSTAGRAM
KULLANMA KLAVUZU

PROF. DR. BURHAN KUZU 
RÖPORTAJI

RUKİYE KARAKÖSE: ADALET: 
HER ŞEY YERLİ YERİNDE Mİ?

genel merkezi Sivas olmak üzere ülkede 14 merkezde 
şube oluşturan dernek, Sivaslı kadınlar öncülüğünde milli 
mücadelenin kadın örgütlenmesini sağladı.

48

SİVAS KONGRESİNDE KAHRAMAN 
BİR KADIN: MELEK REŞİT HANIM

Huzur Sokağı kitabının yazarı sevgili Şule Yüksel Şenler’in, 
kendisi kadar kıymetli kız kardeşi yazar ve el Sanatları  
Öğretmeni gonca gülsel Şenler ile Mekke’de röportaj yaptık

44

GONCA GÜLSEL ŞENLER RÖPORTAJI

neden çocuklarımız başkalarını geçmek yerİne, olabileceklerinin 
en iyisi olmak İçİn çabalamıyor?  neden bunun için motive 
edilmiyor? Sorun çocuklarda değil,  günümüz annelerinde...

48

DENİZ OĞUR: OKUL DEĞİL ANNELER KORKUNÇ

Siyasi belirsizlikler ve anlaşmazlıklar ,uluslararası politikalar ve Kıbrıs 
barış harekatı ile ekonomik çöküntüler ve sosyolojik olarak toplumun 
kutuplaşmasından tutun bir çok olayı barındırır içinde 12 eylül darbesi. 

38

ALPEREN YİĞİT: UTANCIN ADI 12 EYLÜL

38
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ÜMMÜGÜLSÜM TAT:
KAİNATI OKUMAK

ÜNLÜ SENARİST SAFA ÖNAL:  “TELİF 
HAKLARIM İÇİN SAVAŞIYORUM”

Mevsim kıştır. Şehirler kadar insanlar da bir akşamüstü 
yalnızlığının içinde kaybolmuştur. . . . Hayatın bütün 
kayboluşları ‘yeniden’ yola çıkmayı getirir eteklerinde. 

Bugün emekli maaşı bile olmayan rekortmen senarist 
ve bol ödüllü yönetmen Safa Önal, yıllardır süren hak 
arama mücadelesini Turuncu Dergi’ye anlattı.

44 32

12

TUĞBA KAYALAR: BALIK VERMEK VE 
TUTMAYI ÖĞRETMEK
Yoksulluk döngüsü içerisinde yaşamlarını sürdüren 
kadınların yapabilirliklerindeki kısıtlılıkların 
neler olduğu, günümüzün önemli sosyal politika 
unsurlarından bir tanesidir.  Yüzyıllar boyu Osmanlı İmparatorluğunun bütün formların-

da ve kayıtlarında şehrin adı böyle geçerdi. Konstantiniye

56

GÜLAY KURT: 
OSMANLI’DA İSTANBUL

nehirler akacak kalplerinden,  Başka şeyler olacaklar.
Bizim olamayacağımız bambaşka şeyler…  eylül ve Leyla’ya…50

BÜŞRA ÇAKIR: EYLÜL’DE BİR HÜZÜN VAR

üreğime dolduruyorum.”  Der, yani daha bir ümitle bakar 
eylüle Ataol Behramoğlu “eylül ‘ dü .  Dalından kopan 
yaprakların  Sararan yanlarına yazdım adını.  

52

GÜLFİDAN ÇALIŞKAN:
SEÇ BİR EYLÜL VE BAŞLA

Oysa görünenin, ilk anlamın ardına düşmek bizi idrak ve 
ilerlemeye sevk eder.  Peki nedir bu ilişkilerde göremediğimiz

64

SEYRAN AKDAŞ: İLİŞKİLERİMİZDE 
BİZİ ETKİLEYEN SÖSSÜZ İLİTİŞİMLER

elbette birçok anlatılan, yaşanan olay var ama 
bazen hayatımızın bir parçası gibi olan olayları
ayrıştıramadığımı fark ediyorum. 

60

BALKADER BAŞKANI HAYRİYE 
KOSOVA RÖPORTAJI

Dünyada benzeri olmayan Boğaz, bir eşi olmayan yalılarıyla 
da göz dolduruyor. Tarihi yapılar ihtişamları ile dikkat çeker-
ken, milyon dolarlık fiyatları ile de şatolarıyla yarışıyor

‘’Bu hayatı yaşamak’’ ne demek? Mutluluk, huzur, 
eğlence, dertsiz, tasasız günler… Mümkünse bol lüks 
içinde, bol gezmeli ve çok imrendirmeli.

İtalya’nın kuzeyinde,  İsviçre sınırındaki, ters “Y” şeklini 
andıran, Avrupa’nı n en derin noktalarından biri olan 
como gölü’nü büyülü dağlar sarmalıyor. 

Mutfakta hayat vardır. Bayram dönüşlerinde, tatil 
bitişlerinde, eylül telaşı başlarken insan daha çok
hisseder mutfakta yaşanan hayatın temposunu. 

70
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84
96

BOĞAZ’IN YILDIZLARI: YALILAR

EMİNE KİBAR: BU HAYATI YAŞAMAK 

HANDEGÜL TERKEN: COMO 
GÖLÜ, CENNETEN BİR KÖŞE

NURİYE ATASEVEN’LE ACIDAN TATLIYA
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KAİNATI  
OKUMAK
Kış mevsimi… Kar yağar, yağ-

mur yağar, yollar buzlanır, tra-
fik kilitlenir. Okullar aşırı soğuk 
nedeniyle tatil edilir. Bahçe 
kapıları kapatılır, pencerelere 

ve perdelere bir daha hiç açılmayacakmış 
gibi kırk düğüm atılır. Sobada çay dem-
lenir, ocakta kaynayan çorbanın ölçüsü 
arttırılır, dışarıdan gelenler ısınsın diye 
gündelik önlemler alınır. Sonra adımlar 
hızlanır, gözler yerdeki parke taşına odak-
lanır, tüm düşler eve varıncaya dek yarıda 
bırakılır. Artık, ödev yapmamanın, sokak 
çocuklarından mendil satın almanın ve 
yaşanılan zamana alışamamanın mazeret-
leri hâli hazırda vardır. Mazeretler peşin-
de hep “ama” bağlacını taşır ve bağlaç 
kalpleri, ‘af-merhamet-gözyaşı’ dairesin-
den uzaklaştırır. Anlamını yitirir sesler ve 
sözler… Havada asılı kalıp da donmaktan 
korkar cümleler…
Geride kalmanın, bir kervanı kaçırmanın 
ya da gitmekten vazgeçmenin verdiği 
o garip hüzün kaplar etrafı. Kıştır işte 
mevsim ve günlerin, ayların pek de bir 
önemi kalmamıştır. Kalmamıştır önemi 
takvim yapraklarının arkasındaki ‘faydalı 
bilgiler’ kısmının, tebessümün, bir selâmın, 
bir kelâmın. Mevsim kıştır. Şehirler kadar 
insanlar da bir akşamüstü yalnızlığının 
içinde kaybolmuştur. . . . Hayatın bütün 
kayboluşları ‘yeniden’ yola çıkmayı getirir 
eteklerinde. Kalabalık kentlerin, mevsim 
şimdi kış pozlarının ve küresel senaryola-
rın içinde; büyük ve önemli yolculuklara 
çıkmanın zamanı gelmiştir işte yine. 

Kar yağarken, yollar buzlanmış-
ken ne elinde bir biletle adı bilinme-
yen ülkelere selâm götürülebilir ne 
de herhangi bir durakta dost sohbet-
lerinde avuntu aranabilir. Kıştır işte 
mevsim ve zaman kendini okumak 
için, okunmuş kitaplarda kendini bul-
mak için, kâinatı bir kitabı okurcasına 
okumak için verilmiş en büyük fırsat-
tır. Biraz soğuktan, biraz yalnızlıktan, 
biraz kırgınlıktan köşesine çekilir 
şimdi insan. Eline geçen ilk kitabın 
kapağını besmeleyle açar… Harf-
lerden satırlara, satırlardan sayfalara 
uzun soluklu bir yolculuğa çıkar. Ha-
yatın bütün aktörlerini geride bırakıp 
kendisini okuyormuş gibi okumaya 
başlar elindeki kitabı… Yüreğin-
den geçenleri satır aralarında arar. 
Hikâyelere dokunmak ister, zamanı 
ve mekânı aşıp kitabın içinde küçük 
paragrafta kendisine yer verecek boş 
bir parantez bulmayı diler. Ve okur 
insan… Okudukça kendini bulur; 
kendini buldukça gerçeğin gölge-
sinde erir, tükenir, kaybolur. Aslında 
hiçbir şey bilmediğini ve gündelik 
telâşların içinde gerçeğin ne kadar 
dışında kaldığını fark eder bir zaman 
sonra. Hira’yı, Hira’ya giden yolu, o 
yola çağıran sesi… Günler, geceler 
boyu bir ayeti bekleyişin beraberin-
de getirdiği gözyaşlarını… Ayetlerin 
nasıl sabır ve gözyaşıyla indiğini… 
“Oku” emrinin muhatabı olmak için 
yaşanmış kırk yılı… Kırkıncı yaşın 
peygamber olgunluğunu… İnsan 
ancak okuyarak anlar okumanın 
ihtiyaç ya da lüks değil, ‘bir emir’ 
olduğunu… Âlemlerin Rabbinin 
“oku” emrini getiren Cebrail (a.s.)’ 
in sesindeki netliği ve duruluğu… 
O günden bugüne Kur’an-ı Kerim 
sayfalarında hissedilen o huzuru… 
Okumakla anlaşılır “Oku”, “Yara-
tan Rabbinin adıyla oku” emrinin 
gösterdiği doğrultuyu. İnsanı, kitabı, 

hayatı, dünyayı… Allah’ın kutsal 
ayetlerini okumak gerektiğini… Ve 
hayatın bütün okumalarının ancak 
ve ancak kâinatı okumakla zihinlerde 
netleşeceğini… İlk emrin Kur’an’ı ve 
ayetleri okumak gibi, kâinatı oku-
mayı da öğütlediğini… Amacı Hakk 
olan bütün okumalarda en son ve 
en önemli yolun kâinatı okumaktan 
geçtiğini… . . . Yerlere ve göklere 
selâm vermektir kâinat okuyuculuğu. 
Akan suya, toprağa, güneşe daha bir 
dikkatle bakmaktır. 

Hiçbir mikroskobun göstere-
meyeceği hassasiyetle dokuları, 
hücreleri, çekirdekleri fark etmektir. 
Doğudan batıya dönen dünyanın 
seyrinde bir yaprağa dokunmak, 
Ay’ın nurundan feyz almak, günün 
ardından gelen gecede o sonsuz 
gücün kudretine teslim olmaktır. 
İçinde Taifleri, Hiraları, hedefini terk 
etmeyen okçuları vardır kâinatın. 
Yıldızları, gezegenleri, gök cisimleri 
vardır. Işık hızı hesaplamaları, uzay 
boşluğu tanımlamaları vardır… Ve 
elbette bu büyük sistemin içinde 
akılların şaşırdığı, tüm araştırmaların 
seyrini değiştirecek sonuçlar vardır… 
Kâinatın her şeyin ötesinde bir yaratı-
cısı vardır. “Kimindir bu dağlar, taşlar?” 
sorusuna, “Allah’ındır” diye cevap ver-
mek kolaydır; fakat marifet dağlarda 
ve taşlarda O’nun adını okumaktadır. 
Sözcüklerle Ay’a çıkabilmek, içimiz-
deki putları İbrahim Peygamber 
misali bir bir kırmaktır. Marifet kâinatı 
okumaktır.

“Yalnız ve yalnız Allah” cümlesi-
nin ardından yola koyulmaktır. Bir 
Züleyha sabrını, bir Yusuf imanını, 
bir Ebu Bekir dostluğunu yerlerden 
ve göklerden dinlemektir kâinat 
okuyuculuğu. Herkesin “bitti” dediği 
yerde hiçbir kişisel gelişim kitabında 
anlatılamayacak kadar büyük bir 
inanç ve tevekkülle… 
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YAZAR RÖPORTAJ

usul usul anmaktır Güneşi, Ayı, Dünya-
yı… Yaratılış evrelerini, ilk secdeyi… Sonra 
Allah’a isyan edince helâk edilmiş kavim-
leri… Nuh (a.s.)’un gemisine ancak ve 
ancak kâinatı okuyacak kadar gözünde ve 
gönlünde El-Hakk yazanların bineceğini… 
Kâinatı okumanın kendini bilmekten, yara-
tıcısını bilmekten ve “oku” emrinin peşine 
düşmekten geçtiğini… Kâinatın defalarca; 
sayfa sayfa, satır satır okunması gerektiği-
ni… Ve insanın kâinatı okuduğu ölçüde 
kendini ve diğer yaratılmışları okuyabil-
diğini… ‘Kitabı sağından verilenlerden’ 
olmak için çıkıyoruz şimdi yola hepimiz. 
Hepimiz aynı menzil doğrultusunda yol 
alıyoruz. Gündelik telâşları, küresel sorun-
ları, yalnızlık manifestolarını, kırgınlıkları ve 
yorgunlukları bir kenara bırakıp… Hayata 
“sil baştan” diyebilmek için tövbeler ve 
dualarla yola çıkıyoruz…

Ezan sesleriyle nefes aldığımızı 
hissediyor, Taif’te yaşananlar için gözyaşı 
döküyor, Mekke’den Medine’ye uzanan 
hicret kervanının son halkasında bile 
olsa kendimize yer bulmak için dualar 
ediyor, Hira’ya giden yoldaki çakıl taşlarını 
ellerimize alıp ‘sabır ayetlerini’ hatırlıyoruz. 
Bütün ayetler ilk emri, Cebrail (a.s)’in ilk 
sözünü, ilk ayeti… Söylendiği günden bu 
yana yankısı ve sevdalısı hiç bitmemiş o ilk 
sözü hatırlıyor… 

Kalbimizden kâinata uzun bir yolculu-
ğa çıkıyoruz. Biz bu yolculukta   okuyoruz 
eş-Şems suresini… Şükürleri ve secdeleri 
içimizin ta içinden gelerek yapıyoruz. 
Korkuyoruz, sığınıyoruz, af diliyoruz. Kâinat 
yolculuğunda aslında hiçbir şey bilmedi-
ğimizi… Kâinatın yaratıcısının aklımızla 
anlayamayacağımız kadar büyük… Kalbi-
mizle teğet geçemeyeceğimiz kadar bize 
yakın olduğunu bu yolculukla daha iyi 
anlıyoruz. Bizler; 21. yüzyılın kervan bek-
leyen yolcuları… Korku ve ümit arasında 
affedilmeyi bekliyoruz. Taif’e, Hira’ya, Me-
dine’ye giden yolda yerlerde döne dolaşa 
hep aynı şeyi arıyor, “oku” ayetini okurken 
bu yüzden irkiliyor ve dokunduğumuz her 
şeyde O’nun imzasını görüyoruz. Bizler 
yani 21. yüzyılın yorgun savaşçıları… 

Hep aynı umutla yerleri ve gökleri 
selâmlıyor… Aynıdüşle akşamları sabahla-
ra, sabahları akşamlara bırakıyor…

 Aynı duayla kâinatı okuyoruz.

BAŞARILI İŞADAMI VE EMŞAD ONURSAL BAŞKANI YAŞAR ALKAYA: 

“HAİNLERE, VATAN DÜŞMANLARINA
KARŞI TÜRKİYE’NİN, MİLLİ İRADENİN 

GÜCÜNÜ DÜNYAYA GÖSTERDİK”

Başarı işadamı ve EMŞAD 
onursal başkanı Yaşar Alkaya 
15 Temmuz’da gösterdiği 
vatanseverlik ve yaptığı 
çalışmalarla yılın başarılı 

sivil toplum lideri seçildi. Yaşar Bey’e 
derneğin faaliyetlerini, çalışmalarını 
ve 15 Temmuz darbe teşebbüsünden 
sonra yaşadıklarını sorduk. EMŞAD 
Onursal Başkanı Alkaya önemli açıkla-
malarda bulundu. 
‘’Ülkeme, milletime ve bayrağıma 
bağlı olduğumu herkes bilir. Emniyet 
Teşkilatı, gazi ve şehit aileleri yardım-
laşma derneği aracılığı ile ailelere 
uzun yıllardır destek oluyoruz. 
Şehit ve gazi ailelerinin vatanına mil-
lete bakış açılarını haberi aldıklarında 
yürekten söylediği vatan sağ olsun 
sözü ile bizim onlar için yaptığımız 
her şeyin sonuna kadar hak ettiklerini 
sonuna kadar gösteriyor.
Elimizden gelenin fazlasını yapmaya 

çalışarak bir nebze de olsa onların 
yüce yüreklerine bir damla su serp-
meye çalışıyoruz. 
EMŞAD Derneği Genel Başkanı Gür-
sem Bal ve Yönetim Kurulu Üyelerinin 
desteği ile birlik beraberlik içinde 
geniş kapsamlı olarak şehit aileleri 
ve gazilerimize desteklerini sürmeye 
devam ediyor.
6 yıldır yaptığımız etkinliklerde ya-
şadığım birçok olay beni duygulan-
dırdı. Şehit ve gazi çocuklarını kendi 
çocuklarımdan önde tutuyorum. 
Onları gönülden seviyorum. Beni 
baba yerine koyup elimi öpüyorlar 
bu da beni çok mutlu ediyor. Bizleri 
buluşturan EMŞAD Derneğinin haya-
tımıza manevi katkısı anlatılmayacak 
kadar büyük.  15 Temmuz gecesi 
Alanya’daydım ve hain darbe girişimi-
ni duyar duymaz ekip arkadaşlarımı, 
eşimi, dostlarımı arayarak Kızılay’a, 
Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ve Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi’ne gitmeleri 
konusunda yönlendirdim. Hava-

yolu ile yolculuk yapmak mümkün 
olmadığından sabah erken saatlerde 
Alanya’da ailem ile yola çıktım. 45 
gün boyunca tüm çevrem ve sev-
diklerimle birlikte vatanımıza sahip 
çıkmak için nöbet tuttuk. Kızılay’da ve 
Külliye’de vatan nöbetlerimizi tuttuk. 
Hainlere, vatan düşmanlarına karşı 
Türkiye’nin, milli iradenin gücünü 
dünyaya gösterdik.
Biliyorsunuz Türkiye bugün ABD’nin 
ekonomik saldırısı ile karşı karşıya. 
Bizler Osmanlı İmparatorluğu’nun 
çocuklarıyız. Sayın Cumhurbaşkanı-
mız Recep Tayyip Erdoğan liderliğin-
de ekonomimizin daha güçlü hale 
gelmesi için toplumun her kesi-
minden insanla birlikte el ele verip 
çalışıyoruz. ABD’ye büyük Türkiye’nin, 
güçlü Türkiye’nin gücünü gösteri-
yoruz, göstereceğiz. Dünya ülkeleri 
Türkiye’nin gücüne ve başarı hikâye-
sine şahit olacak. Sözlerimi bitirirken 
bundan sonra herkes haddini bilsin 
diyorum. ’’

RÖPORTAJ: ŞULE MISIRLI



YAZAR

kadının yaşadığı 
pSıkOlOjİk, SOSyal, 

külTürel vb. bİrçOk 
SOrunun çözümünü 

öTeleyebİlİr ya da 
SOrunları TaşlaşTırarak 

“nöbeTleşe yOkSulluk” 
dedİğİmİz neSİlden 

neSle yayılan SağlıkSız 
bİr döngüye de Sebep 

OlabılmekTedİr.

Y oksulluk 
döngüsü içerisinde 
yaşamlarını 
sürdüren kadınların 
yapabilirliklerindeki 

kısıtlılıkların neler olduğu, 
günümüzün önemli sosyal 
politika unsurlarından bir 
tanesidir. Yaşamlarının farklı 
gelişim dönemlerinde 
kadınların ya da kız çocuklarının 
karşılaşabilecekleri yoksulluk 
temelli sorunlar, kendilerini 
gerçekleştirmeleri önünde 
ciddi setler oluşturabilmektedir. 
Yoksulluk sistemi içinde 
birçok fırsattan mahrum olan 
kendilerini, sorunlarını ve neleri 

başarabileceklerini tam anlamıyla 
kavrayamayan kadınlar her bir 
yaşam evresinde sosyal problemler 
yığını biriktirerek yaşamlarını 
sürdürmeye çalışmaktadır. Bu 
sağlıksız sistem içerisinde sosyal 
sorunların hem nedeni hem de 
sonucu olarak “sosyal dışlanma” 
şemsiye bir kavram olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Problemi 
değerlendirirken, kadının bu 
anlamda yaşadığı sorun alanı 
ile ilgi politikalar oluştururken 
ya da önerirken, “yoksul kadının 
sosyal dışlanmaya maruz kalma 
durumu ya da sosyal dışlanmanın 
hangi boyutunda hangi sorunları 
yaşadığı” şeklinde geliştirilecek 

KLASİK BİR SÖYLEM İLE KADIN YOKSULLUĞU DEĞERLENDİRMESİ:

BALIK VERMEK VE
TUTMAYI           ÖĞRETMEK 
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YAZAR

bir değerlendirme kadının 
yapabilirliklerinin harekete geçirerek 
sosyal politika araçlarının daha hızlı 
ve düzenli ortaya konulmasını da 
sağlayabilmektedir. Yoksulluk temelli 
sosyal dışlanmaya maruz kalan kadının 
tek sorun alanı ekonomik değildir. 
Ekonomi ortak bir zemin oluşturacak 
şekilde; kadınların güvenlik, sağlık, 
konut, toplum kaynaklarına erişim, 
maddi kaynaklar, istihdam, eğitim ve 
beceriler, sosyal kaynaklar, sivil katılım 
vb. alanlarda sosyal sorunlar sistemi ile 
karşı karşıya olduğu söylenebilir. Ayrıca, 
kadının yaşadığı yoksulluk sistemi 
düşünüldüğünde her kadının sahip 
olduğu sosyal dışlanmanın biricik 
olduğunu da görebiliriz. Bu bağlamda, 
kadının kendini gerçekleştirmesini 
engelleyen her bir sorunun aslında 
dışlanmanın çok boyutluluğunu da 
bize gösterdiği söylenebilir. Örneğin 
ekonomik problemi ortak sorun olarak 
aldığımızda ortaya farklı tablolar 
görüyoruz.

Kadın eğitim eksikliği ile ilgili 
problemler yaşarken, bir diğeri şiddet 
sarmalına takılmış olabilir. Kadının 
sivil katılım noktasındaki eksikliği, 
özgüven eksikliğine ve engellenmiş 
hissine sebep olabilir ve bu da 
kendini gerçekleştirmesini engelleyen 
bir unsur olabilir. Oturduğu yerde 
kendisini güvende hissetmediği için 
ayrımcılığa maruz kaldığını hissediyor 
olabilir. Kadının ya da aile sistemindeki 
bireyin engel durumu toplum 
hizmetlerine erişimini engelliyor 
olabilir. Kadının yoksulluğunun verdiği 
çaresizlik ile korunmasız ve düşük 
ücretli işlerde güvencesiz çalışıyor 
olabilir. Siyaset, politika, sosyoloji, 
psikoloji, iktisat gibi birçok alan kendi 
disiplinin gerektirdiği kurallar ve 
teoriler çerçevesinde kadın yoksulluğu 
sorununu değerlendirmektedir. 
Kadın yoksulluğunun çözümü 
noktasında, her bir alanın kedine 
temel nitelikleri olsa da birisinin 
olmaması ya da eksik olması, kadın 
yoksulluğuna bakışın yetersiz 
kalmasına sebep olabilmektedir. 
Ekonomik kaynaklarının yetersizliği 
nedeniyle, yardım sistemine dahil olan 

kadının, yalnızca ekonomi boyutu ve 
bu boyutla ilgili yaşadığı dışlanmanın 
neler olduğu ile ilgilenmek; kadının 
yaşadığı psikolojik, sosyal, kültürel vb. 
birçok sorunun çözümünü öteleyebilir 
ya da sorunları taşlaştırarak “nöbetleşe 
yoksulluk” dediğimiz nesilden nesle 
yayılan sağlıksız bir döngüye de sebep 
olabilmektedir. Geçici problem çözme 
yöntemleri ise sorunun çözümünü 
bir sonraki nesle aktarılması anlamına 
gelmekte ve bunun sonucunda derin 
yoksulluk/derin dışlanmayla (deep 
poverty/deep exculsion) ortaya 
çıkabilmektedir.

Türkiye artık eski Türkiye değil ve 
her anlamda gelişen bir ivme gösteren 
ülkemizde belki de 17 yıl öncesinden 
daha farklı yoksulluk sistemlerini 
konuşuyoruz. Bu bağlamda yardımın 
verilmesi, yoksul kadın için hayati 
bir önem taşımakla birlikte, belki 
de artık “hem balık vermek hem de 
balık tutmayı öğretmek” ekonomik 
zorluklar içinde yaşadığı yoksunluğun 
ve sosyal dışlanmanın verdiği özgüven 
kaybını azaltarak yapabilirliklerinin de 
olduğunu görmelerini sağlayabilir. 
Kadın yoksulluğuna, bireyi temel alan, 
yapılabilirlikler üzerine odaklanan bu 
bakışın olması ise kadınının nesiller 
boyu saplanacağı “nöbetleşe yoksulluk” 
ve beraberinde getireceği sorunlar 
sarmalından çıkışının ufak da olsa bir 
başlangıcı olabilir. 

Kadın eğitim eksikliği 
ile ilgili problemler 
yaşarken şiddet 

sarmalına takılmış olabilir. 
Kadının sivil katılım 

noktasındaki eksikliği, 
özgüven eksikliğine 

ve engellenmiş 
hissine sebep olabilir 

ve bu da kendini 
gerçekleştirmesini 

engelleyen bir unsur 
olabilir. 



  
Bazı hesaplar, kendilerini reddet-
meme rağmen ısrarla takip isteği 
yolluyor, yine de cevap alamazlarsa 
özelden mesaj atıyorlardı. Zaman 
içinde, paylaşımlarımın içeriğini 
değiştirmeye başladım ve hesabımı 
herkesin görebileceği şekilde açtım. 
Artık takip, eskisi kadar gelmiyordu. 
Bazı günler takipçi sayıları aniden 
artıyor, bazen de aniden azalıyordu. 
Meğer bu alemde görünür olmak 
gibi meselelerin  de bir “racon”u var-
mış. Bunu keşfetmem yıllarımı aldı. 
Tanınmak, takip edilmek elbette hoş 
ama benim yola çıkışım bu maksatla 
olmamıştı. Ancak, gördüm ki bu “ra-
con” u bilmiyorsanız, sanal alemde bir 
hiçsiniz. Keşfettiğim bu kuralları bir 
kılavuz halinde toparladım, sizin de 
varsa bildikleriniz, paylaşalım, takip 
lütfen :) 
Kural 1:Açtığın hesabı tanınır hale 
getirmek istiyorsan, beğenileri 
yüksek olan sayfaları hunharca takip 
et ki, seni takibe alsınlar. Ama sakın 
unutma, takibi hemen bırakacaksın. 
Takipçi sayın çok. Takip ettiğin sayfa 
az olacak. 

Kural 2 : Diyelim ki, takip ettiğin 
kişiyi sadece sanal alemde tanıyor-
sun, o zaman takibe devam et, ne ka-
dar güzel bir şey paylaşırsa paylaşsın, 
sakın beğenme ya da yorum yapma!

Kural 3: Tanıdığın bir kişiyi mi takip 
ediyorsun? Gönderi bildirimleri açık 
olsun, bütün bildirimlerini gör ama 
asla layklama! Tüm hikayelerini gö-
rüntüle ama görmemiş gibi davran. 
Cool olmak için bu önemli bir kural. 
Zira onlar senden daha az zeki ya da 
daha az uyanık oldukları için, senin 
instagramdan aslında hiç çıkmadığını 
anlamazlar! 

Kural 4: Paylaşımlarını çılgınlar 
gibi merak ettiğin kişiyi asla takip 
etme. Açık hesapsa, zaten sık sık 
girer kontrol edersin. Her şeyinden 
haberin olur.  Kural 5: Takipçi sayın 
arttıkça, dikkat edeceğin en önemli 
şey; en fazla birkaç mümkünse 0 
takip edileninin olması... Böylece, 
“ben takip etmem edilirim bebeğim “ 
havası vererek, ne kadar cool olduğu-
nu herkese hissettir. 

Kural 6: İnsanlar sana güzel yo-
rumlar mı yapıyor, asla cevap verme. 
Görmemiş gibi davran. Sonuçta sen 
asla instagrama girmeyen birisin. 
Hem diyelim ki girdin, başka işin 
gücün mü yok?!

Kural 7: Sayfanın takipçi sayısını 
mı arttırmaya çalışacaksın? Takipçi 
sayısı yüksek arkadaşını sayfanda 
etiketle. Bak seni ne kadar düşünüyo-
rum, sen de beni düşünsene mesajı 
yollamış ol. Sayın arttıkça takipten 
çıkar. Kural bu tatlım:) 

Kural 8:Sadece tanıdığı, bildiği 
insanlarla paylaşım yapmak isteyen 
gizli hesapları taciz et, seni kabul 
etmek zorunda kalsın ya da o hesabı 
tamamen açsın, ama sen görmüyor-
muş gibi davranmaya devam et. 

Kural 9: Tanıdığın insanlara takip 
isteği gönder, normalde seni gördük-
lerinde ne kadar iyi tanırlarsa tanı-
sınlar, cool olmak adına buna karşılık 
vermeyeceklerdir. Çünkü tatlım 
instagrama pek çıkmıyorlar, aman 
şey girmiyorlardır. Kural 10: İnsanla-
rın sosyal değişim analizini yapmak 
istiyorsan, instagram hesabın hep 
açık kalsın ki,” neler oluyor hayatta” 
sorusuna cevap bulasın.

YAZAR YAZAR

Bir merak ile başlamıştı sanal alem-
deki hikayem. Memleketimden, 
ailemden uzakta yaşıyor olmanın da 
verdiği bir hevesle, sanal mecralarda 
ben de yerimi almıştım. Hesabımı 
gizli tutuyor, yakınım olmayan kim-
seyi sayfama kabul etmiyordum. 

Televizyon programı yapmaya başladıktan sonra, 
insanlar daha sık takip isteği yollamaya başladılar.
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INSTAGRAM
KULLANMA KLAVUZU



       TELİF
HAKLARIM İÇİN

   SAVAŞIYORUM
Yeşİlçam deyİnce hemen aklımıza gelen fİlmlerden yüzlercesİ 

onun kalemİnden çıktı. Bİrkaç İnsan ömrüne yetİp de artacak kadar eserİ 
tek başına ürettİ. Herhangİ bİr batı ülkesİnde olsa büyük bİr şehrİ satın 

alabİlİrdİ... Bugün emeklİ maaşı bİle olmayan Rekortmen senarİst ve 
bol ödüllü yönetmen Safa Önal, yıllardır süren hak arama 

mücadelesİnİ Turuncu Dergİsİ İçİn anlattı.

REKORTMEN SENARİST VE
YÖNETMEN SAFA ÖNAL:

S
afa ÖNAl öyle bir sanatçı ki onu 
tanımasanız da filmlerinden 
hiç yoksa onlarcasını mutlaka 
izlemişsinizdir. Onun için 
“Edebiyat dünyasının kaybı, 
sinema dünyasının kazancıdır” 
derler. Öyledir de gerçekten, 
öykülerini okuyunca bunu daha 

iyi anlıyoruz. En çok senaryo yazan senarist 
olarak, yazdığı 420 senaryonun, 395’iyle 
Guinness Rekorlar Kitabına girdi. 15 yaşından 
beri, yani 73 yıldır profesyonel olarak, yazan 
bir yazar ama ne yazık ki hala tek kuruş telif 
alabilmiş değil. 

DOSYA
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A.K. Safa Bey, Dünyanın En Güzel 
Gemisi” öykü kitabınızı hayranlık-
la okudum. Bugün bu güzellikte 
öyküler yazılamazmış gibi geliyor. 
Sizin için “sinemanın kazancı edebi-
yat dünyasının kaybıdır” derler. 
Sinemaya geçtiğinize hiç pişman 
oldunuz mu merak ediyorum?

S.Ö: Şimdi bu öykü meselesi öncelik 
taşır bende, yani 1945’tir ilk imzalı 
yazımın, öykümün yayın tarihi, Bil-
mece Dergisinde. O derginin kapağını 
bir hafta Ayhan IŞIK, bir hafta Semih 
BAlCIOĞlu çizerdi. Hepimiz Nişantaşı 
ortaokulu öğrencileriydik. Biz Nişantaşı 
ortaokulundan beş kişi çıktık orta yere... 
Hasan PuluR rahmetli, Ferruh DOĞAN 
karikatürist rahmetli, Ayhan IŞIK 
rahmetli, Semih BAlCIOĞlu rahmetli.. 
Ayakta kalan, dimdik yaşayan bir ben 
varım, hepsi gitti... 

A.K. Allah uzun ömürler  
versin hocam.

Öyküyle başladım, sonra iş yazı işleri 
müdürlüğüne kadar çıktı. Sekiz yıl 
da “Yelpaze” isimli bir kadın dergis-
ini yönettim, yaman bir çalışmaydı. 
Hala gözümde tüter o yokuşun tadı, 
tuzu. Ama bir yerden sonra sadece 
Bab-ı Ali de kalmak, orada bir dergide 
veya gazetede yazı müdürü olmanın 
yetersizliği içindeydim, sinema beni 
cezbediyordu. Büyük kalabalıklara 
çıkabiliyordunuz, dünyanız değişiyor-
du. Bir de hayal gücünüz de olunca, 
o kurduğunuz hayalleri paylaşmak 
istiyordunuz, canlı olarak görmek 
istiyordunuz. Yazdığınız o kadınları, 
o erkekleri, o caddeleri, o çocukları, 
şehirleri, o mekânları, sokakları, nereleri 
varsa oraları... Kafanızdan geçtiği gibi, 
onun bir yansıması olarak görmek isti-
yordunuz, hepsini yaşadım çok şükür... 
Bir de son derece güzel insanlar vardı, 
oyuncu,  yapımcı, yönetmen, kameracı, 
onlarla tanışmak, omuzdaş olup bera-
ber çalışmak... Sonra farklı şehirlerden, 
festivallerden ödüller almak, oralara 
gitmek, oralarda tekrar tekrar moral 
yüklenmek, tekrar gelip çalışmak ve 
yazmak bana çok iyi geliyordu. 
Bir de inanılmaz bir hırsım vardı. 
Hırstan kastım, çok yazayım, çok 

kazanayım... Hiç bir zaman çok kazan-
madım zaten!.. Ama hep yazma ve 
üretme duygum vardı, çok zengin bir 
duyguydu... Hiç yorulduğumu hatır-
lamıyorum. Zaten ben yorulduğumu 
söylemeye kalksam da kabullenmiyor-
lardı, o yüzden o kadar çok senaryo 
yazıldı, o kadar çok ödül geldi, o kadar 
çok dostum oldu, seyircilerden üstelik... 
Ne kadar güzel bir şeydir seyircinizle 
buluşmak. “Siz misiniz, beraber bir 
resim çektirelim mi?” diye başlıyor-
lar,  seviniyorsunuz, sizi biliyorlar, sizi 
tanıyorlar, sizden diyalog alıyorlar, 
onları kullanıyorlar. Başka bir dünyadır 
sinemanın içi. Öyle idi, şimdi öyle midir 
bilmiyorum!.. Ama bu ara sinemamı 
temsil eden çok önemli şeyler izleme-
mekteyim. O birlik sanki biraz bozul-
muş, herkes başka telden çalıyor gibi... 
O da ayrı bir üzüntü... Halbuki sinema 
bir büyük topluluktur, bir omuzdaşlıktır, 
bir beraberliktir, birbirini sevmektir... 
Birbirinizi sevmediğiniz zaman, sadece 
birbirinizi sevmediğinizle kalmıyor-
sunuz, o ürettiklerinize de yansıyor. 
Negatif (karanlık) şeyler geliyor daha 
çok aklınıza, dargınlıklar yazıyorsunuz, 
pişmanlıklar, ihanetler yazıyorsunuz, 
onlardan kaçamıyorsunuz... Dilerim sin-
ema bugünkinden çok daha iyi yerlere 
gitsin, hep gitsin, en iyi yere varsın...

A.K: Eski sinemadan bahset-
mişken, Siz çok büyük isimlerle 
çalıştınız. Sizden Sadri Alışık’ları, 
Türkan Şoray’ları, Ayhan Işık, Tanju 
Gürsu’ları, ki çoğuyla da yakın 
arkadaşlık kurdunuz, büyük bir 
özlem ve övgülerle anlatmanızı 
dinlemek kısmet oldu. Son dönem 
sinema oyuncuları arasında onların 
kumaşından oyuncular görüyor 
musunuz?

S.Ö: Bu sorudan kaçmalıyım. Çünkü 
günümüzde de basbayağı işini seven, 
bu işi reklam adına değil, ortalarda 
görünmek, magazincilerin dostu 
olarak, fotoğraflanmak ve haberlen-
mek yerine, basbayağı meslek gibi 
seçen; bu işe kanını canını, ahlakını 
koyan pek çok oyuncu var, kadın ve 
erkek.. Onlara güveniyorum, yarının 
sinemasını onlar yapacak. İsim ver-
mek istemem ama benim çalıştığım 

dönemle ilgili duygusal davranabilirim. 
Bir Nubar TERZİYAN yok diyebilirim 
en basitinden, bir Asım NİPTON yok 
diyebilirim en hafifinden, böyle gider, 
onları söylemek istemiyorum. Çünkü o 
zaman eski dostluklar ve yaşanmışlıklar 
devreye giriyor...

A.K: Edebiyatla uğraşmanızı 
babanız istememiş, nasıl gelişti 
babanıza rağmen edebiyat ve 
sinema?

S.Ö: Rahmetli babam hem hukuk, hem 
mülkiye mezunuydu... İyi bir bürokrattı, 
devlet memuruydu, bir anlamda kapı 
kuluydu, belli bir maaşı, belli bir getirisi 
vardı, garantili, mutlak olan... Oysaki 
yazı hayatı öyle değildi, hele benim 
başladığım 45’li, 50’li yıllarda... Yani bir 
roman, bir çocuk dergisi ne kadar satar, 
ne kazanır, bir romancının cebine kaç 
para girebilir? O da devamlı yazma 
sürecini kullanabilirse... Her zaman tek-
lif gelirse, gelmediği zaman ne yapar?.. 
İlk göz ağrısıydım, ilk çocuğuydum ve 
çok severdi beni. Öyle olunca benim 
bu mesleğe böylesine sarılmamı, on 
beş yaşımdan beri ille de yazacağım 
dememi, başka hiçbir şeyi kabul 
etmeyişimi, bir üzüntü konusu olarak 
almıştır... Kendi adına değil, benim 
adıma korkmaktaydı, “Eyvah Safa aç 
kalacak!”, “Safa çok zahmetli bir hayat 
yaşayacak!” Bütün korkusu buydu. Çok 
şükür öyle olmadı, ben yürüdüm, ona 

rağmen yürüdüm, inatla, ısrarla... Şeyi 
hatırlarım, ben yazardım o yırtardı, 
üzülerek yırtardı ama… Bir öfkeyle 
yapmazdı bunu. İyi babaydı doğrusu, 
bana yardımları pek çoktur, bana 
yaman babalık yapmıştır.

A.K: Ama sonradan Sinema 
afişinde isminizi görünce gurur 
duymuş. Arkadaşlarına tanıştırmış 
sizi. Bu anıyı paylaşır mısınız Turun-
cu okurlarıyla?

S.Ö: Çok önemli bir olaydır!.. Sonra 
birdenbire öykücülüğün içinden fır-
ladım ve sinemaya geçtim. Yeni sabah 
gazetesi için rahmetli Nezih DEMİRK-
ENT bir çizgi roman senaryosu istedi 
benden. Hürriyet’in ikinci sayfasında 
tek bant bir fotoroman vardı, “Dedektif 
Nick” adında. YeniSabah, Hürriyet gaze-
tesine benzemek isterdi. Hürriyet’in 
birinci sayfasında resim altı dört satırsa, 
onda da öyle olacak, Hürriyet bir kam-
panya açmışsa, YeniSabah da açacak, 
öyle giderdi... Sahibi Safa KIlIÇlIOĞlu 
idi. Nezih de yazı müdürü... Benden 
ikinci sayfa için bir bant istedi, bir çizgi 
roman istedi benden. Ben de bütün 
bir yaz yemedim, içmedim, yüzme-
dim, gezmedim, oturdum bu bantları 
yazdım. Bir konu çıkardım orta yere... 
Bir akşam, bir sonbahar başlangıcın-
da, arkadaşlarım “yazık oldu, bütün 
yazın ziyan oldu gitti” dediler. Dedim 
ki “ben yazdığımdan memnunum”, 

“e bi oku bakalım” diye gülümsediler, 
biraz da küçümseyerek… Okudum, 
çok beğendiler, arkadaşlarımdan 
bir tanesi fazlaca beğendi, “yahu bu 
müthiş bir şey olmuş”dedi,  “Bu tam 
sinema, ben ARIBuRNu’nu tanıyorum, 
tanıştırayım seni” dedi. Orhon Mim 
ARIBuRNu, yönetmen, oyuncu ve şair... 
Bitirmiştim ama YeniSabah’a henüz 
götürmemiştim. “Peki” dedim, ark-
adaşım ertesi gün için randevu almış.. 
ARIBuRNu geldi, ona da okudum, 
dinledi, şapkasını çıkardı, “Ben bunu 
alıyorum, ben bunu film yapacağım” 
dedi. Ertesi gün için bana randevu ver-
di DuRu FİlM’de... Sora sora buldum 
orayı. İlk girişimdir Yeşilçam’a… Sahibi 
Naci DuRu rahmetli, İzmir’den uçakla 
dönmekteydi ve onu bekledik. O zam-
an trafik yok, 1953 yılı.. Kısa sürede gel-
di Yeşilköy’den. Geniş yüzlü, güleryüzlü, 
şeker şerbet bir adamdı. ARIBuRNu’na 
sordu, “Yapacak mısın bu filmi” dedi, 
ARIBuRNu “Evet” dedi, Naci Bey döndü 
bana, “Ne kadar istiyorsun?..” Büyük bir 
kırılma anıdır, ne istemem gerektiğini 
ve piyasayı bilmemekteyim, “750 lira” 
dedim. “Ben pazarlık yapsam senden 
bunu çok daha ucuza alırım ama sine-
manın senin gibi gençlere ihtiyacı var” 
dedi.. Yan tarafa seslendi, “Süreyya!..” 
Süreyya geldi, sonradan ünlü yönet-
men olacak Süreyya DuRu... Naci Bey 
bir çek yazdı, verdi Süreyya’ya, “Şunu 
bankadan al gel, Safa’ya verelim” dedi. 

DOSYA

herkes başka 
telden çalıyor gibi... 

O da ayrı bir üzüntü... 
Halbukisinema bir 

büyük topluluktur, 
bir omuzdaşlıktır, bir 

beraberliktir, 
birbirini sevmektir... 

Birbirinizi 
sevmediğiniz zaman, 

sadece birbirinizi  
sevmediğinizle 

kalmıyorsunuz, o 
ürettiklerinize de 

yansıyor. 

SİNEMADA BİRLİK 
BOZULMUŞ SANKİ

Efsane senarist ve yönetmen Safa Önal,
 Turuncu Dergisi’nden Ayşe Karaköse’nin 

sorularını tüm içtenliğiyle yanıtladı.



Benim yaşımda, Galatasaray lisesinde 
okumakta, patronun oğlu, gidiyor be-
nim için bankadan para alıp gelecek... 
Çekti parayı getirdi elime tutuşturdu 
öfkeyle... Ondan sonraki dostluğumuz 
içinde ne zaman karşılaşsak, “Süreyya” 
diye bağırırdım, anlardı, gülerdi… 
Sonra filmi yaptı ARIBuRNu, tuhaf 
bir tesadüfle Ayhan IŞIK’ın ikinci filmi 
oldu. Ortaokul arkadaşım, derken 
Hafta dergisinde beraber çalıştığım, 
Türkiye yayın evinde aydınger kâğıt-
larına resimli roman kopyaları yapan 
Ayhan IŞIK, benim ilk filmimde başrol 
oynayacaktı. Kanlı Para... Babam işte o 
filmin afişindeki ismimi gösterip, beni 
arkadaşlarıyla tanıştırmıştır gururla… 
Sonra bunun röportajı yapılmıştır. 
Ayhan’la birçok film çektim, Karlı 
Dağdaki Ateş’ler, Cingöz Recai’ler... 
“Sinemanın kazancı edebiyatın kaybı” 
lafını ilk kim dedi hatırlamıyorum ama 
çok söylediler bunu. Şimdi de slogan 
gibi bir söz var, “Biz senin filmlerinle 
büyüdük” diyorlar, bu çok önemli 
geliyor bana... Bir de Antalya Film 
Festivalinde “Yaşam Boyu Onur Ödülü” 
almıştım. Kürsüden indiğim zaman 
Sayın Deniz BAYKAl yolumu kesti 
heyecanla, sarıldı bana ve “Siz kırk 
yıldır bizim duygularımıza yön verdi-
niz” dedi!.. Beni kucakladı, etkileniyor 
insan, hele böyle etkilere açık olunca, 
bir de böyle heyecanla karşılanınca... 

YILLARDIR 
ÇEKMEDİĞİM KALMADI!

A.K: Şimdiye kadar sizinle sayısız 
röportaj yapıldı, “Keşke sorulsaydı 
da içimi dökseydim” dediğiniz bir 
soru veya konu var mıdır? Size 
o soruyu sormuş kabul ederek, 
cevaplamanızı rica etsem?

S.Ö: Bu sanırım telif konusu olacaktır. 
Hiç durmadan çalıştım hiç durmadan 
ürettim, öyle kolay değil 420 film... 
Starlar üzerinden gelişecek, her biri 
diğerinden konu olarak farklı olacak, 
birbirine benzemeyecek eserler meyda-
na getirdim. O filmde oynayacak kadın 
oyuncu da star, erkek oyuncu da star 
her ikisi de beğenecek.. Filmi çekecek 
olan yönetmen de star, yönetmen de 

beğenecek.  Yetmedi, bizi bir araya 
getiren yapımcı da “evet” ya da “hayır” 
diyecek, bir takım itirazları olabilir.. 
Onun da üzerinde bölge işletmecileri 
ve sinemacıları var. Türkiye bölgelere 
ayrılmıştır, altı-yedi bölgedir, her bölge 
en az on vilayet içerir, oralarda da 
sinemacılar bir araya gelir, İstanbul’daki 
film yapımcılarına “Bu sene şöyle filmler 
istiyoruz, şu starlar oynasın” derler. Bir 
de onlara beğendirmek, film oynadığı 
zaman,  oradaki seyircinin de yüksek 
beğenisini kazanmak şartır. Çünkü 
herşeyden önce tecimsel bir olaydır, 
bunu inkar edemeyiz.. Adamlar para ka-
zanmazsa, yapımcı neyi, nasıl çeker, ne 
yapar? Hiçbirinin birikmiş bir sermayesi 
yoktur. Senetler, çekler ve bonolarla dö-
nen bir piyasaydı, para sonradan yavaş 
yavaş girmeye başladı. Öyle olunca siz 
hepsini kabullenmek, hepsine beğen-
dirmekle yükümlüsünüz!.. Eğer itiraz 
eden, “Bunun ben şurasını beğenme-
dim, şu sahne bana iyi gelmedi, şurası 
şöyle mi olsa, burası böyle mi olsa” diye 
bir itiraz gelirse herhangi bir yerden, siz 
ara verip yeniden o sahneleri tartışıp, 
yeniden yazmaya kalkarsanız, iş işten 
geçmiş olur!.. Verilen tarihte film adre-
sine teslim edilemez. Çünkü oyuncular 
üç haftalık anlaşmalar yapmaktalar, siz 
filmi üç hafta içinde başlatmak ve bitir-
mek zorundasınızdır. Eğer bitmezse o 
film, yani siz eksiksiz bir senaryo vermez 
de arızalarla dolu bir senaryo yazmış 
olursanız, o bir tartışma konusu olursa; 
ondan sonra giden oyuncuyu bi daha 
yakalamak zordur. Eksik kalmış sahnele-
ri çekmek, yeniden düzenlemek.. Sine-
maların sene başında verdikleri tarihler 
vardır on sinema, on iki sinema bir ayak, 
on sinema, on beş sinema bir ayak ha-
linde; onlardan birini kaçırırsanız, tekrar 
sıraya girmeniz imkânsızdır. Bütün bu 
şartları kabullenerek, bütün bu yükü 
omuzlayarak çalışmak zorundasınız. O 
bakımdan Telif Hakları meselesi böylesi-
ne başlamış bir dünyada, sizin omuzla-
rınıza aldığınız bu yükü taşırken, sizden 
sonra bu filmi televizyonlarda üç defa, 
beş defa, elli defa yüz defa oynatan-
lar  bu işin kolayını bulmuş, kremasını 
yemektedirler. 
Bütün dava da orada başlamaktadır. 
17 yıldır yüzlerce defa gösterilen film-
lerimden, açtığım bütün davalarıma 

karşın bir tek lira bile kazanamamış 
hepsini kaybetmiş durumdayım... 
17 yıldır çekmediğim kalmadı. 
Halbuki bu televizyonlar her filmde, 
yüz, yüz on dakikalık bir zaman 
kazanmaktalar gün içinde. Her 
bir filmde  iki veya üç defa reklam 
kuşağı almaktalar. Böyle bir şanstan 
sonra size verecekleri bir kaç yüz 
liradan kaçmaktalar, mahkemel-
er peşinde perişan olmaktasınız. 
Siz sadece bu kadar çalışmanın 
karşılığında hiçbir şey alamamış 
olmanın, gittikçe yaşlanmanızın 
getirdiği, ekonomik güçlüklerin 
sizi ezdiği bir zamanda, yapayalnız 
kalırsınız. Birkaç defa bu telif hak-
larının değişmesi sözkonusu olmuş, 
Millet Meclisine kadar gelmiştir. 
Onu ayrıca cevaplamak isterim.

A.K. 395 senaryonuz ve içinde 
çektiğiniz filmlerle Guinness 
Rekorlar kitabına girdiniz. 
Demin de dediğiniz gibi son-
radan bulunan senaryolarla 
bu sayı 420 oldu. Bu büyük 
bir onur ve emeğinizin mane-
vi karşılığı, ancak dediğiniz 
gibi bunun maddi karşılığı 
ülkemizde hala alınamıyor. 
Filmlerinizin birçoğu yüzlerce 
defa televizyonlarda gösterildi. 
Teliflerinizle ilgili girişimleriniz 
şimdi ne durumda?

S.Ö. Bununla ilgili girişimlerim 17-18 
yıldır sürmektedir. “Fikri ve Sınai” diye 
ayrılmış topu topu üç ya da dört 
mahkeme var. Buralara başvurular 
yoğundur. Senede iki defa size ancak 
sıra gelir, bir de adli tatil filan vardır 
bunun arasına giren... Böyle olunca 
davanın başlaması, bilirkişilerin seçil-
mesi, hakimin karar verecek duruma 
gelmesi, epey zaman alır... İki-üç 
seneyi bulur. Sonra kim kaybederse 
o temyize verecektir. Temyizden 
gelince yeniden tashih kararı istenir 
ve hiç ummadığınız bir telif davası 
uzar da uzar... Bir de bilirkişi ücret-
lerini de siz ödersiniz. Alacağınız 
birkaç yüz liranın katlarını fazlasıyla 
mahkemelere, avukatlara ve bilirkişil-
ere verirsiniz. Burada bütün yollar 
sonlandığı için Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesine başvurduk.

A.K. Bana burada yanlış 
gelen bir şey var. Sıradan 
bir vatandaş olarak merak 
ediyorum. Herhangi bir ayıplı 
mal aldığımızda bile hiçbir 
ücret ödemeden hakkımızı 
arayabiliyor ve tüketici 
mahkemelerine ücretsiz 
başvurabiliyoruz. Burada 
ciddi bir hak arama meselesi 
var ve bunun için cebinizden 
para harcamanız bana 
yanlış geliyor. Demek ki dava 
açmak için parası olmayan 
sanatçı, teliflerinin peşine 
düşemeyecek... Bir kuruş 
vermeden sizin dava açabiliyor 
olmanız lazım değil mi?

S.Ö. Sana da yanlış geliyor ama 
durum bu!.. Bugün dava açabilmek, 
altı bin liradan başlıyor. En az üç 
tane bilirkişinin parasını verirsiniz, 
ileri bir tarihte hakim veya hakime, 
bu bilirkişileri beğenmezse yenisini 
atar. O yeni bilirkişilerin ücretini 
de siz ödersiniz. Sonra da davayı 
kaybedersiniz. Onyedi-onsekiz 
senedir sürmektedir bu kara şaka... 

DOSYA
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DAVAM İNSAN HAKLARI 
MAHKEMESİNDE

17 yıldır yüzlerce defa gösterilen 
filmlerimden, açtığım bütün 

davalarıma karşın bir tek lira bile 
kazanamamış hepsini kaybetmiş 

durumdayım... 17 yıldır çekmediğim 
kalmadı. Halbuki bu televizyonlar 

her filmde, yüz, yüz on dakikalık bir 
zaman kazanmaktalar gün içinde. 
Burada bütün yollar sonlandığı 

için Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesine başvurduk.

Yazdığı ve yönettiği filmlerle
birçok ödül alan Safa Önal 

aldığı ödülllerle gurur duyuyor.



Telif Hakları için 1995’te Meclise bir 
kanun tasarısı sunulmuştur... O zamana 
kadar yasa, “Bir eserin sahibi onu imal 
ettirendir” yani yapımcıdır diyordu. 
Sonra Meclise verilen bir tasarıyla o 
kalktı. “Bir eserin sahibi onu yaratandır” 
oldu. “Sinemada” diye açıklık getirildi 
“senaryo yazarı, yönetmen, varsa 
diyalog yazarı ve özgün müzikçi” 
Meclis genel kurulunda oylandı ve 
oy birliğiyle kabul edildi. Tam Meclis 
dağılırken “Yeni bir öneri daha var, onu 
da okutuyorum” dedi Başkan. Okuttu, 
“Bu yasa 1995 yılından sonra çekilen 
filmler için geçerlidir” İşte bu öneriyle 
ilmek boynumuza geçmiş oldu. Böylece 
1995’e kadar yapılan bütün filmler, 
bizim bütün emeğiniz ve çalışmalarımız. 
Biz ve bizim gibi bütün sinemacıların 
emekleri yine sıfırlandı!.. Kazanç yine 
yapımcıların cebine kaldı. 1995’ten 
sonra çok az film yapıldı zaten hatta bir 
ara,  festivallerde gösterecek 10 tane 
filmi zor buluyorduk. Öyle bir zamanda 
bize bu dendi ve bizim yaptığımız 6 
bin küsür film, birdenbire elimizden 
alınmış oldu, bir tek cümle eklenmekle... 
Yani yapımcılarla baş etmek mümkün 
olamadı şimdiye kadar, ürettik ama 
karşılığını alamadık. 

A.K. Bu maddeyi kimin eklettiğini 
biliyor musunuz?

S.Ö. Bir TV programında, bir meslek-
taşımız, bu ismi ve bu konuyu uzun 
uzun anlatmıştı. Hiç girmek istem-
iyorum o meseleye ama bütün bu 
olanlara rağmen ben ve sinemacı 
arkadaşlarım haklarımızdan vazgeçmek 
niyetinde değiliz!..

A.K. Telif meselesinde müzisyenler 
oldukça mesafe katetti ama 
sinemacılar bir arpa boyu yol 
alamıyorlar. Sizce neden böyle, 
sinemacılar birlik olamıyor mu bu 
meselede?

S.Ö. Şimdi Sinema Birimi olarak kurulmuş 
olanların doğru dürüst bişey yaptıkları 
yok, bu işin savaşını vermemektedirler. 
Çünkü bakanlığa bağlı olarak çalışıyorlar 
diyebilirim. Sanırım Kültür Bakanlığının 
yardımı var her bir Sinema Birimine. 
Oradan ödenek alıyorlar. O sayede, 
kira, elektrik, su, sekreter parası, telefon 
gideri, ısınma, temizlik gibi masraflarını 
bu ödeneklerden karşılamaktalar. Bu 
durumda da sesleri kısık çıkmakta, yavaş 
sesle bir takım öneriler getirmekteler. 
Burada yapılacak başka bir şey var diye 
düşünüyorum. Kendisini yakın tanıyan 

birkaç sinemacı arkadaşımdan duyduğum 
bir şey var, bu beni sevindiriyor bir güven 
duygusu veriyor... Sayın Reisi Cumhuru-
muzun Eşi Emine Hanımefendinin, Türk 
Sinemasıyla çok ilgili olduğunu.. Yeşilçam 
filmlerini çok sevdiğini ve beğenerek izle-
diğini söylemekteler.. Herhalde doğrudur 
bu, mutlaktır.  Öyle olunca insan mutluluk 
duyuyor ve “acaba bizi bir araya getirebilir 
mi, bir toplantı bir davet yapabilir mi?” 
Ama sadece sinema birliği üyeleriyle 
değil... Bir dönemi tek başlarına omuzlamış 
isimler var. Yönetmen, oyuncu, senarist 
pek çok sinemacı dostumuz var. Hanıme-
fendi isimlerini bilmektedir şüphesiz. 
Gidenlere rahmet olsun, kalanlar inşallah 
rahat yüzü görsünler artık!.. Sayın Emine 
Hanımefendi  bizi bir araya toplarsa ve 
Sayın Kültür Bakanı da bu toplantıya iştirak 
ederse, orada birçok sorun açıkça konuşu-
lacaktır. Daha önceki Kültür Bakanı derin, 
duyarlı Sayın Nabi AVCI Bey, bana bir telif 
hakları yasası hazırlandığından bahset-
mişti. Ümitlenmiştim kendisi ayrıldı, sonra 
yerine Sayın Numan KuRTulMuŞ geldi, 
Numan Bey’in bu konuda bir beyanatı var. 
“Yeşilçam’a emek vermiş, şimdi yaşlanmış 
ve ihtiyaç içinde olan sinema emekçilerim-
ize vefa borcumuzu ödeyeceğiz” demişti. 
Buradan da ümitlenmiştik... Sonra Meclis 
tatile girdi, o işin de üstü kapandı gibi. 
Düşünün ki bu yıl Devlet Sanat Ödülünü 
Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden aldım, 
420 filmim var, birçok dizi yazmışım ve telif 
alamadığım gibi benim emekli maaşım 
da yok!.. Müzisyenler kendi aralarında bu 
işin kavgasını verdiler, şimdi kendilerine 
düşen hisselerini almaktalar, biz hala bir 
şey alamamaktayız...

A.K. Bu anlattıklarınızdan anladığım, 
aslında devlet iyi niyetle bu konu-
da bir şeyler yapmak istiyor fakat 
yapımcıların bir yerlerde engel olması 
var. Bence Sayın Emine Hanımefen-
di konuya vakıf olursa, bazı şeyler 
değişebilir.

S.Ö. Evet, yapımcılar engel oluyor. Şunu 
da eklemeliyim. Bir televizyonla davam 
sürmektedir. Filmlerimi göstermekteler 
ve bana para ödememekteler... Duruş-
ma sırasında, karşı tarafın avukatı dedi 
ki “Biz ilan ettik o filmi oynatacağımızı 
fakat başka bir şey oynattık”  Öyle olunca 
Hâkim benim avukatıma döndü ve “Sizin 
filmi oynatmamış, başka film oynatmışlar.. 

Yerine ne oynattıysalar onu öğren, bul 
ve bana getir” dedi. Bu soru aslında karşı 
tarafın avukatına sorulmalıydı ama benim 
avukatıma soruldu. Bu kadarla kalsa iyi 
“Tatar Ramazan” filminden dizi yapıldı. 
Telif için dava açtık, işleme eser sahibi 
olarak hak sahibiyim. Kitabı senaryoya 
dönüştürdükten sonra o artık işleme eser-
dir ve başka bir şeye dönüşmüştür. Orada 
bana ait olan, ktiapta olmayan replikler 
vardı, “Benim adım Tatar Ramazan, ben 
bu oyunu bozarım!” gibi. Hakim karar ver-
di, “Bu replik orijinal kitabın 134. Sayfasın-
da yer almaktadır” diye. Ne 134 ne 234 ne 
de başka herhangi bir sayfasında vadır 
bu replik. Tamamen bana aittir. Göz göre 
göre gerçeği saptırdılar ve yalan söyle-
diler. Ayrıca anayasa mahkemesi yine bir 
dava için hakkımda ret kararı verdikten iki 
gün sonra benden savunmamı istedi ve 
bana 15 gün zaman tanıdı. Şimdi kararı 
vermişsin neyin savunmasını istiyorsun? 
Yani kırgınlığımın, tatsızlığımın, tuzsu-
zluğumun ölçeği yoktur.

A.K. Bu konuda sizin kadar  olmasa 
da size yakın emek  vermiş çok 
isim var, onlardan telif alabilen 
oldu mu şimdiye kadar, bu 
konuda örnek var mı? 

S.Ö. Hayır! Bir Bülent ORAN var 
mesela, dünya kadar senaryo 
yazdı, benim iyi arkadaşımdı. 
Onunla ölmeden önceki son 
telefon konuşmamızda “Safa, 
on liracık alayım, öyle öleyim!” 
demişti. On liracık alamadan 
ölmüştür, sesi hala kulaklarımda... 
Buna Erdoğan TÜNAŞ da girer, Cü-
neyt ARKIN da girer, Ülkü ERAKAlIN, 
Atıf YIlMAZ, Sırrı GÜlTEKİN, Mehmet 
DİNlER ve daha kimler girer...

DOSYA
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10 LİRACIK ALAYIM   
     ÖYLE ÖLEYİM”

420 FİLMİM VAR AMA BİR EMEKLİ MAAŞIM YOK 

Bir Bülent ORAN var 
mesela, dünya kadar senaryo
 yazdı, benim iyi arkadaşımdı. 

Onunla ölmeden önceki son telefon 
konuşmamızda “Safa, on liracık 

alayım, öyle öleyim!” demişti. 
On liracık alamadan 
ölmüştür, sesi hala 

kulaklarımda... 

Düşünün ki bu yıl Devlet Sanat Ödülünü
 Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden aldım,

 420 filmim var, birçok dizi yazmışım ve telif 
alamadığım gibi benim emekli maaşım da yok!.. 

Müzisyenler kendi aralarında bu işin kavgasını 
verdiler, şimdi kendilerine düşen hisselerini 

almaktalar, biz hala bir şey alamamaktayız...

İnleyen Nağmeler filmi çekim arası 
(Soldan sağa: Sadri Alışık, Zeki 

Müren, Çolpan İlhan ve Safa Önal)
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BU İŞ DÜNYADA  
 BÖYLE DEĞİL

A.S. Yakın zamanda Cüneyt ARKIN 
rahatsızlandığında bir demeç ver-
mişti, “Teliflerimi almadan ölmem” 
diye, bana bunu hatırlattı. Oyun-
cuların da şüphesiz telifleri var. Bu 
haber gazetelerde yayınlandı ama 
sizin telif davalarınızla ilgili de pek 
adil olmayan haberler oldu. Bu 
gazetelerin ikircikli tutumuyla ilgili 
ne dersiniz?

S.Ö. İlk defa doğru dürüst bahsedilecek 
bu konudan bu röportajla!. “Hak ihlali 
davasını Safa ÖNAl kaybetti” diye başlık 
atıyor çok satan bir gazete, resmimi 
basıyor üstelik, sonra devamı yok.  
“Reddedildi” diyor. 

Reddedildi deyince bitiyor mu aca-
ba? Buradaki hukuk yolları tükendikten 
sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi-
ne de başvurdum. Orada da davalarım 
sürmekte. Onu kazanacağım. Sonuna 
kadar da bu meseleyle ilgili uğraşmaya 
devam edeceğim!.. Ama gazete sanki 
herşey bitmiş ve neticeye bağlanmış 
gibi haber yaptı. Yok canımdan para 
vererek notere gidip bir tekzip yolladık, 
yayınlamadılar. Ben bu tekzibi  yayın-

lamışlardır belki  diye sayfaları  ararken 
Cüneyt ARKIN’ın haberini okudum.

Sanki benim tekzibimi yayınla-
mayışlarının telafisi gibi geldi bana... Bu 
yol açıldı artık, er ya da geç bu haksızlık 
bitecek, ben ve benden sonrakiler 
rahat bir nefes alacaklar!.. 

Yeşilçam’daki hiçbir yapımcı Safa 
ÖNAl için, ne senaryo yazarı ne de 
yönetmen olarak bir tek lira pirim 
ödememiştir. Sosyal hanede işsiz 
görünüyorum bu yüzden. Gelişmiş 
ülkelerde, üreten insanlar teliflerinin 
peşine düşmüyor. Üretilen eseri kulla-
nan her kimse o gelip üreteni buluyor 
ve telifini ödüyor. Eğer hak sahipleri 
mirasçılarsa veya başka sıkıntılar varsa o 
zaman tahakkuk eden telif gelirleri bir 
havuzda birikiyor ve belli zamanlarda 
hak sahiplerine veriliyor. Bu iş bütün 
dünyada böyle!..

A.K. Yüzlerce eseriniz var ama içiniz-
de ukte olan yazmak istediğiniz bir 
öykü ya da konu var mı?

S.Ö. Şimdi elimde iyi çalıştığım bir Türk-
men destanı var, “Dağlı İle Güvercin”. 
Onun sağlığımda çekildiğini görmek 
istemekteyim. Ayrıca kafamın içinde 
birikmekte olan “Atları da Vrurular” diye, 

yılkı atlarından bahseden bir hikayem var. O 
atların hikayesi bana çok dokunmakta. Bir de 
“Paran Yoksa Neyin Var?” Diye bir proje üstün-
deyim, bir kara komedi.

A.K. Siz yıllarca kadın erkek ilişkilerini 
yazdınız. Şimdi değişen ilişki modelleriyle 
alakalı neler demek istersiniz?

S.Ö. Şimdi öyle bakamayız, çünkü dünya bü-
yük bir değişimin içinde. O eski anlayışlar, eski 
disiplinler, eski duygular kalmadı... Bir de yeni 
buluşlar, teknik ilerlemeler var. Bunlar aynı 
zamanda yeni bir masraf kapısı.  Ben bütün 
teknik icatlara karşı bir adamım herşeyi berbat 
etmekteler. Yeni dünyalar açmakta bu aygıtlar 
ve herkes o dünyalara yönelmekte... Bugün on 
yaşında bir çocuk bizim zamanımızdaki yakın-
lığı yaşayamıyor anne babasıyla. Bir de masraf 
kapısı derken şunu söylemeliyim. Ders arasın-
da masamda duran dört beş yıldır kullandığım 
telefonu gören bir öğrenci hanım, “Bu telefon 
size yakışmıyor, eski model, bunu değiştirin” 
dedi. İşte böylece bir tüketim toplumu çıkıyor 
orta yere, insanlar bu aygıtların faturalarını 
ödemek için ayrıca çalışmak zorunda... Sizi 
bunlara bağımlı kılıyorlar.

A.K. Az önce bahsettiğiniz Devlet Sanat 
Ödül Töreni sırasında hatırlıyorum, Sayın 
Cumhurbaşkanımız, sizin isminizle konuş-
masına başladı ve sizinle bitirdi. Çok da 
güzel şeyler söyledi. Bu konuda söylemek 
istediğiniz bir şey var mıdır?

S.Ö. Sayın Reisicumhur tören sahnesine çık-
tıktan sonra zaten bizimle beraber olacaktı... 
Fakat bunu az bularak, önce ödül alacaklara 
ayrılmış olan bölüme gelip, tek tek elimizi 
sıktı, içtenlikle gülümseyerek... Sonra sahneye 
davet ederken, bahsettiğin gibi konuşmasına 
benimle başladı, benimle bitirdi. Bu kadar 
duygusal bir tören beklemiyordum... Ayrıca  
Dolmakalemini hediye etti bana...  Bütün 
ömrü yazıyla geçmiş bir insana, kalem kadar 
güzel bir hediye olamazdı...

CUMHURBAŞKANIMIZ
BANA KALEMİNİ HEDİYE ETTİ

ödül töreni’nde cumhurbaşkanımız 
Konuşmasına benimle başladı, 

benimle bitirdi. Bu kadar duygusal 
bir tören beklemiyordum... Ayrıca  
Dolmakalemini hediye etti bana...  

Bütün ömrü yazıyla geçmiş bir 
insana,  kalem kadar güzel 

bir hediye 
olamazdı...

Ben bütün teknik icatlara 
karşı bir adamım herşeyi 
berbat etmekteler. Yeni 

dünyalar açmakta bu aygıtlar 
ve herkes o dünyalara 

yönelmekte... Bugün on yaşında 
bir çocuk bizim zamanımızdaki 

yakınlığı yaşayamıyor 
anne babasıyla.

SAFA ÖNAL’IN TELİF HAKLARI 
MÜCADELESİNDEKİ 
MAHKEME SÜRECİ 

AÇILAN DAVADA GEREKÇELİ KARAR

ANAYASA MAHKEMESİ’NİN  
KARARI SAFA ÖNAL’A 
GÖNDERMESİNDEN 

 İKİ GÜN SONRA İSTENEN 
SAVUNMANIN BELGESİ

İSTİNAF BAŞVURUSU

TATAR RAMAZAN 
DAVASINDA 
SUNULAN BELGELER

KİTABIN 235. SAYFASI SENARYODAKİ BÖLÜM

KARAR YAZISI

SAVUNMA İSTENEN EVRAK



Nişantaşı ortaokulunda 
öğrenciyken Türkçe 
kitabında Reşat Nuri 
Güntekin’in “Eski Bir 
Yara” isimli öyküsünü 
Okur ve çok etkilenir. 
Daha 1945’de bu 
derin etki onun bir 
yazar olarak hayatını 
sürdürmesinin temelini 
oluşturur. 1961 yılına 
kadar gazetecilik 
yapar. 1953’de ilk 
senaryosu olan 
“Kanlı Para” sayesinde 
Yeşilçam ile tanışır. 200 
fotoroman senaryosu 
yazar. 1969 yılında 

“İnleyen Nağmeler” adlı filmle ilk 
kez yönetmenliğe başlar. Türkan 
Şoray ile sekiz film olmak üzere, TV 
Filmleri de dahil 46 filme yönetmen 
olarak imza atar. Sinemamızın Altın 
çağı olarak adlandırılan dönemde, 
420 senaryoyu Türk sinemasına 
kazandıran Safa ÖNAl’ın eserleri 
arasında Vesikalı Yârim, Ağlayan 
Melek, Dönüş, Bodrum Hâkimi, 
Dila Hanım, Ah Güzel İstanbul gibi 
unutulmaz filmler bulunmaktadır. 
2005 yılında Guinness rekorlar 
kitabına en fazla filme çekilmiş 
senaryo sahibi kişi olarak dâhil 
edildi. Hala senaryo yazıyor ve 
TRT’ye danışmanlık yapıyor.
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KenDI
AnlAtImI
17 Aralık 1930, İstanbul 
doğumluyum, Kimliğim 01 
Şubat 1931’de Avanos’ta ver-
ilmiş. Babam ilk kaymakam-
lığı olan Avanos’ta, sadece 
14 gününü yaşadığım 1930 
yılından beni kurtarmış. 1 
şubat 1931’lemiştir beni. 
Hayata merhaba ded-
iğim 1931’in Avanos’unda 
babamla amcam arasında 
yaşanmış bir şey beni hala 
derinden etkiler. Amcam, 
Doktor Kemal Zeki’nin bir 
apartımanı var Beyazıt’ta, 
Askeri Tıbbiye’nin karşısında. 
Sevilen bir kadın Dokto-
ru. Cuma günleri fakirlere 
ücretsiz bakıyor. Benim 
doğumumun ertesinde Ava-
nos’a gelen anne ve babamı 
düşünüyor. “Yahu, yaz mevsi-
mi, ben burada taze fasulye, 
taze patlıcan, domates, 
biber her türlü taze turfanda 
şeyi yemekteyim. Onlar o 
mahrumiyet bölgesinde, her 
şeye hasret haldeler... Bari 
onlara da yollayayım onlar 
da yesinler” diye hazırlanıyor. 
Yol o zaman dört-beş gün. 
İstanbul-Kırşehir arası gelm-
esi gitmesi hangi şartlarda 
taşınıyor bilmiyorum. Am-
cam büyük cam kavanozlara 
dolduruyor o taze sebzeleri, 
saf alkol ile besliyor. Kapa-
tıyor kavanozları gönderiyor. 
Böyle olunca sebzeler bozul-
maz sanıyor. Avanos’a varıyor 
o kavanozlar ama içindeki 
sebzeler alkolden erimiş yok 
olmuş halde. Mektup yazıyor 
amcam “Şunu gönderdik 
aldınız mı? ufak kavun gön-
derdim yediniz mi?” Cevap 
yazıyor babam, teşekkür 
ediyor. “Aldık, yedik, seni 
hatırladık, teşekkür ederiz. 
Nihal bir güzel pişirdi ki...”

BiyogrAfI



1
800’lü yıllar…  J. Marion 
Sims isimli bir jinekolog 
siyahi köle kadınları satın 
alıp denenmemiş cerrahi 
deneylerinde kobay 

faresi gibi kullanıyor. Siyahi 
kadınlar üzerinde tekrar tekrar 
anestezi yapmadan genital 
ameliyatlar yapıyor. Ona göre 
“siyahi kadınların acı çekmiyor” 
ve bu yüzden siyahi kadınlara 
üzerinde uyguladığı bütün bu 
insanlık dışı testleri uygulama-
sına içindeki ‘adalet’ duygusu 
izin veriyor. Yıllar sonra Sims’e 
“modern jinekolojinin babası” 
ünvanı veriliyor.   New York 
Tıp Akademisi’nin önündeki 
heykelinin kaldırılması uzun 
zaman alıyor.  Mayıs 2018 de 
kaldırılan heykel ile adalet yeri-
ni bulmasa da siyahi kadınlara 
bu işkenceyi yapan doktor 
sembolik olarak tarih karşısın-
da cezalanıyor.

ROSA PARKS
42 yaşında...
Çok yoğun çalışıyor, bir  şirket-
te terzilik yapıyor.

Amerika’nın Montgomery şeh-
rinde yaşıyor, adı Rosa... 
Zencilerin otobüsün arka 
kısımlarında oturduğu yıllar. 
Beyazlar ayakta seyahat etmez-
lerdi, beyazlara ayrılan yerler 
bittikten sonra sırayla zencile-
rin olduğu yere geliyor, zenci 
kalkıp yerini beyaza veriyor. İn-
sanlar hala bir yerlerde adaleti 
tartışıyor aynı zamanda.
1 Aralık 1955. Günlerden per-
şembe. Rosa yine çok yorgun 
bir şekilde otobüse bindi, 
kendisine ayrılan yere geçti ve 
oturuyor. Beyazlar binmeye 
başlıyor, bir süre sonra beyaz-
ların yeri bitince, zencilerin 
olduğu yere geliyor beyazlar.

Bir, iki, üç zenci kalktı yerini 
beyazlara veriyor. Yer verme 
sırası Rosa’ya geliyor. 

Rosa yerinden kalkmıyor. 
Şoför arabayı durduruyor 

ve Rosa’ya kalkması gerektiğini 
söyledi, Rosa kalkmıyor. Dev-
rimler hep böyle başlar ya. Bir 
kişinin haksızlığa direnmesi ile. 
Bir kişinin dahi olsa zulme 
boyun eğmemesi ile.

Kalkmıyorum diye yanıt veriyor 
Rosa, ‘çünkü kalkıp yerimi bir 
başkasına vermem gerektiğine 
inanmıyorum’ diye devam ediyor. 
Bunun üzerine şoför otobüsü 
durduruyor, polis çağırıyor ve 
polis Rosa’yı tutukluyor. 
Kefaletle serbest kaldığında aslın-
da bu eylem çok umursanmıyor.
Ancak Alabama Üniversitesindeki 
bir Profesör olaydan haberdar 
oluyor, bu olayın üstüne gitmeye 
karar veriyor ve Montgomery 
halkını otobüsleri boykot etmeye 
çağırıyor.
Boykot başarılı olunca, zenciler 
devam kararı alıyorlar ve birlik 
oluşturmaya karar veriyorlar. 
Bu birliğin başkanı 26 yaşındaki 
genç vaiz Martin Luther King 
oluyor.
Zencilerin hayatını değiştiren 
büyük adam böyle bir olay saye-
sinde dünya ile tanışıyor.  
Mahkeme günü geldiğinde 
ABD’nin, tüm zencilerin, beyazla-
rın ve siyasilerin gözü bu mahke-
medeydi.
Rosa 14 Dolar para cezası alıyor 
ama artık bu boykot engellene-
miyor.
Tam 381 gün tek bir siyah bir 
daha otobüse binmedi, kilomet-
relerce yürüdüler ama hiç otobü-
se binmediler. Otobüs firmaları 
battı, beyazlar da destek verdi bu 
boykota, birçok zenciyi kendi ara-
baları ile işe getirip götürdüler...
Ve 1956 yılında ABD Anayasa 
Mahkemesi, otobüslerde renk 
ayrımını kaldırdı, artık otobüste 
zenci ya da beyaz isteyen istediği 
yere oturacaktı, kimse kimseye 
yer vermeye mecbur değildi.
Adaleti talep edenler oldukça, 
bir gün elbet yerini bulacaktı. 
Adalet oyuncak değildir, hak-
lıların hakkıdır. Adalet, bir gün 
herkese lazımdır. Batının, ABD’nin 
siyahiler konusunda defalarca 
sınıfta kalmasına rağmen Müs-
lüman ülkeler başta olmak üzere 
dünyaya adalet dersi vermesi de 
21. yüzyılın çelişkisidir. 

DOSYA
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RUKİYE 
KARAKÖSE

“Uzman Klinik 
Psikolog - 

Öğretim görevlisi”

YAZAR

“Zalimin zulmü varsa sevenin/
mazlumun Allah’ı var”. 

Yine bir şeyleri gereğinden 
fazla öncelediğimizde hep 
hüsran olmadı mı sonu? 
Neyi asıl önceliklerimizin 
önüne geçirip kendimizden 
taviz verdiysek, bir şekilde 
“ikaz” edildik. Okul, iş, kariyer, 
statü, maddiyat, ilişki, çocuk 
sahibi olmak gibi unsurlardan 
hangisini hayatın anlamı 
sayarsa insan, mutlaka, bir 
şekilde bunun aksiyle yüzleşir. 

Sünnetullahtır: Neyi/kimi 
Yaratan’la aramızda perde 
olacak kadar hayatımızın 
merkezine alırsak, öncelersek, 
hak ettiğinden yükseğe 
koyarsak onunla imtihan 
ediliriz. Allah’ın (c.c.) bir ismi 
de Gayûr’dur. Sevdiğini 
mâsivâdan sakınır… İmtihan 
ediliriz ki öğrenelim, ders 
alalım, büyüyelim ve kendimize 
zulmetmeyelim… 

Zulüm ise adaletin zıddıdır. 
O halde adaletin tanımına bir 
bakalım: “Adâlet, “davranış ve 
hükümde doğru olmak, hakka 
göre hüküm vermek, eşit 
olmak, eşit kılmak” gibi anlamlar 
taşıyor.  “Âdâlet”in zıddı olan 
“zulüm” ise; haksızlık, eziyet, 
işin gere¬ğini yapmamak 
demek. Ülkelerin, sistemler ve 
medeniyetlerin ancak adaletle 
“daim ve kaim” olacağını biliriz. 
Çünkü “küfr ile âbâd olunur 
ancak zulm ile âbâd olunmaz. 

Mevlânâ ise adaleti şöyle 
tanımlar: “Adâlet nedir? 
Ağaçlara su vermek. Zulüm 
nedir? Dikeni sulamak. Adâlet, 
bir nimeti yerine koymaktır; su 
isteyen her tohumu sulamak 
değil. Zulüm nedir? Bir şeyi 
yerinde kullanmamak, layık 
olmayan yere koymak… Bu da 
ancak belaya kaynak olur.”  

İşlediğimiz zulüm, er geç 
döner, dolaşır ve bizi bulur. 
“Canı inciten kişinin bu 
incitmenin Hakk’ı incitme 

olduğundan haberi yoktur. 
Bilmiyor ki bu küpün suyu 
ırmak suyuyla birleşmiştir.  

Bu yüzden “Zalimlerin 
zulmü karanlık bir kuyudur; 
bütün alimler böyle söyler. 
Ey zulümle kuyu kazan! Sen 
kendin için tuzak hazırlıyorsun. 
İpekböceği gibi kendi etrafını 
örme; kendine kuyu kazarsan 
bari kararlıca kaz. Sen zayıfları 
yardımcısız, kimsesiz sanma; ‘İzâ 
câe nasrullah’ı  oku. Sen filsen, 
düşmanın senden ürkmüşse, 
sana ceza olarak işte Ebabil 
kuşu gelip çattı. Yerde bir zayıf 
aman dilerse, gökyüzü askerleri 
birbirine karışırlar”.  

Biz buna ilahi adalet 
deriz ve biliriz: “Mazlumun 
duasıyla Allah (c.c.) arasında 
perde yoktur”. Başkasına 
yaptığımız zulümde, adalet 
terazisinin dönüp dolaşıp bizi 
tartacağını bilir ve “etme bulma 
dünyası”nda kendimize bir 
miktar çekidüzen veririz. Ya 
kendimize ettiğimiz zulüm? 
Kendimizi hak ettiğimizden 
başka yere koyarak, birilerini, 
hak ettiğinden pek yükseğe 
koyarak,  önemsiz işleri 
öne geçirerek kendimize 
yaptığımız zulmün farkında 
mıyız? Hayatımızın merkezinde 
yalnızca “O”nun olması 
gerekirken o merkeze 
başka şeyler/kimseler 
yerleştirdiğimizde adaletten 
şaşmış olmuyor muyuz? 

Kendi “hakkımıza” da 
girdiğimiz zamanlar olmuyor 
mu? “Nefsinin de senin 
üzerinde hakkı vardır”  diyor 
rehberimiz. O halde en başta 
kendi sınırlı alanımızda adaleti 
kaim kılıp “hayatımızda her şeyi 
ve herkesi yerli yerine koymak, 
hak ettiği değeri vermek” için 
tefekküre başlamalı... Kendini 
bilmekle başlar her şey çünkü; 
kendini bilmek de ancak 
içine dönmek ve tefekkürle 
mümkün…

YAZAR

ADALET: 
HER ŞEY YERLİ 

YERİNDE Mİ?
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A dalet bir kutup 
yıldızı gibi yerinde 
durur. Geri kalan her 
şey onun etrafında 
döner. 

Konfüçyüs
Bir düşünelim: Hayatımızda ne 

çok kişiye hak ettiğinden fazla değer 
verdik? Ne çok şeyi, layık olduğu 
yerden başka yerlere koyduk? Hak 
ettiğinden yükseğe ya da aşağıya… 
İlişkilerimizde birine hak ettiğinden 
fazla “değer” verdiğimizde, genellikle 

buna değmiyor, çünkü adalet 
terazisinden şaşmış oluyoruz. Hem de 
kendi aleyhimize… 

Kuraldır: “Haddini aşan, zıddına 
inkılab eder”. Kendi onurumuz kırılıyor, 
incinmeye/incitilmeye çok açık hale 
geliyoruz. Sonrası pişmanlık… Hem 
karşımızdaki “kadir kıymet bilmez”e 
öfkeleniyoruz hem de bize bunu 
yapmasına izin verdiğimiz için 
kendimize... Ben bunu hak etmedim” 
diyoruz. “Bana zalimce davrandı…”  Bir 
güzel şarkımız ise noktayı koyuyor: 
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Prof. Dr. Burhan Kuzu… 
Anayasa Profesörü, siyasetçi, 
yazar. Türkiye’nin son 
döneminin yakın şahidi. 
Bugüne dek hep siyasi kimliği 

ile tanıdığımız Burhan Hoca ile sıcak bir 
Ankara gününde, bayram arefesinde 
buluştuk. Gündem yoğundu, konuşacak 
çok konu vardı. Ona çocukluğunu 
sordum, Kayseri’de doğan bir Anadolu 
evladının hikayesini. ‘Bizim yılların 
çocukları birbirine benzer’ diyerek 
başladı anlatmaya. Sonrası mı? Aşağıda 
okuyacağınız satırlarda. 

Hocam sizin hikâyenizi gençler çok 
merak ediyor. Çocukluğunuzdan 
bahseder misiniz?

Kayseri’de, Develi İlçesi Şıhlı köyünde 
dünyaya geldim. İlkokulu köyümde 
okudum. Hamidiye Medresesi vardı, 
Sultan II. Abdulhamid tarafından 
yaptırılan. Eskiden üniversiteymiş, 
dedem de oranın müderrisiymiş. 
Akademiye yatkın bir aileden geliyoruz. 
İlkokulu medresede okudum. Ortaokul 
ve liseyi Develi ilçesinde tamamladım. 
1976 yılında hukuk fakültesini bitirdim. 
9 kardeşiz, büyük sıkıntılar çekerek 
okuduk. O yılların çocukları birbirine 
çok benzer, hikâyeleri biraz eksik biraz 

fazladır fakat aynı yere çıkar. liseyi 
birincilikle bitirdim. Babamı ortaokula 
giderken, annemi ise liseye giderken 
kaybettim. Ağabeylerimizin desteği ile 
okula devam ettik. 

Annenizin erken vefatı büyük bir acı…
Tabi anne babanın vefat etmesi 

özellikle anneyi kaybetmek çok zor. 
Rahmetli annem kanser hastalığı 
yüzünden öldü. Hastalığı sırasında 
çok sıkıntılar yaşandı. O dönem 
yaşadıklarımızdan etkilendim ve doktor 
olmaya karar verdim. Fen bölümü 
mezunlarından çıkan lise birincilerini 
tıp fakültelerine sınavsız alıyorlardı. 
Üniversite tercihleri ön kayıt sistemi ile 
yapılıyordu. Sırasıyla üniversitelere kayıt 
yaptırıyorduk. Hacettepe üniversitesi 
birincileri alıyordu. Müracaat ettik. 
Fakat üniversiteye yüksek puanım 
olmama rağmen yerleşemedim. 
Gayri adil bir sınav sistemi vardı. Çok 
üzüldüm. Saçlarım döküldü üzüntüden. 
Sabah uyanınca yastığımda saçlarımı 
gördüm. Erzurum’da tıp fakültesi var, 
lise birincilerini alıyorlar diye bir söylenti 
çıktı. Tabi televizyon yok, sosyal medya 
yok. Üniversite ile ilgili  haberleri gece 

saat 11:00’da yayınlanıyor o zamanlar. 
Tarlada çalışıyorum, uykum geliyor 
sabah 05:00’da uyanmam lazım. 
uyuyakalıyorum. 15 dakikalık haberi 
kaçırmamak lazım. Böyle bir Türkiye…

Erzurum’a gittiniz mi?
Erzurum’a gittim fakat böyle bir 

durum yokmuş. Şehre bir indim yarım 
metre kar var, hava tahmin raporu diye 
bir şey yok. Kayseri’de hava nasılsa her 
yerde öyle sanıyorsunuz. Üniversiteye 
gittim, bana güldüler. ‘Rektörün öyle bir 
yetkisi yok’ dediler. 

Türkiye’nin tek sağcı rektörü 
Erzurum’da o zaman Kemal Bıyıkoğlu. 
İsmini duyardık, severdik. Tabi 
Erzurum’dan İstanbul’a gitmeye 
karar verdim, orada bir üniversiteye 
yerleşmem lazım. Trenle yolculuk dört 
gün sürüyor. Erzurum’dan İstanbul’a… 
Bindim trene çok kalabalık asker 
sevkiyatı varmış yerime oturacağım 
fakat her yer dolu. Sivas’ta trenden 
inip otobüse binmeye karar verdim. O 
yıllarda Sivas Spor-Kayseri Spor maçı 
yapılmıştı ve 38 Sivaslı öldürülmüştü. 
Tabi Sivas’ta Kayserili bulunca dövmeye 
başlıyorlar. Benim haberim yok desen 
bile dayak yiyorsun. Artık Kayseri’de 
inmeye karar verdim. 

   BU MEMLEKETTE TAM 

40 YILDIR 
SAVUNDUĞUM 

BAŞKANLIK SİSTEMİNİN 
KURULMASINA

TANIKLIK ETTİM

PROF. DR. BURHAN KUZU: 

AnAyAsA profesörü, ünlü siyAsetçi burhAn kuzu, turuncu dergi’ye konuştu: “şunu gördüm ki 
AllAh kAderde insAnlArA bir çizgi çiziyor. bu çizgi onun için hAyırlı olAn çizgidir. AcımA hissi çok güçlü 

bir AdAmım doktor olsAm hAstA ile AğlArdım. bu memlekette tAm 40 yıldır sAvunduğum bAşkAnlık
sisteminin kurulmAsınA tAnıklık ettim. bu dünyAdA çok Az AkAdemisyene nAsip olur.“

RÖPORTAJ: ÜMMÜGÜLSÜM TAT
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Bir gün bir arkadaşım haber verdi 
gazete ilanında görmüş Boğaziçi 
Üniversitesi yani o zamanlar Robert 
Koleji üniversite birincileri için kontenjan 
ayırmış. Fakat orada da tıp yok. Gittim 
kimya mühendisliğine kaydoldum. 
1,5 ay kadar okudum. O arada bir 
gün Beyazıt’tan geçiyorum İstanbul 
üniversite önünde insanlar bekliyor, 
kuyruk oluşmuş. Sordum bu nedir diye 
hukuk fakültesi ön kayıt için dediler. O 
gün hukuk fakültesine gitmeye karar 
verdim. Nasılsa devam mecburiyeti yok 
diye düşündüm, gider o arada tıp için 
çalışırım. Kasım ayında hukuk fakültesi 
için kayıt sıram geldi. Boğaziçi’nden 
kaydımı aldım ve hukuk fakültesine 
kaydoldum. 

Hukuk fakültesi günleriniz nasıldı?
Boğaziçi’nde 20 kişilik sınıfta, hukuk 

fakültesinde ise 1500 kişi ile amfide ders 
görüyoruz. 4-5 ciltlik kitaplar var niyetim 
de hukuk okumak değil. Ne yapacağım 
diye düşünüyorum. Bir öğrenci evinde 
kalıyorum. Okula gidiyorum, ders 
çalışıyorum fakat hukuk fakültesini 
sevmiyorum. Haziran ayında bitirme 
imtihanlarını geçtim ve 2. Sınıf oldum. 
Aynı zamanda tıp fakültesini kazanmak 
için çalışıyorum. O yıl üniversite 
yerleştirme sistemi değişti ve 18 tercihin 
tamamına tıp fakültesini yazdım fakat 
yerleşemedim. Hukuk fakültesine devam 
ediyorum, aklım hala tıp fakültesinde. 
Recep Yaman Karadeniz isimli bir 
arkadaşım var, Teknik Üniversitede 
Makine Mühendisliği bölümünde asistan 
o yıllarda. Çok zeki biriydi. Ben seni 
çalıştırayım, tıp fakültesini kazan dedi. 
Gündüz hukuk fakültesinin derslerine 
çalışıyorum, akşamları tıp kazanmak için 
test çözüyorum. Anayasa Hocamız bir 
gün derste matematik çalıştığımız fark 
edince  ‘Anayasa dersi bu’ dedi. Yıllar 
sonra o kürsüye asistan oldum. Hocam ‘o 
gün ders çalışan bendim’ dedim.

Eve kara tahta aldık, Recep ile evde 
çalışıyoruz. Bu arada hukuk fakültesi 
3. Sınıfa geçtim. Üniversite sınavına 
girdim, sınav çok iyi geçti. Cerrahpaşa 
ya da Çapa Tıp Fakültesi’ni kazanmayı 
bekliyorum. Gazetede yayınlanan 
sorulara baktım birçoğunu doğru 
yapmışım. Döndüm memlekete. 
tarlada çalışıyorum. Aylardan temmuz. 
Yanımda eski bir radyo var, Neşet Ertaş’ı 

dinliyorum. Rahmetli iyi insandı, gönül 
ehliydi. Radyo bir anda yayını kesti. 
ÖSYM sorularının çalındığı iddiası var, 
sınav iptal edildi diye yayın yapılıyor. 
Öyle üzüldüm ki. 

Hocam tüm bunları yaşarken dar 
gelirli bir Anadolu çocuğusunuz. Birçok 
sorunun içinde üniversite eğitimi 
almanın mücadelesini veriyorsunuz.

Tabi sınava girmek, bir yere gitmek 
öyle zor ki o yıllarda. Tekrar sınava 
girecek motivasyon kalmadı. Hukuk 
fakültesi 3. Sınıftayım. Bir gün kendi 
kendime düşündüm ‘adalet, hakkaniyet, 
eşitlik bunlar hassas olduğumuz 
kavramlar. Ne işin var tıp fakültesinde 
sen git anayasa kürsüsünde asistan ol’ 
diyorum. Bir arkadaşım var Cevdet. O’na 
dedim ki ‘Bu fakültede asistan olalım’. ‘Bizi 
almazlar burası elit, 4-5 ailenin elinde 
bizi mi alacaklar?’ dedi. Ne yapalım 
diye düşünürken Fransızca öğrenmeye 
karar verdik. Bitirmeden yüksek lisansa 
başladık, dil öğreniyoruz. Cevdet medeni 
hukuk kürsüsüne girdi, anayasada 
kadro açılmadığı için ben kaymakamlık 
için Tekirdağ’a gittim. O sırada hukuk 
fakültesinde kadro açıldı ve asistan 
oldum. İkimiz de profesör olduk. O yıl 
6-7 Anadolu çocuğu hukuk fakültesinde 
ilk kez asistan oldu.

Türkiye’nin o günlerini 
düşündüğümüzde akademik hayat hiç 
kolay olmamıştır. 

Çok çileler çektik. Akademik hayatta 
solcular bizimle çok uğraştı. Demokrasi 
diye bir şey yok. 28 Şubat sürecinde 12 
yıl profesörlüğüm verilmedi. Suçum 
Refah ve Fazilet partileri kapatılırken 
yazdığım savunmalardı. Bizi hedef 
tahtasına oturttular. 98 yılında profesör 
oldum, anabilim dalı başkanı oldum. 
AK Parti kurulurken Recep Tayyip 
Erdoğan aradı, görüştük. Beraber yola 
çıktık. Siyaset günleri başladı. 16 yıl 
milletvekilliği, 13 yıl anayasa komisyonu 
başkanlığı yaptım. 

Şimdi yine tercih hakkınız olsa hukukçu 
olmak ister miydiniz?

Şimdiki aklım olsa liseyi bitince 
ilk tercihim hukuk fakültesi olur, yine 
anayasa hukuku çalışırım. 

Şunu gördüm ki Allah kaderde 
insanlara bir çizgi çiziyor. Bu çizgi onun 
için hayırlı olan çizgidir. 

Acıma hissi çok güçlü bir adamım 
doktor olsam hasta ile ağlardım. Bu 
memlekette tam 40 yıldır savunduğum 
Başkanlık Sisteminin kurulmasına 
tanıklık ettim. Bu dünyada çok az 
akademisyene nasip olur. Kendi teorimin 
gerçekleştirildiğini gördüm. 

Öğrenci evlerinde yemek yapar 
mıydınız?

Şimdiki nesle göre hayatın 
ne olduğunu daha iyi öğrendik. 
Köyümüzden, evimizden uzakta okuduk, 
yemeğimizi kendimiz yapardık. 12 
yaşından bu yana çok güzel yemek 
yaparım. Pirinç pilavını çok iyi yaparım. 
Pirincin iyisini bilirim. Ütüyü pek 
sevmezdim, zaten evlerde ütü de yoktu. 
Eksik çok ama samimiyet, doğallık ve 
kanaat vardı. O yıllarda daha mesuttuk. 
Bereket sonra hayatımızdan kayboldu. 
O yıllarda yol gösteren yok, tüm karaları 
kendiniz çizmek zorundasınız. Hiç 
unutmam 9 kardeş bir gün sofradayız. 
En küçük kardeşim zeytini tek tek 
yiyordu. Kızdım o zaman. 2-3 defada 
yiyeceksin zeytini diye. Fakir aile 
çocuklarıydık fakat başarılı olduk. Arkaya 
baktığında gidecek yer yoktu bu yüzden 
hedef hep ileriydi.

Hocam 12 Eylül dönemi nasıldı? Türkiye 
12 Eylül’de tam anlamıyla neyi yaşadı?

Darbeyi yapmaya karar verenler 
ortalığı karıştırdı. Demirel’in meşhur 

bir sözü vardı. ‘12 Eylül tamam da 11 
Eylül’ün şu saatine kadar durmayan 
terör nasıl oldu da 12 Eylül’de durdu?’. 12 
Eylül olmadan Ankara ve İstanbul başta 
olmak üzere birçok yerde sıkıyönetim 
vardı. Banka önlerinde askerler var 
fakat soygunlar, ölümler devam ediyor 
günde ortalama 20 kişi ölüyor. Darbeye 
zemin hazırlandı. Duruşmalar felaket, 
Kenan Evren’in açıklamaları, işkenceler, 
cezaevlerinde yaşanalar insanın kanını 
donduran cinstendi. Türkiye’de terör 
o cezaevlerinde büyütüldü. Çerçeve 
daha dar kalabilirdi çok genişlettiler. 
Darbeden sonra siyaset kesintiye uğradı. 
27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül… 28 Şubat, 
27 Nisan’da yayınlanan e-muhtıra ve 15 
Temmuz… Hepsi demokrasiye ve halkın 
iradesine set çekmek için yapıldı.

Hocam 15 Temmuz’da milli iradeyi 
ortaya koyan durum sosyolojik olarak 
nasıl oluştu? 15 Temmuz ruhunun içerde 
ve dışarıda yansıması nedir?

Milletimiz darbelerden yoruldu. 
27 Mayısta rahmetli Menderes’in 
ardından çok ağladı. Babamın 
ağabeyimin ağladığını hatırlıyorum, 
Anadolu Başbakan’ın idam edilmesini 
hazmedemedi. Menderes’e sahip 
çıkamamanın ukdesi içimizde kaldı. 
Özal zehirlendi. Faili hala bulunamadı. 
Tayyip Reis’i yedirmeyiz algısı vardı. 
lidere güven vardı. Bir de askeri 
kalkışmanın belli bir grup tarafından 

yapıldığı anlaşılınca halk demokrasinin 
yanında yer aldı. Hatırlarsanız o gece 
1960 darbesini hatırlatan bir darbe 
metni vardı sanki Atatürkçü subayların 
kalkışmasıymış gibi. 15 Temmuz tüm 
darbelerin dışında anahtar teslimi 
bir işgal planıydı. Alın ülkeyi yönetin 
dediler. 15 Temmuz gecesi ABD 
elçiliğinden ses çıkmadı gece saat 
2’ye kadar, çünkü kimin kazanacağını 
beklediler. Menderes Moskova ile 
irtibat kuracağım deyince 27 Mayıs’ta 
darbeyi yaptırdılar. 12 Eylül’de ‘bizim 
çocuklar başardı’ dediler. FETÖ’nün yurt 
dışı yapılanması konusunda mücadele 
veriyoruz. 70’den fazla ülkede FETÖ 
var ve Cumhurbaşkanımız gittiği her 
ülkeyi uyarıyor. ABD konsolosluğunun 
o gece yaptığı açıklamada iki tarafa da 
itidal ediyoruz diyor. İki taraf dedikleri 
kim? Bir yanda Türkiye Cumhuriyeti ve 
seçilmiş meşru hükümet diğer yanda 
terör örgütü, paralel devlet yapılanması. 
Şimdi biz de 11 Eylül’de aynısı desek 
ne olurdu? İncirlik üssü tamamen işin 
içinde. 15 Temmuz ötekiler gibi değildi 
gitmemek üzere geliyorlardı. 

Bugün ekonomide yaşanan sıkıntılar 
aynı kalkışmanın bir devamı mı?

Gezi olayları ile başladı herşey. 
Gezi’de hükümeti devirmek istediler. 
Öncelikli hedef Tayyip Erdoğan’dı. 
Türkiye’yi yönetilemez bir ülke haline 
getirmek istiyorlar. 

Çok çileler çektik. 
Akademik hayatta 
solcular bizimle çok 
uğraştı. Demokrasi 
diye bir şey yok. 28 
Şubat sürecinde 12 
yıl profesörlüğüm 
verilmedi. Suçum Refah 
ve Fazilet partileri 
kapatılırken yazdığım 
savunmalardı. Bizi 
hedef tahtasına 
oturttular. 98 yılında 
profesör oldum, 
anabilim dalı başkanı 
oldum.



RÖPORTAJ

Aylık Kadın ve Yaşam Dergisi

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

film, mutfak kültürü sayfalarımızla evlerinize konuk oluyoruz.

e-mail: info@turuncudergi.com

facebook.com/turuncukadindergisi

twitter.com/turuncudergisi

instagram.com/turuncudergisi

www.turuncudergi.com

Bizi Sosyal Medyada 
Takip Etmeyi Unutmayın!
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Avrupa ve ABD’ye karşı 
milli duruşumuzu savunan bir 
Cumhurbaşkanı görmeye alışık değiller. 
Eskiden ABD emreder Türkiye yapardı. 
O günler geride kaldı. Afrin’e operasyon 
yapan, İHA’sı, SHA’sı olan; milli savunma 
sanayinde güçlene bir Türkiye var. 
Dünya 5’ten büyüktür diyerek dünyadaki 
zulme meydan okuyan, BM’nin 
ABD’nin kölesi olduğunu söyleyen bir 
Türkiye… Bunu yok etmenin yolunu 
arıyorlar. FETÖ’yü piyasaya sürdüler, 
17-25 Aralık’ta yargı darbesi yapmak 
istediler. Onu da başaramadılar. Bu 
kez 15 Temmuz’u denediler fakat 
millet süreci iyi okudu ve tepkisini 
ortaya koydu. Anladılar ki dışarıdan 
müdahalelerle Cumhurbaşkanını 
indirmek bu topraklarda şu an zor. 
Ekonomik darbe yapmak istediler. 
Hükümet ve halkın arasını ekonomi 
üzerinden açmaya çalışıyorlar. 
Türkiye’yi gerçekten tanımıyorlar. 
Başka ülkelerde ekonomi üzerinden 
hükümet düşürebilirler fakat Türkiye’de 
o zor. Millet durumun farkında. ABD 
kaybedecek. Trump kontrolü kaybetmiş 
halde. Tüccar mantığı ile hareket 
ediyor sözde fakat kar ve zarar hesabı 
da yapamıyor. Zücaciye dükkânına 
giren fil gibi davranıyor. 30 ülkede 
şu anda mücadelesi var açıktan. Çin, 
Rusya, İran, Almanya, Türkiye ve Güney 
Amerika ülkeleriyle açıktan kavga 
ediyor. ABD kendisi kaybedecek. Şu 
an dünyada 68 trilyon Dolar borç var. 

Bunun 23 trilyon doları ABD’nin. ABD 
en borçlu ülke. İthalat ihracat dengesi 
hep eksilerde bunu kapatmanın 
yollarını arıyor fakat yanlış yerde 
çözüm arıyor. ABD iç kamuoyunda da 
tepkiler var. Bu durumun kendilerine 
yansıyacağından korkuyorlar. Planlı 
ve projeli davranıyorlar konu sadece 
papaz meselesi değil. Papaz’ın yanında 
başkalarını da istiyorlar ki işler karışsın. 
Türkiye bir hukuk devletidir. Esas baş 
Papaz ABD’de esas onu versinler.

Gündeme en sık gelen konu adalet. 
Adalet nedir? Sosyal adaleti toplumun 
geneline yaymak nasıl mümkün?

Adalet insan için mutlulukta en 
önemli faktör. Bütün ilahi dinlerde 
adalet vurgusu hep olmuştur. Adalet 
mülkün temelidir sözündeki mülk 
devlettir. Adalet devletin temelidir. 
Adalet olmadan devlet yürümüyor. 
Yürüse de huzur olmuyor. Bugün 
dünyadaki huzursuzluk adalet 
eksikliğinden kaynaklanıyor. Hak 
yerini bulmalı. Anadolu’da ‘yiğidi öldür 
hakkını inkâr etme’ derler. Maalesef 
dünyada adalet sorunu var. Büyük 
devletler küçük devletleri yok saymış. 
Petrolünü alıyor, kafasına vuruyor. 
Bizim dinimizde adalet vurgusu çok 
önemli. Bu konuda ayet ve hadisler 
var. Mutlak adalet ahirette mümkün. 
Hukukun amacı ideale yaklaşmaya 
çalışır. Bunu sağlamak çok zor. Adalet 
eşitlik değil eşitlik yalnızca adaletin bir 

parçası. Huzurun temeli sosyal adalete 
dayanır. Dinimiz de sosyal adalete 
çok önem vermiş. Zekâtla, sadaka ile 
sosyal adaleti sağlamış. Kanunlar eğer 
adaletli ise hukuk olur. Yalnızca kanun 
yazmakla adalet sağlanmaz. Kanunun 
adil olması lazım. Diktatörler dayağın 
nasıl atılacağına dair madde madde 
belirtmiştir. Fakat adil değildir. Adaleti 
dağıtacak insanların işinin ehli olması 
lazım. Hakim kendi konuşmaz, kararını 
konuşturur. Cübbesini giyince hakim 
her şeyi dışarıda bırakmalı. Dinimize 
göre de hakim oturunca güven 
vermesi lazım. Hepimiz hukuktan 
muzdaripiz maalesef. Yasalarla bunlar 
kısmen düzeltilebilir fakat asıl olan 
hakim sınıfının eğitilmesi. Yetiştirdiğin 
hakim adamına göre davranırsa 
oradan adalet çıkmaz. Dini kitaplar 
hükümete geliş şeklini belirtmez. 
Çünkü bu çağlara göre değişir. Fakat 
adil olun der yöneticilere. Kuran-ı 
Kerim’de adil olunuz diyor. Habeş 
Kralı ‘sizin dininizle benim inancım 
arasında bir çizgi vardır’ demiş, 
Müslümanlar yanına gittiğinde. 
Müslümanlara kapılarını açıyor, 
yaşayacak yer gösteriyor oysa kendisi 
o zaman Müslüman değil. Fakat şu an 
Müslümanlar birbirini öldürüyor. Hangi 
kul hakkından bahsediyoruz. İslam 
dünyasının hedefi ne? Müslümanların 
ortak değerleri olmalı. Fakat bunca 
bölünmüşlük, parçalanmışlık İslam 
dünyası nerede diye sorduruyor.



YAZAR YAZAR

11 Eylül 1980 günü Meclis, 
115’inci tur için toplandı 
ancak çoğunluk yoktu. 
Parlamenterler, “Yarın devam 
ederiz” diyerek binadan 

ayrıldılar, fakat Meclis’in tam 
karşısındaki Genelkurmay’ın ışıkları 
halen yanıyordu. Ertesi sabah saat 
04.00’te memleket tank seslerine 
uyandı. Gazetelerdeki manşetlerden 
bir gecede değişim diyen de oldu 
utancın adı diye de. . 38 yıl önce 
bugün, Türkiye güne tank sesleriyle 
uyanmış , seçimle iktidara gelen 
hükümet devrilmiş, sokaklarda postal 
sesleri yankılanır bir vaziyette insanlar 
yeni bir güne uyanmıştı. Türkiye’yi 
tamamen değiştiren müdahale 
sonrasında 650 bin kişi gözaltına 

alındığı, 1 milyon 683 bin kişi 
fişlendiği, 50 kişi ise idam edildiği 

171 kişinin ‘işkenceden 
öldüğü’ belgelendiği 

bir olaydan 
bahsediyoruz .

Anlatmaya 17 yaşındayken yaşı 
büyütülerek asılan Erdal ERENle mi 
başlamak gerekir yoksa Nihat ERİM 
suikastiyle mi… ? Siyasi belirsizlikler 
ve anlaşmazlıklar ,uluslararası 
politikalar ve Kıbrıs barış harekatı ile 
ekonomik çöküntüler ve sosyolojik 

olarak toplumun kutuplaşmasından 
tutun bir çok olayı barındırır içinde 12 
eylül darbesi. 

Emir-komuta zinciri içinde 
gerçekleştirilen bu darbe, 27 Mayıs 
1960 darbesi ve 12 Mart 1971 
muhtırasının ardından Türkiye 
Cumhuriyeti tarihinde silahlı 
kuvvetlerin yönetime üçüncü açık 
müdahalesi olarak tarihteki yerini 
almıştır. Darbenin ardından, 6 Kasım 
1983 seçimlerine kadar devletin en 
üst yasama ve yürütme organı olan 
ve sadece beş kişiden meydana gelen 
Milli Güvenlik Konseyi, olağanüstü 
bir ara rejim hukukuyla ülkeyi 
yönetti. Cumhuriyet Halk Partisi ve 
Adalet Partisi başta olmak üzere, 
tüm siyasi partileri kapatan, Büyük 
Millet Meclisi’ni feshederek yasama 
yetkisi olmayan bir Danışma Meclisi 
kuran ve Genelkurmay Başkanı, Kara, 
Deniz, Hava Kuvvetleri Komutanları 
ile Jandarma Genel Komutanı’ndan 
oluşan bu Konsey, kararlarını hiçbir 
şekilde tartışmaya açmadı ve yargı 
denetiminin dışında bıraktı ve halkın 
hukukuna silah zoruyla müdahale 
etmiştir., Süleyman Demirel ile Bülent 
Ecevit’i Hamzakoy’a, Necmettin 
Erbakan ile Alparslan Türkeş’i ise 
uzunada’ya sürgüne gönderilmesi 
demokrasilerde oy verip iktidarı 
belirlemek gibi seçme ve seçilme 
hakkının hiçe sayılarak liderlerin 
bu şekilde küçük düşürülmesi 
aynı zamanda toplumun sosyal 
dokusunda da bir yara açmıştır.

Siyasi partilerin yasaklanmasının 
ardından birbiri adına açılan 
davalardan biri de Alparslan Türkeşin 
11 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası aldığı 
Mhp ve Ülkücü Kuruluşlar Davasıdır. 
Dava 5 yıl 11 ay 8 gün sürdü. 333 
duruşma gerçekleşti. 
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ALPEREN
YİĞİT



YAZAR YAZAR

Ülkenin iç güvenliği olarak polis 
ve jandarmayla bir takım olayların 
önü alınır , alınamadı mı sıkı yönetim 
kanunu veya da ohal kanunu ilan edilir. 
Böyle bir durumda mülki idare olaylarla 
başa çıkma hususunda yetersiz 
kalırsa şayet ordudan bu noktada 
hizmet etmesini ister. Bu yasanın 
anlamı kanunun lafzı ve ruhundan 
da anlaşılanı budur ve demokrasiyi, 
anayasal düzeni ortadan kaldırmaya, 
hükümetin görevini yapmasını 
engellemeye bir gerekçe olamaz 
bu madde! Değerli okuyucuların da 
anlayacağı üzere bu madde tamamen 
bahane edilmiştir. Bu madde olmasa 
farklı bir bahane bulur belki de “ zaruret 
hali” denirdi. Nihayet 12 Eylül 1980 
askeri darbesinden sonra yürürlüğe 
giren, “Milli Güvenlik Konseyi üyelerinin 
yargılanamayacağı”na dair Anayasa’nın 
geçici 15. maddesi, 12 Eylül 
2010’daki referandumun ardından 
nihayet kaldırılmış ve.darbenin 
sorumluları ile bu kişilerin emir ve 
talimatlarını uygulayanlar hakkındaki 
suç duyurularının ardından, darbe 

döneminin Genelkurmay Başkanı, 
Yedinci Cumhurbaşkanı Kenan Evren 
ile eski Hava Kuvvetleri Komutanı 
emekli Orgeneral Tahsin Şahinkaya 4 
Nisan 2012’de, darbeden 32 yıl sonra 
yargılanmaya başlandı. Yargıtayda 
temyiz istemi görüşülen dava, iki ismin 
hayatını kaybetmesinin ardından 
düşmüştür.

2013 yılına gelindiğinde ise TBMM 
Genel Kurulu’nda, TSK İç Hizmet 
Kanunu’nun 35. maddesini değiştiren 
düzenleme kabul edildi. “Silahlı 
Kuvvetlerin vazifesi; Türk yurdunu 
ve anayasa ile tayin edilmiş olan 
Türkiye Cumhuriyeti’ni kollamak ve 
korumaktır” ifadesi, “Silahlı Kuvvetlerin 
vazifesi; yurtdışından gelecek tehdit 
ve tehlikelere karşı Türk vatanını 
savunmak, caydırıcılık sağlayacak 
şekilde askeri gücün muhafazasını 
ve güçlendirilmesini sağlamak, 
TBMM kararıyla yurtdışında verilen 
görevleri yapmak ve uluslararası 
barışın sağlanmasına yardımcı 
olmaktır” şeklinde değiştirildi. Ancak 
15 temmuz hain darbe girişimi 
de göstermiş oldu ki asıl mesele 
maddelerin tanıdığı yetkiler değil “ 
darbe kültürünün ortadan kaldırılması 
ve askeri okullardaki müfredatların 
değiştirilmesi gerekiyor”. Bu nokta 
TSK nın denetlenebilirliğinin ve 
şeffaflığının sağlanması büyük 
önem arz etmektedir ki TSK nın Milli 
Savunma Bakanlığına bağlanması ve 
askeri okullara atanan rektörlerin siyasi 
irade tarafından belirlenmesi yerine ve 
isabetli bir adım olmuştur. 

Yazımı merhum Alparslan  
TÜRKEŞ in “ En kötü demokrasi en 
iyi darbeden daha evladır” sözüyle 
bitirirken tüm Turuncu okurlarına 
keyifli okumalar dilerim.  
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7 Nisan 1987 yılında sonuçlanan 
dava sonrasında, MHP lideri Alparslan 
Türkeş, 11 yıl 1 ay 10 gün hapis 
cezasına çarptırıldı.Partinin genel idare 
kurulu üyelerinin hepsi beraat ederken, 
5 sanığa idam cezası verildi. 

9 sanık hakkında müebbet hapis 
cezası, 216 sanık hakkında 6 ay – 36 ay 
arasında değişen hapis cezaları uygun 
görüldü. Yargılama sürecinde Alparslan 
Türkeş, kalbinden rahatsızlandı ve 29 
Mayıs 1983 tarihinde Mevki Askeri 
Hastanesi’ne kaldırıldı. 4 yıl 5 ay 28 
gün tutuklu kaldı ve ardından tahliye 
edilmişlerdir.

1982 Anayasası’nın Halk Oyuna 
Sunulması Hakkındaki Kanun’la, 
Anayasa tasarısının tanıtımı ve 
açıklanmasını yani lehte olumlu 
propagandayı serbest bırakırken, 
eleştirilmesini yasakladılar.  Konsey, 
hiçbir muhalif ses veya hareketin 
çıkmaması için “oy kullanmama” yani 
boykot seçeneğini bile kısıtladı ve 
oy kullanmayanların beş yıl süre ile 
seçme ve seçilme haklarından yoksun 

bırakılmalarına dair bir maddeyi 
kanuna eklendi. Kenan Evren halk 
mavi oy vermesin diye telkinlerde 
bulunmuş ve hatta bazı gazeteler mavi 
sansür uygulamıştır. Millete dayatılan, 
üzerinde düşünmenin, konuşmanın 
ve eleştirmenin yasak olduğu bir halk 
oylamasıyla  cumhurbaşkanı seçilen 
Kenan Evren’in 12 Eylül darbesine 
dayanak gösterdiği TSK İç Hizmet 
Kanunu 35. maddeyi hukukçu gözüyle 
yorumlamak gerekirse şayet mevcut 
haliyle bu maddenin darbelere 
gerekçe oluşturamadığını belirtmek 
isterim. Şöyle ki ; İç Hizmet kanunu, 
TSK’nın iç disiplinine dair bir kanundur. 
Yani nöbet hizmetleri, ast-üst 
ilişkileri… vb.  bunları düzenler. 

Bir kurumun iç işleyişine dair bir 
kanundan yola çıkıp darbe yapmak 
hukukla veya kanun maddsiyle 
açıklanabilir durum değildir. Daha da 
açacak olursak TSK’nın cumhuriyeti 
koruma veya güvenliği sağlama gibi 
bir görev vardır ancak bunu normal  
bir demokraside sağlamanın yolu 
darbe midir ?. 

Ülkenin iç güvenliği 
olarak polis ve 
jandarmayla bir takım 
olayların önü alınır, 
alınamadı mı sıkı 
yönetim kanunu veya 
da ohal kanunu ilan 
edilir. Böyle bir durumda 
mülki idare olaylarla başa 
çıkma hususunda yetersiz 
kalırsa şayet ordudan bu 
noktada hizmet etmesini 
ister. 

15 temmuz hain 
darbe girişimi de 

göstermiş oldu ki asıl 
mesele maddelerin 
tanıdığı yetkiler değil 

“ darbe kültürünün 
ortadan kaldırılması 

ve askeri okullardaki 
müfredatların 
değiştirilmesi 

gerekiyor”. 



SİVAS KONGRESİNDE 
KAHRAMAN BİR KADIN:
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KADIN VE TARİH KADIN VE TARİH

MELEK
REŞİT
HANIM
Sivas Kongresi’nden kısa bir süre sonra 

Sivas’ta vatansever kadınlar tarafından 
kurulan ve o dönemin tek resmi kadın 
derneği olan ‘’Sivas Anadolu Kadınları 
Müdafaa-i Vatan Cemiyeti, Anadolu 

topraklarının Türk vatanı olduğunun tüm dünya-
ya ispatlandığı 30 Ağustos Zaferi ile sonuçlanan 
ulusal kurtuluş mücadelesine Türk kadının katkı-
sını göz önüne seriyor.

Cumhuriyetin temellerinin atıldığı 4 Eylül 
Sivas Kongresi sonrası, Sivaslı vatansever kadınlar 
bir araya gelerek Anadolu Kadınları Müdafaa-i 
Vatan Cemiyeti adıyla bir dernek kurdu.

28 Kasım günü Numune Mektebinde yapılan 
bir toplantıdan sonra valiliğe resmen başvuruda 
bulunan dernek, 9 Aralık 1919 tarihli Valilik yazı-
sıyla kuruluş onayını aldı.

Dönemin Sivas Valisi Reşit Paşa’nın eşi Melek 
Reşit Hanım’ın başkanlığı altında 800 üyesi 
bulunan dernek, fedakar Türk kadının, Anadolu 
topraklarının Türk vatanı olduğunun tüm dünya-
ya ispatlandığı 30 Ağustos Zaferi ile sonuçlanan 
ulusal kurtuluş mücadelesine olan katkısını göz 
önüne seriyor.

Genel merkezi Sivas olmak üzere ülkede 14 
merkezde şube oluşturan dernek, Sivaslı kadınlar 
öncülüğünde milli mücadelenin kadın örgütlen-
mesini sağladı.

Savaş koşullarında kimsesiz 
kalmış olan kadın ve çocuklara 
maddi ve manevi destek veren 
vatansever kadınlar, cephedeki 
askere kıyafet dikti, aralarında para 
toplayarak maddi destekte bulundu.

Yabancı devlet başkanları ve 
eşlerine gönderdikleri yazılarla, 
işgaller karşısında kadın ve 
çocukların uğradığı zulümleri 
protesto eden, ayrıca padişaha, 
İstanbul hükümetine, bazı 
kuruluşlara, yabancı devlet 
temsilcilerine, Osmanlı basın 
kuruluşlarına protesto telgrafları 
çeken vatansever kadınlar, milli 
mücadele tarihinde haklı ve onurlu 
bir yere sahip oldu.

Sivas Anadolu Kadınları 
Müdafaa-i Vatan Cemiyeti, milli 
mücadelenin başlarında girişilen 
milli davanın sesinin her tarafa 
duyurulması amacıyla 6 Nisan 
1920’de kurulan Anadolu Ajansının 
(AA) kuruluşunun da ilk duyurulduğu 
sivil merkezler arasında yer aldı.  
AA’nın kurulduğuna ilişkin bütün 
yurda, askeri ve sivil makamlara 
Temsilciler Kurulu adına gönderildiği 
tarihi genelgenin ulaştırıldığı sivil 
merkezlerden biri de bu dernek 
oldu.

Sivas Valiliğince TBMM Kültür ve 
Sanat Yayın Kurulunun katkılarıyla 4 
Eylül Sivas Kongresi’nin yıl dönümü 
dolayısıyla bastırılan ve Cumhuriyet 
Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap 
Tarihi Okutmanı Ergün Tarıkahya’nın 
metin yazarlığını yaptığı kitapçıkta 
da Sivas Anadolu Kadınları Müdafaa-i 
Vatan Cemiyeti hakkında bilgi yer 
alıyor.

Sivas’ın Kurtuluş Savaşı’ndaki 
öneminin sadece Sivas Kongresi’ne 
ev sahipliği yapmasından ibaret 
olmadığının belirtildiği kitapçıkta, 
Kurtuluş Savaşı’nda en çok şehit 
veren illerden birisi olan Sivas’ın 
Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ve 
Kuvay-ı Milliye örgütü ile aktif olarak 
mücadeleye katıldığı, ama asıl dikkat 

çekici yönünün Sivaslı kadınların 
kurduğu milli mücadele döneminin 
tek resmi kadın derneği olan Sivas 
Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan 
Cemiyeti olduğu kaydediliyor.

Derneğin vatanın kurtuluşu için 
yaptığı faaliyetler hakkında belge ve 
fotoğraflarla bilgi verilen kitapçıkta, 
Sivas Valisi Reşit Paşa’nın eşi olan 
derneğin başkanı Melek Reşit 
Hanım’ın, derneğin kuruluşu öncesi 
yapılan genel toplantıda vatansever 
kadınlara yaptığı konuşmaya da yer 
veriliyor. ‘’Muhterem hemşirelerim’’ 
diye sözlerine başlayan Melek Reşit 
Hanım, konuşmasında şu ifadeleri 
kullanıyor:

‘’Bugün buraya toplanmaktaki 
maksadımız, memleketimiz hakkında 
biraz görüşmek, dertleşmek, 
ağlaşmak, Cenab-ı Hakka yalvarmak, 
lazım gelirse vatanın müdafaası 
için hatta ölüme bile katlanmaktır. 
Çünkü istiklalini kaybeden bir 
millet, en büyük rahata nail olsa bile 
artık o memleketin sahibi değildir, 
esiridir. Bir insan küçük bir evin 
hanımı olmayı, elbet büyük bir evin 
hizmetçisi olmaya tercih eder...’’

Dernekle ilgili araştırmaları 
olan araştırmacı-yazar Sabiha 
Serin, yaptığı açıklamada, ülkede 
hatta dünyada yaşayan herkesin 
bu önemli derneği hatırlayıp 
bilgilenmesi gerektiğini belirterek, 
‘’Tüm Türk kadınlarının, bu 
dernekte çalışan değerli vatansever 
hanımları örnek almaları gerektiğine 
inanıyorum. Bu cemiyetin varlığını 
ne yazıktır ki bugüne kadar çok az 
Sivaslı bilmiş, okul ders kitaplarında 
dahi bu önemli derneğe yer 
verilmemiştir’’ diye konuştu.

Tüm kadınların o dönemdeki 
çağdaş, yurtsever hanımlar gibi 
olup birlik beraberlik içerisinde 
duyarlı, mücadeleci, üretici olması 
gerektiğini ifade eden Serin, 
‘’Ülkemiz ve Sivas’ımız ancak o 
zaman tarihteki layık olduğu yeri 
koruyabilir’’ dedi.



RÖPORTAJ RÖPORTAJ
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BİR çOğUMUzUN BİLDİğİ HUzUR 
SOKAğI KİtABININ YAzARI SEVgİLİ 
ŞULE YüKSEL ŞENLER’İN, KENDİSİ 
KADAR KIYMEtLİ KIz KARDEŞİ YAzAR 
VE EL SANAtLARI ÖğREtMENİ gONcA 
güLSEL ŞENLER, MEKKE’DE tURUNcU 
DERgİSİ’NE tüM SAMİMİYEtİ İLE 
KONUŞtU: 
“DEDİM Kİ, RABBİM ŞU ANDA 
BENİM RUHUMU KABzEtSE, 
Hİç gAM DEğİL! BEN 
MURADIMA ERDİM... “

SALİHA
SAĞDIÇ

Hac, bir yolculuk... Hem 
her insanın kendi içime 
doğru yaptığı manevi 
bir yolculuk hem de 
topluca yapılan gerçek 

bir yolculuk. Maddi yolculuk bir araca, 
bir uçağa binerek başlıyor; bazıları için 
birkaç hafta, bazıları için ise daha fazla 
sürüyor. Fakat aslında manevi yolculuk 
çok daha önce başlıyor. Beytullah 
aşkı içinize ne zaman düştüyse sizin 
hac yolcuğunuz o zaman başlamış 
demektir. 

Benim yolculuğum bundan on iki 
sene evvel başlamıştı. Allah; nispeten 
genç bir yaşta, otuz beş yaşımda 
gelmeyi nasip etti. Geldikten sonra 
ise neden mütemadiyen “genç yaşta” 
gelmeye vurgu yapıldığını bizzat 
yaşayarak anladım. 

Hac, başlı başına muhteşem 
bir duygu ve deneyimken, burada 
yolculuğuna tam otuz altı sene evvel 
başlamış biriyle tanışmak ve bir 
röportaj yapmak da nasip oldu. 

Mekke’de olduğunu öğrendiğimiz 
kıymetli Gonca Gülsel Şenler 
hanımefendi ile haccı ve yaşadıklarını 
konuşmak için röportaj yapmak 
istedik. Kendisi bizi kırmadı ve kabul 
etti. 

Bir çoğumuzun bildiği Huzur 
Sokağı kitabının yazarı sevgili Şule 
Yüksel Şenler’in, kendisi kadar kıymetli 
kız kardeşi yazar ve El Sanatları 
Öğretmeni Gonca Gülsel Şenler ile 
Mekke’de kaldığı otelin lobisinde 
buluşmak üzere sözleştik. 

Otuz yaş üzeri bir çok kişinin bildiği 
efsane Danimarkalı Gelin filminin 
hikayesinin kendisine ait olduğunu 
biliyor ve tanışmayı çok istiyordum. 

Hac mevsimi kalabalığı ve 
yoğun trafik sebebiyle buluşmaya 
geç kaldığımda kendisinin bizi çok 
beklediğini; ilerleyen yaşı ve hastalığı 

sebebiyle uyumaya hazırlandığını 
söylediklerinde öyle üzüldüm ki, 
gerçekten kısa bir röportaj olacağını 
söyleyerek şansımı bir kez daha 
denemek istedim. 

Sağ olsun beni kırmadı ve 
odasında kabul etti. Ben oraya 
belki de birkaç kez hacca gitmiş, en 
azından umreye gitmiş olduğunu 
düşündüğüm biriyle karşılaşacağımı 
düşünerek gitmiştim. Böyle bir hikaye 
duyacağımı hiç tahmin etmemiştim. 

Ben orada gerçek bir Kabe aşığı 
ile tanıştım. Siz de tanışmak isterseniz 
buyurun. Belki sizin yolculuğunuz da 
bugün başlar, kim bilir?

Turuncu Dergisi: Gonca Hanım, hac 
yolculuğunuz nasıl başladı? 

Gonca Gülsel Şenler: Benim 
maceram otuz altı yıl kadar önce 
başladı. O zamanlar hanımlar bir 
kurumla hacca gidiyordu, ben de 
hemen kaydımı yaptırdım. Tabi aradan 
günler geçti, parayı verme aşamasına 
geldik. Ama maalesef eşim, razı 
gelmedi. O kadar mücadele ettim ama 
yok, olmuyor. Baktım; çocuklarım var... 
Çocuklarım olmasaydı; dinlemem, 
giderdim. Ama çocuklar olunca, 
boynumu büktüm. 

Ertesi sene, yine bir hamle; yine 
kaydım yapıldı ama yine olmadı. Bu 
otuz altı sene böyle geçti. Her sene 
kaydımı yaptırdım ama maalesef 
olmadı, olmadı, olmadı... 

Ondan sonra Türkiye’ye geldim, 
yerleştim. Yerleştikten sonra hastalığım 
başladı. Çok hastaydım ve o hastalık 
sebebiyle bir ümitsizliğe düştüm. “Bu 
yaştan sonra, bu kadar hastalıktan 
sonra, sen nereye gideceksin Gonca, 
otur oturduğun yerde” diyordum 
kendime.  Benim tek tesellim, 
televizyonlarda hac merasimlerini 
seyretmekti. Onlara bakınca 
gözümden yağmur gibi yaş akıyordu. 
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Çok acı bir şey, istiyorsun ama vasıl 
olamıyorsun. Daha önce sağlıklıyken 
olamadım, sağlık gittikten sonra 
nasıl olacak diyordum. Tüm bunları 
yaşadıktan sonra artık tamamen 
ümitsizdim. 

Sonra bir gün, bir telefon geldi 
Cumhurbaşkanlığından. Dediler ki; 
“Hemen hazırlanın, beş gün içinde 
sizi hacca gönderiyoruz” Tabi ben çok 
şaşırdım. Ne kayıt yaptırdık, ne hazırlık! 
Hiçbir şey yok.

Yani sayın Cumhurbaşkanımız 
bana öyle bir hediye verdi ki, çıldıracak 
gibiydim. “Ya olabilir mi? Mümkün 
mü?” diyordum sürekli. 

İşte Allah nasip etti ve ben burada 
buldum kendimi. Fakat bunu hiçbir 
kelimeyle ifade edemiyorum. 

Turuncu Dergisi: 36 yıllık bir özlem 
bitmiş mi oldu? 

Gonca Gülsel Şenler: Ondan daha 
çok şunu düşündüm; “Rabbim ben 
niye daha önce gelemedim, niye daha 
önce kabul etmedin beni?” dedim. Bu 
çok büyük bir acı içimde. Gençlikte 
yapılması lazım bunların fakat ben 
nail olamadım. Rabbim yaşlılığımın en 
kötü zamanında nasip etti. Ben şuna 
bağlıyım yavrum (tekerlekli sandalyeyi 
göstererek) kendi başıma yürüyüp 
gidemiyorum bir yere. Muhakkak birisi 
sürecek. 

Fakat Allah binlerce defa razı olsun; 
bir hocamız var, İsa Hoca. Benim 
çektiklerimi gördükten sonra dedi 
ki; “Anneciğim sen üzülme, senin 
haccını ben yaptıracağım.” Fakat 
kendisi bir çok hacıdan sorumlu bir 
grup başkanıydı. Düşündüm, o kadar 
kalabalığı yönetmesi gereken bir insan 
ve benimle ilgilenecek. Aslında ihtimal 
veremedim, nasıl olacak dedim kendi 
kendime. Ama söz vermişti ve bu sözü 
tuttu. 

Sonrasında hadiseler peş peşe 
cereyan etti ve son olarak dün öyle bir 
tavaf yaptırdı ki bana, nasıl anlatsam 
bilemiyorum. 

Normal şartlarda tekerlekli 
sandalyedeki herkes üst katlarda 
yapıyor tavafını. Fakat benim kalbim 
ölesiye aşağıda olmak istiyordu. Öyle 
bir arzu, öyle bir aşk ki anlatılmaz... 

Veda tavafını yukarıda yapmak 
istemedim. Yukarı katlarda taptığım 

tavaflarda adeta bir belgesel izler 
gibiydim, zevk alamadım. 

Fakat dün son tavafı yaparken 
yaşadıklarımız, aşağıya inmemiz 
bir mucizeydi sanki. Tekerlekli 
sandalyelileri, üstelik de hac 
mevsiminin en kalabalık anında 
polisler bırakmıyordu. Ben de gözyaşı 
döküyordum. Öyle çok istiyordum ki, 
ona yakın olmayı. İsa Hoca oradaki 
görevlilere şöyle söyledi;  “Bakın 
gözleri yaş içinde, burayı görmek için, 
yakınında olmak için perişan oldu” 

Görevli adam bize ters ters baktı, 
baktı ve eliyle geç işareti yaptı. Tüm bu 
olanlara inanamanıyordum. Bir anda 
aşağıda bulduk kendimizi, o halkanın 
içinde! 

İşte Kabe ile aramızda yalnızca 
4 kişi vardı, o kadar yaklaştım ona. 
Bu müthiş bir şeydi benim için, 
inanılmayacak bir şeydi -tabi herkes 
için böyledir- 
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Bir de İsa Hoca’nın tavaf boyunca 
arkamda sesli bir şekilde Kur’an-ı 
Kerîm okuması beni mahvetti. Yani o 
tavaftan zevk almak ayrı bir de Kur’an 
eşliğinde olması ayrı güzeldi. Benim 
için inanılmaz bir duyguydu. 

Dedim ki, rabbim şu anda benim 
ruhumu kabzetse, hiç gam değil! Ben 
muradıma erdim... 

Turuncu Dergisi: Muhteşem! Gerçekten 
inanılmaz bir hikaye. İnsanın 
etkilenmemesi mümkün değil.

Peki, Hac görevini yapmak isteyenler 
için neler söylemek istersiniz? 

Gonca Gülsel Şenler: Hakikaten 
anlatılması güç, çok değişik bir 
duygu. Her müslümanın muhakkak 
yaşaması lazım. Fakat Allah aşkına 
gençlerimiz, gençken yapsın bu 
vazifelerini. Herkesin bir şekilde 
nefsinden feragat edip, bu zevki, bu 
ibadet hazzını duyması lazım. Hac, 

bambaşka bir şeymiş.  Açıkçası ben, 
bu hazzı duyabileceğimi de pek 
sanmıyordum. Benim diyordum, 
kalbim kurudu, katılaştı! Herhangi 
bir his duymuyordum. Arzu var ama 
his yok. Fakat Kabe’ye geldiğim anda 
ölecekmişim gibi oldu, o katılaşmış 
sandığım kalbim çarpıyor, titriyorum. 
Böyle bir şey olamaz, ben hayatımda 
hiç böyle bir şey yaşamadım. Böyle bir 
duygu hayatımda hiç hissetmedim. O 
yüzden gençlere tavsiyem; Allah rızası 
için önceliği hacca versinler. Çünkü 
yaşlandıktan sonra o kadar zor ki...

Tabi ben yaşlı olarak geldim 
ama bana iki melek yardım etti. Biri 
gerçekten Melek (kendisine refakat 
eden Melek hanımı göstererek) diğeri 
de İsa Hoca. Onların yardımı ile kuş gibi 
uçtum ben. Allah onlardan razı olsun. 

Turuncu Dergisi: Bu kutsal topraklara 
ilk gelişinizdi yani. Peki umreye gelmeyi 
düşünmediniz mi?

Gonca Gülsel Şenler: Hayır, 
hem de hiç! Hacı olmadan umreye 
gelmeyeceğim demiştim.

Turuncu Dergisi: Allah haccınızı kabul 
etsin, mebrur hac eylesin inşallah. 
Bize burada bu değerli günleriniz 
içinde vakit ayırdığınız için çok 
teşekkür ederiz. Özellikle hac ile ilgili 
duygularınızı öğrenmeyi çok istemiştik. 
Diğer türlü çok röportaj yapılmıştır 
mutlaka. 

Gonca Gülsel Şenler: Oldu  
evet ama eğer İstanbul’da olsaydık  
ne olur yapmayalım derdim. 

Fakat o kadar röportajdan sonra 
hacda, yani Kabe’de, Mekke’de 
vereceğim röportaj sanırım çok  
isabetli oldu.

Turuncu Dergisi: Tekrar çok teşekkür 
ederiz, Allah haccınızı kabul etsin 
ve bu duyguyu yaşarken size vesile 
olanlardan da razı olsun.

Hakikaten anlatılması 
güç, çok değişik 
bir duygu. Her 
müslümanın muhakkak 
yaşaması lazım. 
Fakat Allah aşkına 
gençlerimiz, gençken 
yapsın bu vazifelerini. 
Hac, bambaşka bir 
şeymiş.  



OKUL DEĞİL; 
ANNELER KORKUNÇ
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E
ğitim-öğretim döneminin 
başlamasına haftalar 
kala velilerde hafif telaşla 
beraber çocuklarda 
endişeler, yakınmalar 

ve itirazlar kendini göstermeye 
başladı. Çocuklar neden okuldan bu 
kadar nefret ediyor? Neden yıllardır 
eğitimi ve öğretimi çocuklara sevimli 
bir şekilde sunamadık? Neden 
sınavlardan yüksek notlar alamayınca 
çocuklar kendilerinin başarısız 
olduklarına inanıyor? Bu sorular böyle 
uzar gider..

Eğitime yönelik çok fazla aklımızda 
soru işareti bırakan şey mevcut. 
Eğitimciler,anneler ve babalar bu 

sorulara cevap bulmak için oturup 
düşünmeye başladığında eğitime 
ilişkin birşeyler değişecektir. 

Yıllarca o sıralarda öğretmenlerimizi 
dinledik, güzel şey tabi bu. Fakat her 
alanda üst seviye başarı beklentisi biz 
öğrencileri aptallığımıza inandırıyordu. 
Çünkü her alanda inanılmaz başarılı 
olmamız mümkün değildi.  Ailelerin 
farkındalıkları öncelikle burda 
başlamalı; bir çocuk her alanda 
başarılı olacak beklentisi, çocuğu 
başarılı olabileceği diğer alanlarda 
gösterebileceği performansıda 
olumsuz etkilemektedir. Mükemmel 
olmalısın beklentisi, çocuğun sırtında 
ağır bir yük.

Çocuklara bakınca, at yarışlarındaki 
birbirini geçmek üzere koşturan atlar 
aklıma geliyor. Bu yarışlarda yönerge 
veren kişiler,bir de maçın akışını sözel 
olarak ifade eden birileri vardır.Bu 
kişilerde bana anneleri anımsatmakta. 
Çocuk kan ter içinde koşuyor, annede 
ordan hadi “onur seni geçti biraz daha 
hızlan diyor.” Şimdi kim bu çocuğun 
yerinde olmak ister? Eminim birçok 
kişi hiç böyle düşünmemişti.  Ve maçı 
kaybettiğinde çocuğun yaşayacağı 
özgüven sorunsalını düşündük mü?

Neden çocuklarımız başkalarını 
geçmek yerine, olabileceklerinin en 
iyisi olmak için çabalamıyor? Neden 
bunun için motive edilmiyor?
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Sorun çocuklarda değil, günümüz 
annelerinde ..

Çocuklarımızı öncelikle birey 
olabilmek adına eğitmeliyiz, bunun 
ilk adımıda hanede başlar. Anne ve 
babayla kaliteli ilişki kuran çocuk 
bireyselleşmek adına ilk aşamayı 
sağlıklı bir şekilde aşar.Ve daha sonra 
eğitim hayatı başlar, eğitim hayatında 
ise sosyalleşerek bireyselleşmeye 
devam eder. İlişkiler kurarak, 
kırılarak, kazanarak,kaybederek 
biraz daha hayatın içine girer. Bu 
aşamada eğer çocuktan mükemmel 
olmasını bekler ve bu anlamda 
çocukları sıkıştırır,zorlarsak çocuk 
bireyselleşmenin bu aşamasını 
sağlıklı geçiremez ve yetişkinlik 
dönemlerinde bunun olumsuz 
yansımalarını görebilir.  

Eğitimden korkmamalarını 
sağlamalıyız, sınavların önemli 
olmadığını bunların sadece 
eksikliklerini görmesi ve bir sonraki 
uygulamaya kadar toparlayabilmesi 
için araçlar olduğunu çocuğa 
benimsetilmeli. Çok fazla sınavlara 
tabi tutularak çocukların ders 
başarılarının değerlendirilmesi 
gerçeklik oranı oldukça düşüktür. 
Ailelerin bu konuda yanılarak, 
çocukları size getirdikleri notlara 
göre değerlendirmemelerini 
öneririm. Çocuklarınız size getirdikleri 
o notlardan daha önemli.

Sürekli baskı altında olan 
çocuklarda, ezberleme eğiliminin 
daha çok olduğunu görürüz. 
Yorumlama ve sonuçlandırma 
eğilimleri oldukça zayıf sadece tek 
bir yere odaklı ezberci yaklaşımla 
kendilerine dayatılan şeylerini 
yerine getirmeye çalışırlar. Yani 
farkında olmadan anne ve babalar 
çocuklarını baskı ve beklentiye 
maruz bırakarak; öğrendiklerini 
zannederken çocuklarına büyük bir 
kötülük yaparlar. İnsan beyni birşeye 
odaklanıp, onu sürekli tekrar ederse 
başka şeyleri öğrenme kapasitesini 
daraltır. Tek odaklılık ve tekrarlama 
yani ezberleme eğilimi; beynin aktif 
öğrenme merkezlerini deaktif hale 
getirir ve yorumlama,çok boyutlu 
düşünme gibi eğilimlerini olumsuz 

etkiler. Bundan dolayı çocuklarınızı 
baskı ve zorlamayla öğrenmeye 
itmeyin, çocuklarınıza nasıl 
öğrenmeleri gerektiğini öğretin. 

Eğitim sistemimiz içerisindeki 
gördüğüm en büyük eksiklik; bilginin 
doğrudan çocuğa sunulması ve 
onun hemen sindirilmesi gibi bir 
beklentinin olması ve sisteminde 
bunun üzerine kurulmuş olmasıdır. 
Eğitim sisteminin içerisine; öğrenme 
davranışının nasıl öğrenilebileceğini 
çocuklara anlatan dersler olmalıdır.  
Verilerimiz sonucunda elimizde 
datalarımız var, bu dataları 
detaylandırıp anlamlandırarak gerekli 
olan yerlerde ve zamanlarda şu 
şekilde kullanmalıyız şeklinde bir 
zincir sistemi oluşturularak,çocuklara 
öğrenme davranışı öğretilmelidir. 
Bu eğitim sistemimiz içinde 
maalesef olmayan bir sistem fakat 
siz çocuğunuza bu konuda destek 
olabilirsiniz.

Doğrudan bilgiyi dayatmadan, 
çocuğun anlamlandırarak bilgiyi 
sindirmesini sağlamalısınız. 

Çocuklarınızın öğrendikleri 
bilgileri sorgulamasına izin 
verin. Birşeyi öğretip bir diğerine 
geçmeyin, bu şekilde ilkel öğrenme 
stillerini kenara atın ve öğrettiğiniz 
şeyi sorgulaması için ona zaman 
tanıyın. Öğrendiği şeyleri onunla 
tartışarak, eğlenceli hale getirin. 
Bu şekilde eğlenerek öğrenme 
sisteminin temellerini atmış 
olursunuz.

En büyük sorunlarımızdan 
biride; çocukların birbirleriyle 
kıyaslanmasıdır. Şunu çok açık 
söylemeliyim ki; hayatınızda 
çocuğunuza yapabileceğiniz en kötü 
şey başkalarının ondan daha başarılı 
olduğunu ona sürekli söylemenizdir. 
A kişisi başka alanlarda başarılı 
olabilir, sizin çocuğunuz daha başka 
alanlarda başarılı olabilir. Bu çocukları 
birbirinden üstün yapmaz; farklı 
alanlarda başarılı iki birey ortaya 
koyar.Bazı çocuklar genetik olarak 
gerçekten çok zeki olabilirken bazı 
çocuklarımız normal seviyede  
olabilir ve daha çok çalışmaları 
gerekebilir. 

Neden çocuklarımız başkalarını geçmek yerİne, 
olabİleceklerİnİn en İyİsİ olmak İçİn çabalamıyor? 

Neden bunun İçİn motİve edİlmİyor?
Sorun çocuklarda değİl, 

günümüz annelerİnde...

Bu bir ölçüt değildir. Önemli olan 
akıllı çocuklar yetiştirmektir, zeki olmanın 
akıl olmadığı sürece hiç bir anlamı 
yoktur. Zeka var olan potansiyelken, akıl 
o potansiyeli kullanabilme becerisidir. 
Bu yüzden çocuklarınızı zeka yönünden 
kıyaslamayın. Toplumlara en büyük zararı 
veren kişilerin çok zeki kişiler olduğunu 
görebilirsiniz, bu yüzden bir çocukta 
önemli olan merhamet,vicdan ve akıl 
gelişimidir. 

Ve çocuklarınız, aldığı notlardan çok 
daha önemli ve anlamlı. Bunu hiçbir 
zaman unutmayın ve bunu hep kendinize 
hatırlatarak çocuğunuza yaklaşın..
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Y
az gelmiş yine.
Koşturup duracak çocuklar. 
Tam kahveni almış otururken 
camdan bir ses: ”Aliiiiii! Topu 
at!” deyiverecek.

Nerden kapandı bu okullar, heryer 
vıcır vıcır diyeceksin. 

Sesler ses üstüne binecek; salınca-
ğın gıcırtısı, küsmüş bir çocuk ağlama-
sına karışacak.

Esmedi gitti diye hayıflandığın rüz-
gar gelecek bir gün uçuracak perdeni.

O gün bakacaksın televizyona, 
yine diyeceksin, yine neler olmuş 
dünyada.

Nereye gidiyor bu insanlık?
İnsanlık bir yere gitse keşke, duru-

yor öylece zannımca.
Bir haber, iki haber..
Üçüncüsü fena.
Minik Eylül’den bahsediyor. Mavi 

kanatlı bir kuşun peşinden giderken, 
maviliklere yükselmiş.

Sehpadaki peçeteye gidecek elin. 
Bir iki damla yaş işte, öylesine.
Sildin gitti!
Yaz devam edecek.
Çocuklar hala sokakta.
Vıcır vıcırlar işte bildiğimiz.
Bir annenin sesi var bu defa 

camda. “ Ye kızım bu son lokma!” diye 
geziniyor.

Rüzgar aynı rüzgar, zaten nerden 
eserse ordayız malum.

Yine koltuğun tepesinde, televiz-
yonun başındayız.

Haberlere bakacağız elbet. 
Yine mi insanlık bir yere gitmiş? 

Yok yok duruyordur o çok uzaklaşmış 
olamaz.

Bir haber, iki haber..
Üçüncüsü fena.
Minik leyla’dan bahsediyor. Beyaz 

kanatlı bir martının peşinden giderken 
martı oluvermiş.

Peçete yok bu defa. Üstüne sile-
ceksin gözyaşını. 

Birazdan çamaşırlar yıkanacak, 
yıkarsın gider!

Eylül ayı geldi işte. 
Yaz bitti bile. 
Çocuk sesleri çekiliyor artık mey-

danlardan.
Eylül ayı almış sanki maviyi gökler-

den, sebebini güz sanmışlar.
Sebebi minik Eylül’müş çok geç 

anlamışlar.
Bir hüzün kaplamış ortalığı, sebe-

bini hazan sanmışlar.
Sebebi minik leyla’ymış çok geç 

anlamışlar.
Kötülük gelmiş, kaplamış tüm 

kalpleri.
İnsanız diye övünürken insanlıktan 

çıkmışız.
Sebebini bulamamışlar.
Ama olsun..
Bu çocuklar bilecek onları gömen 

zalim elleri.
Gittikleri yerde, kötünün kalbine 

yasemin tohumları ekecekler.
Kristal kaplara koyacaklar akıttıkları 

göz yaşlarını,
Okşayacaklar usul usul yaşayama-

dıkları çocukluklarını.
Nehirler akacak kalplerinden, 
Başka şeyler olacaklar.
Bizim olamayacağımız   

bambaşka şeyler…
Eylül ve leyla’ya…
Haykırdığım    

dualarım ile…

YAZAR

SEBEBİ LEYLA MI?

EYLÜL’DE BİR
HÜZÜN VAR

YAZARYAZAR

Eylül ayı almış sanki 
maviyi göklerden, 

sebebini güz sanmışlar.
Sebebi minik Eylül’müş 

çok geç anlamışlar.
Bir hüzün kaplamış 

ortalığı, sebebini hazan 
sanmışlar.

Sebebi minik Leyla’ymış 
çok geç anlamışlar.

Kötülük gelmiş, kaplamış 
tüm kalpleri.

İnsanız diye övünürken 
insanlıktan çıkmışız.

Sebebini bulamamışlar.
Ama olsun..

Bu çocuklar bilecek 
onları gömen zalim 

elleri.



ZARİF YAZILARZARİF YAZILAR

“Bir gün aklına gelecek olursam, bana şiir ısmarla.
Eylülü konuşalım…”        C. Süreyya

Dedim ya Eylül ‘ dü.
 Savruluşu bundandı kimsesizliği-

min.”      Derken Cemal Süreyya belki 
de tüm şairler adına sahiplenir eylülü 
tüm hüzzam makamıyla Eylüldü adlı 
şiirinden alıntılarıyla.

   Bir de bir zamanlar dilimizden 
düşmeyen bir şarkı gelir hatrıma :

“Eylül’de gel demiştim sana gelme-
din

 Kaç eylül geçti aradan dönmedin” 
diye başlayan.

  Bu kadar değildir elbette eylül 
adına söylenenler, velhasıl söylene-
cek olanlar. Daha nice şairin dilinde 
şiire, nice yazarın kaleminde romana, 
öyküye bürünmüştür. Ancak ben biraz 
da vaktin sevdasıyla doladım eylülü 
dilime. Her anın ve her vaktin ayrı bir 
rengi, ahengi vardır. Ömürden geçip 
giden bir koca vaktin ardından Eylüle 
ulaşmanın tadıyla yaz aylarına dönece-
ğim bir kaç anıyla. Çünkü artık değişir 
oldu mevsimler. Küresel ısınmanın da 
etkileriyle Ağustosa yoldaş olmaya, 
yazdan gün çalmaya başladı eylül 
yavaş yavaş, eskimez şiirlerin, dizele-
rin hatırasını da koruyarak. Duamız 
umudu çoğaltmak, hüznün tadını 
mevkinde tutmak adına güzel günlere 
ulaşmak, ömrün her mevsimini, yılın 
her ayını huzurla yaşamak olacaktır.

   Eylüle varmadan evvel koca bir 
yaz ve iki büyük bayram geçirdik. 
Herkesin hayatında farklı çiçekler, 

farklı yağmurlar vardı. Yitenler gidenler, 
ağlayanlar gülenler, dünya sırrını ta-
mamlayıp alemi berzaha erenler oldu. 
Aslında her köşede ayrı bir hikaye, her 
yürekte farklı bir şiir vardı, duyabilene. 
Bazen kör kaldığımız acılar, bazen 
sağır olduğumuz çığlıklarla sınandık. 
Belki kazandık sandıklarımızı kaybettik, 
kaybettiğimize üzüldüklerimiz oldu 
belki tek kazancımız. Büyük muazzam 
bir okyanusta ilerleyen yolcular gibi, 
fırtınalarla, dalgalarla boğuşarak vardık 
nice limanlara. Ardımızda kalanlarla. 
Ve her limanda keşfedebileceğimiz 
nice güzellikler açılsa da önümüze, 
yolumuza nice çiçekler döşense de, di-
kenlere bakmaktan o çiçeklerin hazzını 
duyamadık kimi zaman. Hep kendimiz-
den daha iyi şartlara odaklanıp, nice 
garip, mazlum, çaresiz dostlarımızın 
bizim yaşamımıza bakıp iç geçirdiğini 
göremedik. 

 Oysa birbirimizin yaşamlarına 
dokunmamız lazımdı. Yaralarımızı 
sarmamız. Çok şey değildi belki de 
beklenen, istenen. Kimbilir uzatılan bir 
dost eli çekecekti uçurumun kıyısından 

bir yüreği. 
Gönülden bir tebessümümüz şifa 

olacaktı bir yaraya. Bir selamın hatrı 
diri tutacaktı umudu, muhabbeti. İşte 
bununla ilgilidir küçük hikayem, daha 
tazedir ve ondandır içimdeki diriliği. 
Hikaye küçüktür belki lakin umarım 
küçük bir gönlü büyütmüştür doku-
nuşuyla. “Deniz Yıldızı”nın hikayesi 
misali. Paylaşmak çoğaltmaktır sevgiyi 
arzusuyla paylaşayım siz değerli gönül 
dostlarımla.

 Geçtiğimiz Kurban Bayramıydı. 
Malum artık işlerin çokluğu, uğraşısının 
zorluğu bahanesiyle kurbanlar çeşitli 
hayır kurumlarına bağışlanır oldu. 
Elbette güzel bir niyettir. Rızayı ilahiye 
uygun olduktan sonra. Ben manevi yö-
nüyle çocuklarımızın da zaman zaman 
bu bayramı yaşamalarını arzu ederim. 
İbrahim’in Hakka kararlılığını ve bağ-
lılığını, İsmail’in teslimiyetini, Hacer’in 
muhabbetini, bir parça anlayabilmek 
için. O niyetle bu yıl kurbanı çocukları-
mızla yaşayalım, uzun vakit et görme-
yen garip kardeşleriyle yediğinden 
paylaşmanın hazzını  onlara bırakalım 
istedik. Kurban kesim alanımız Anka-
ra’nın çıkışında Hasanoğlan denen 
mevkideydi.  Kasaplar acı çektirmeden 
kesim işlemlerini yapsınlar diye orayı 
tercih ettik. Onlar işin çoğunu halle-
decekti Biz sadece alanda bulunup 
kurban etmeden evvel hayvanımızı 
sevelim diye vakitlice yola çıktık. Ma-
lum hatırlarsınız sıcak ve kavurucu bir 

GÜLFİDAN ÇALIŞKAN

Eğitimci-Yazar
gulfidancaliskan55@gmail com
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Yas Eylül, gam Eylül ve hüzün Eylül
Hayatı kuşanmış şunun şurası...

Yaz Eylül, güz Eylül ve yüzün Eylü
Sanki yaşamakla ölüm arası

Ahmet Aka

Şairlerin, sanatçıların en sevdiği 
aydır eylül zannımca… Aslında 
dökülen yaprakların, sararan 
ağaçların, hazanın kasvetli bir          

 hüznü vardır; lakin bu hüzün-
dür zaten çoğu sanatçının ilhamına 
vesile olan. Gidenlerin, yitenlerin, 
kaçırılan fırsatların, umutsuzlukların 

sönen gönül yangınlarının çağrışımını 
yansıtır eylül. Eylül leylden doğmuştur. 
Gece demektir leyl. O nedenle günün 
ardından gelen leyl misali geceye 
benzer eylül.  Çünkü “leyl”i, geceyi 
taşır manasında. Gündüzün sonuysa 
gece, yılın sonudur eylül. Ve leyla 
doğmuştur yine bu karanlıktan. leyla 
aşkın başlangıcı, aşığın sonudur. Mane-
vi sevdaların makamıdır. Derler ki adı 
leyla olanların gözlerinde geceyi andı-
ran bir hülya vardır. leyla ulaşılamaya-
nın, ayrılığın diğer adıdır. Yoksa tesadüf 
değildir Mecnun’a yar olması, ayrılığın 
simgesi olması. Ve tesadüf değildir 
Mecnun’un leyla’dan geçip Mevla’yı 
bulması. Ve eylül de bir geçiştir aslında. 
Son da olsa bahara, ömrün olgun ça-
ğına. Yeni bir başlangıça…Bu sebeple 

şairler sıkça dizelerine resmetmişlerdir 
gönüllerinde taşıdıkları Eylülü. Tabi 
başka bir hale bürünmüştür her şairin 
dilinde . “Ben eylül sen haziran” adlı 
şiirine  Bir eylüldü başlayan içimde
Ağaçlar dökmüştü yapraklarını… 
ifadeleriyle başlar Ümit Yaşar Oğuzcan 
kendini eylülle özdeşleştirerek.
“Eylül sabahının serinliğini
Yaprakların serinliğini
Yüreğime dolduruyorum.”  Der, yani 
daha bir ümitle bakar eylüle Ataol Beh-
ramoğlu “Eylül ‘ dü .  Dalından kopan 
yaprakların  Sararan yanlarına yazdım 
adını.  Eylül ‘dü .  Di ‘li geçmiş bir   
 zamandı yaşadığı-

mız. Di ‘li geçmiş 
bir zamandı 

yaşadığımız.

SEÇ BİR EYLÜL 
VE BAŞLA



güneş vardı.
 Sırası gelenler işlerini hallediyor sırasını 
bekleyenler gölgeliklerde dinleniyor-
du. Sağolsun mandıra sahibi kahvaltı 
yapmayanlar için bol kavurmalı ekmek 
çay ve su ikram ediyordu. Alan evleri-
nin hemen yanındaydı. Namaz kılmak, 
bebeğini uyutmak isteyenlere kapılarını 
açmışlardı. Daha önce pek gelmedi-
ğim için oldukça cömert bulmuştum 
açıkçası. Bizim kurbanımıza henüz sıra 
gelmemişti. 
Ben vakit gelene kadar biraz kesim 
alanını dolaşayım dedim. Arabaları park 
ettiğimiz alanın hemen biraz ilerisinde 
10 -12 yaşlarında bir kaç çocuk işkembe 
temizliyor koca hayvan işkembelerini 
traktör kasasına atıyor isteyen olursa 
boşaltıp tanker suyuyla yıkayıp sahibine 
veriyorlardı. Sonradan öğrendiğime 
göre üç-beş kuruş da harçlık alıyorlardı. 
Yanlarından geçerken kaldıramadıkları 
bir işkembe düşüp patladı. Üzerime sıç-
radı. Her ne kadar üstümüzün başımızın 
kokacağı ihtimalini düşünsem de bu 
kadarı aklıma gelmemişti doğrusu. Bay-
ram sebebiyle biraz da özenli giyinmiş-
tim haliyle, bu nedenle önce hayli sıkıldı 
canım. Ama sonra çocukların o ışıl ışıl 
parlayan gözlerini gördüm. Nerdeyse 
pislik içinde kalmıştı tüm çehreleri. Hiç 
istiflerini bozmadan ellerinin tersiyle 
yüzlerini silip devam ettiler işlerine. 
İlginç gel- mişti seyre koyuldum. 
 Ne onlar etraftaki 
in- sanları   

görüyor ne yoğun   koku 
sebebiyle insanlar onlara yaklaşıyordu. 
Yanlarına doğru gittim. Önce abla çok 
yaklaşma üstün pislenir dediler. Pislendi 
zaten dedim. Biraz mahcupça devam 
ettiler işlerine. 
Biri koşuyor kesilen bir hayvanın   
işkembesini getiriyor eğer sahibi isterse 
ivedilikle boşaltıp tanker suyuyla yıkıyor 
veriyordu. İki çocuk da alınmayan 
işkembeleri traktör kasasına fırlatıyordu. 
Müthiş bir hareketlilik vardı çocuklar 
arasında. Konuşmaya başladık. Mandı-
racının çocukları değillermiş. Bayramda 
çalışmak için gelmişler. Okuyorlarmış 
ortaokulda aslında. Buradan biraz harç-
lık toplayıp evlerine götüreceklermiş. 
Okul vakti para lazımmış. Öğretmen 
olduğumu söyledim. 
Bi heyecanlandılar. Sonra Hocam 
demeye başladılar kendiliğinden. Ben 
hayretle Maşallah:” Nasıl da beceriyo-
sunuz bu koca işkembeleri kaldırmayı, 
temizlemeyi” dedim. “Ne var ki bunda 
hocam” dedi biz daha ne işler yapıyoruz. 
Karslıymış delikanlılar. Onlar da bana 
sordu nerelisin diye. Baktım büyük in-
sanlar gibi sohbete dalmışız. Muhabbet 
bayağı uzadı. Derken öğle ezanı okun-
du. Küçüklerden biri ilkindi mi okunuyor 
dedi.  Yok dedim öğle daha. 
 Belli ki sırtındaki yükün  
 ağırlığı ona vakti 

uzatmıştı. Hüzün 
duydum içten içe. 

O ise sevindi iyi iyi 

bu yıl erken bitecek diye. Sonra 
ben gideyim artık kurbanımıza 
bakayım gitmeden tekrar uğrarım 
dedim çocuklara. “İşkembeyi getir 
de temizleyeyim” dedi küçük olan. 
Yok dedim ben beceremem onu. 
Şaşırdı, “Niye sen yeni gelin misin” 
dedi? Yok dedim senden büyük 
oğullarım var ama yapmadım 
hiç daha önce. Biraz şaşkın biraz 
beceriksizliğime tebessümle ama 
en çok da kendine olan özgüvenle, 
“Sen nerde olacaksın, sizin kurban 
nerdeyse ben gelir hallederim 
hocam”dedi. Onlara kurbanımızın 
yerini tarif ederek ayrıldım yanla-
rından. Şükür ki kurban işimiz çok 
uzamadı. Kolayca halledip son aşa-
maya getirmişlerdi kasaplar. Sadece 
paylaşım işi kalmıştı. O sırada küçük 
delikanlı geldi elinde bir poşet yağ 
iki de dalak vardı. Bana uzattı abla 
bunlar fazlalık almayanların dedi. 
Sana getirdim. Baktım gözleri yine 
ışıl ışıl. Elinde sanki gönlünden bir 
parça vardı. Sessizce aldım kırılma-
sın diye. Verir vermez tekrar döndü 
görev yerine. İşimiz bitip gideceği-
miz vakit tekrar gittim vedalaşmak 
için küçük delikanlıların yanına. 
O esnada daha önce aralarında 
olmayan bir başka çocuk daha 
gelmişti yanlarına. Beni görünce 
hemen, “Abla işkembe temizliği 10 
lira temizleyelim mi?” dedi. Bizim ki 
hemen kesti lafını “Dur lan o tanıdık 
paraynan değil” deyiverdi. “Öyle mi, 
Kars’lı mı?” diye sordu yeni gelen. 
Yok Karslı değilim dedim Hiç Karslı-
ya benziyor muyum? diyecektim ki 
şaşkınlıkla. “Ama benziyor Karslılara 
baksana” dedi bizim ki ben diyeme-
den. Gülümsedim. Karslı değilim 
ama bu delikanlının ablasıyım diye 
karşılık verdim. Delikanlı güldü 
kızaran yüzünde derin bir tebes-
sümle. Sonra bir umut doldu içime. 
Yeni nesil üzerine zaman zaman 
söylenenlerin aksine, Anadolu’mun 

güzel insanlarına dair. Elleri yüzleri 
alınterinin izlerini taşıyan; üstleri 
başları, elbiseleri kirli lakin gönülleri 
temiz bu güzel çocuklarla... Gele-
ceğimizin mirasçılarına dair umutla 
doldu heybem... Bayramım bayram 
oldu.
   Kısa bir andı yaşadığım. Belki 
çoğu zaman yanından geçip git-
tiğim, umursamadığım hayatların 
hikayelerinden bir kesitti sadece.
   Düşündüm de sonra ne az 
dokunuyoruz yüreklere, ne az 
türkü dinliyor, ne az şiir okuyo-
ruz. Sanal dünyanın samimiyetsiz 
resmiyetinden kaldırıp da başımızı 
göğe bakacak, denizi seyredecek 
zaman bulamıyoruz. Ve ne çok 
değişiyoruz dünya telaşına gönül 
zenginliklerini. Farkında olmadan 
azalıyoruz yavaş yavaş. Tükeniyoruz. 
Çayımız soğuyor bardakta, telvesi 
taşıyor kahvemizin yetişemiyoruz. 
uzun uzun bakıp kuşlara tefekkür 
edemiyoruz. Islanmıyoruz ince bir 
yağmurda duayla. Rüzgarı hisse-
demiyoruz. Her gün yeni baştan 
yeniliyoruz hırslarımıza.
   Bayramlarımız kapitalist siste-
min çarkını döndürmekten öte 
gidemiyor. Kuru toplu mesajlara 
değişiyoruz kırk yıllık kahvenin hat-
rını. Genişleyen evlerimiz daralan 
ruhlarımıza yetmiyor. Ah kimseler 
oturup ince mevzularda muhabbet 
etmiyor sanki. Ahh kimse kimseyi 
dinlemiyor. Hep sonraya erteliyoruz 
güzellikleri, yorulmalar, koşturmalar 
bitmiyor. Ve bakıyoruz ki giden gün 
ömürdenmiş. Sona bıraktığımız 
güzelliklere vakit yetmiyor. Son piş-
manlık fayda etmiyor. Öyleyse bu 
eylül bir farklılık getirsin hayatımıza. 
Şairin dediği gibi:
Her eylül bir başlangıç,
Seç bir eylül,
Sıra sende…

ZARİF YAZILARZARİF YAZILAR

Bayramlarımız kapitalist 
sistemin çarkını 

döndürmekten öte 
gidemiyor. Kuru toplu 
mesajlara değişiyoruz 

kırk yıllık kahvenin hatrını. 
Genişleyen evlerimiz 

daralan ruhlarımıza 
yetmiyor. Ah kimseler 

oturup ince mevzularda 
muhabbet etmiyor sanki. 

Ahh kimse kimseyi 
dinlemiyor. Hep sonraya 
erteliyoruz güzellikleri.

Mandıra sahibi kahvaltı 
yapmayanlar için bol 
kavurmalı ekmek çay 
ve su ikram ediyordu. 
Alan evlerinin hemen 
yanındaydı. Namaz 
kılmak, bebeğini 
uyutmak isteyenlere 
kapılarını açmışlardı. 
Daha önce pek 
gelmediğim için 
oldukça cömert 
bulmuştum açıkçası. 
Bizim kurbanımıza 
henüz sıra gelmemişti.
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YüKSEK MİMAR - ÖğREtİM gÖREVLİSİ

gulaykurt@turuncudergi.com

GÜLAY 
KURT

Kentsel dönüşüm 
İstanbul’da, sanıldığı 
gibi sadece 
günümüzde değil 
yüzyıllar önce çok 

uzun zamandır süregelen bir 
durumdur. Kentsel dönüşümler 
geri dönülmesi zor hatta imkânsız 
hataları yapmamayı gerektiren bir 
süreci içermektedir. Bu yüzden 
bir çalışma yapılacaksa kör bir 
kazma gibi orayı burayı yıkarak 
değil geçmişte yapılan hataları 
yapmamaya özen göstererek 
yenileşme ve gelişme çalışmaları 
yapmak gerekmektedir. Bu da 
çok dikkat isteyen bir süreçtir. 
Dünyanın gelmiş geçmiş en 
büyük ve tarihi geçmişe sahip 
şehirlerden biri olan İstanbul’ un 
Osmanlı İmparatorluğu’ndan 
günümüze kadar nasıl bir 
şehirleşme sürecinden geçtiğini ve 
geçmişin herhangi bir etki bırakıp 
bırakmadığını irdelemek ve analiz 
etmek gerekir. 
‘ BE MAKAM-I KONSTANTİNİYE  
El MAHMİYYE ’’
        Yüzyıllar boyu Osmanlı 
İmparatorluğunun bütün 
formlarında ve kayıtlarında şehrin 
adı böyle geçerdi. Konstantiniye; 
‘korunmuş makam’-adı korunmuş 
olup da korunamamış bir şehir- 
anlamını taşımaktadır. Eski 
imparatorluk zamanında şehre 
‘urbis (şehir) kullanılmış sonrada 
şehrin adına da ‘polis’ yani sadece 
şehir diye söylemek yetmiştir. Bu 
yüzden ‘şehre, şehirde ‘ anlamına 
gelen ‘Stinpoli’, İstanbul’ un eski 
adı olarak çıkmıştır. Zamanla bu 
isme benzeyen İslambol kelimesi 
kullanılsa da bu uzun sürmemiştir. 

Osmanlı İstanbul’ u görkemliydi, 
bütün milletlerin gözü o 
şehrin üzerindeydi. İstanbul’ un 
nüfusunda, çok zenginliği, orijinal 
mimarisi, kütüphaneleri dikkat 
çekerdi       Şehrin kurucusu olan 
Bizans İmparatoru Konstantin 
şehri çok kısa bir sürede geniş 
meydanları birbirine bağlayan 
geniş caddelerin etrafında 
sıralanan çok sayıda anıtsal bina 
ile süslemiş, imar etmişti. Fakat 
şehir 1453 yılında Osmanlılar 
tarafından fethedildiğinde 
uzun zamandır sahipsiz ve 
harap vaziyetteydi. Bu duruma 
ordu kumandanları, askerler 
şehrin bu kadar harap olmasına 
inanamamışlardı. Fatih Sultan 
Mehmet, imparatorun Marmara 
sahilindeki sarayına gelip perişan 
haldeki yapıyı gördüğünde farsça 
şu mealde bir beyit söyler: 
“İmparatorun sarayında örümcek 
teşrifatçılık yapıyor.
 Efrasiyâbın yerine de baykuş 
nöbet tutuyor”.
Şehir fethedildikten sonra kısa 
sürede imar edilmeye başlandı. 
Büyük kiliseler camilere çevrildi ki 
bu ihtiyaçtan gelen bir korumaydı. 
Sonra 16 yüzyılda muhteşem 
yeni camiiler yapıldı. Bayındırlık 
hareketleri gerek sur içinde 
gerekse Eyüp, Galata ve Üsküdar 
tarafından hızla yürütüldü. Eski 
İstanbul bugün ‘tarihi yarımada’  
denilen şehrin surlarla çevrili kısmı, 
önemliydi ve bu durum 19. yüzyılın 
sonuna dek sürdü. 
İstanbul kendine has bir 
nüfus politikası takip etti. 
Şehri çoğaltmak için Anadolu’ 
dan zorunlu göç ettirilen 

Müslümanlarla birlikte Rumlar ve 
Ermeniler de getirtildi. Bu yüzden 
İstanbul Ermeni milletini yöneten 
bir patriklik olarak teşkilatlanmıştır. 
1492’ den sonra şehirde ciddi bir 
Yahudi nüfusu da oluşmuştur. Bu 
dönemde deniz ve kara surlarıyla 
çevrili bir şehirde artan nüfus 
yoğunluğu sıkışık bir dokunun 
oluşmasına sebep oldu. Fetihten 
bir asır sonra Bizans’ tan kalma 
meydanlardan ve caddelerden 
eser kalmamıştı. Şehrin mimarisi 
de taştan ahşaba dönüşmüştü ve 
bu uygulama da 19. yüzyılın ikinci 
yarısına dek sürecekti.  
Osmanlı yaşam tarzında, kültürde 
bir uyum söz konusuydu. Bir  çok 
semtte, insanlar evlerin içinde 
yüksek sesle kavga etmiyorlardı. 
Çünkü ‘mahalle ne der’ diye bir 
olgu söz konusu idi. İnsanlar 
lüksü değil,  öbürleriyle beraber 
olmak için bir arada yaşamayı 
önemsiyorlardı. Herhalde ‘ev alma 
komşu al’ deyimi o zamandan 
kalmadır.
Mahalle aileyi kapsayan hukuki bir 
kişiliğe sahipti. Mahallede yaşamak 
çok önemliydi. Mahalle çeşme, su 
yolu denen lağım, yangına karşı 
tedbir gibi bir takım zorunlulukları 
kendisi yerine getirirdi. 

OSMANLI’DA
İSTANBUL
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Asayişin bozulduğu zamanlarda 
mahalleli kendi mahallesini korurdu. 
Zengin, fakir bir arada otururdu ki 
bu günümüzde pek  de  mümkün 
olmayan bir durumdur. Çünkü mahalle 
ekonomik duruma göre değil dine 
göre, dini aidiyete göre oluşan bir 
birimdir ve bu birim elden geldiğince 
zenginin fakiri koruyup gözettiği bir 
olguya sahipti. 

İstanbul, 19. yüzyılda giderek 
göç alarak bozulmaya başlamıştır. 
Denilebilir ki 19. yüzyıl Osmanlı için bir 
kırılma noktası olmuştur. 19. yüzyılın 
ikinci yarısından itibaren İstanbul’ 
un çehresinde gözle görülür bir 
değişim yaşanmıştır. Bu dönemde 
kurulan şehremaneti, yani belediye 
dairesi, çıkartılan kanunlar, şehirde 
oluşan düzensizliğin önünü almayı 
amaçlıyordu. Şehir, III. Mustafa ve II. 
Abdülhamit devirlerinde de  imar  
edilmişti ama  ciddi bir şekilde ele 
alınması, Tanzimatla başlayan planlı 
şehircilik hamleleri, pek çok yanlış  
karar   ve uygulamalarla birlikte  
Cumhuriyet’ e  devredilecekti. 

Sultan Abdülmecit ve Abdülaziz 
dönemlerinde Mustafa Reşit, Fuat ve 
Ali Paşa’ lar da şehrin imarı için gayret 
sarf etmiştir.   II. Abdülhamit devri ise 
İstanbul için imar anlamına geliyor. 

Sokakların yenilendiği, havagazı 
lambalarının caddeleri aydınlattığı, 
atlı tramvay hatlarının ulaşımı 
kolaylaştırdığı okulların, hastanelerin, 
şimendifer hatlarının inşa edildiği bu 
dönemde caddeler parke taşlarıyla 
döşenmiştir. 

1912-1914 Cemil Topuzlu 
Dönemi: 1912-1914 yılları arasında 
II. Abdülhamit devrinde, çok iyi bir 
cerrah olmasına rağmen kendisine 
şehreminliği yani belediye başkanlığı 
verilen Cemil Topuzlu görevde 
bulunduğu sırada İstanbul’a Fatih, 
Gülhane, Doğancılar gibi bugün 
hala duran parklar yapmıştır. Fakat 
bu parklar düzenlenirken çok sayıda 
tarihi binalar yıkılmıştır. Yüzyıllık anıt 
eserindeki ağaçlar bile gezi yolları 
açılması için kesildi. 

Sur-i Sultani denilen ve Topkapı 
Sarayı’ nı çevreleyen Fatih devrinden 
kalma duvarların bir kısmı da 
yıkılmıştır. Sultanahmet’den Sirkeci’ 
ye uzanan Alemdar Caddesi, kışlalar, 
mescitler, hanlar ile sivil mimarinin 
önemli örnekleri yıkıldı, yok oldu. İki 
kez belediye başkanlığı yapan Cemil 
Topuzlu devrinde şehrin küçükte 
olsa geçirdiği değişim, gelecek 
yıllarda İstanbul’ un nasıl bir değişim 
geçireceğin de habercisiydi . 

YAZAR

İşgal yıllarında İstanbul

Cemil Topuzlu’nun açtığı 
Fatih Parkı. Parkın açılması 
için pek çok yapı yıkılmıştı. İki ayrı bloktan oluşan 

dini tesis projesi tek 
minareli ve 3 katlı 
olarak tasarlandı. Çevre 
düzenlemesi ve dış 

cephe kaplamaları yapılan 
tesise minber, mihrap ve 
kürsü de yerleştirildi. İmam 
Hatip atanmasıyla birlikte 
ibadete açılan camide yaz 
Kur’an kursuna katılan çocuk 
sesi de yankılanıyor. Bölgeye 
farklı bir siluet kazandıran 
Şehitlik Camii ve Dinin Tesis 
içerisinde asansör, bay-bayan 
namazgah, mahfil katı, 
bay-bayan (ayrı ayrı olmak 

üzere) yemekhane, şadırvan, 
bay-bayan WC-lavabo ile 
abdesthaneler, taziye odası, 
1 adet gasilhane,1 adet morg 
yer alıyor. İlçede projelerin 
birer birer hayata geçtiğini 
belirten Pursaklar Belediye 
Başkanı Selçuk Çetin “Çok 
güzel bir camii oldu. Bütün 
hemşerilerimizin bu camimizi 
de görmesini istiyoruz. 
Rabbim hepsinin ibadetini 
kabul etsin. Aynı zamanda 
burada taziye odası, gasilhane, 
morg ve namazgahların bir 
arada olması hemşerilerimizin 
işini kolaylaştırıyor.” 

Merkez Mahallesi Şehit 
Salim Akgül Parkı yanında 
bulunan ve daha önce Bü-
yükşehir Belediyesi tarafından 
hizmet verilen Aile Yaşam 
Merkezi, Pursaklar Belediyesi’ne 
devredildi. Titiz bir çalışma ile 
yenilenen Aile Yaşam Merkezi 
bünyesinde daha fazla faaliyet 
ile daha fazla kişiye hizmet 
verilmesi planlanıyor. İçerisin-

de Pursaklar’ın en büyük spor 
salonu da bulunan merkezde 
Gençlik Akademisi, Hanımlar 
lokali, Meslek Edindirme Kurs-
ları, Tebessüm Çarşısı gibi çok 
sayıda hizmet tek merkezde 
verilerek vatandaşın işi kolay-
laştırılacak. Spor ihtiyacı olan 
birçok sportif, kültürel, sanat-
sal ve eğitim faaliyeti burada 
gerçekleştirilebilecek.

PUrSaklar aİlE YaşaM 
MErkEzİ YEnİlEnİYor  

BÜLTEN
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PURSAKLAR’DA   ŞEHİTLİK CAMİİ 
İbADETE AçILDI

Sultanahmet’den 
Sirkeci’ ye uzanan 
Alemdar Caddesi, 
kışlalar, mescitler, hanlar 
ile sivil mimarinin önemli 
örnekleri yıkıldı, yok 
oldu. İki kez belediye 
başkanlığı yapan Cemil 
Topuzlu devrinde şehrin 
küçükte olsa geçirdiği 
değişim, gelecek yıllarda 
İstanbul’ un nasıl bir 
değişim geçireceğin de 
habercisiydi . 
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BAlKADER BAŞKANI HAYRİYE KOSOVA:RÖPORTAJ RÖPORTAJ

RÖPORTAJ: GÜLŞEN ÖZER

Dedem Selman SlİVO çok 
büyük bir askerdi, dedem 
savaş sırasında annesini 
Sırplar tarafından Drina 
Köprüsü’nde saçlarından 

asılı şekilde öldürüldüğünü görünce 
babaannem Halima KOSOVA SlİVO ya 
“Selim’i al ve buradan kaç git. Ben önüme 
geçen tüm Sırp ve Hırvatları yok etmek 
için annemin üzerine yemin ettim” diye-
rek bir daha dönmemek üzere gitmiştir. 
Dedem Selman SlİVO Foça ya bağlı 
tüm köylerdeki olan Sırp ve Hırvatlara 
karşı kahramanca savaşmış ve intikamını 
almıştır. Katilleri arkadaşlarıyla birlikte yok 
etmiştir. Halen Foça da SElMAN SlİVO 
ismi anıldığında Sırplar ve Hırvatlarda 
korku olur.

Akrabalarımızdan da yirmi kişi Sırplar 
ve Hırvatlar tarafından işkence edilerek 
şehit edildiler. Bu süreçler çok acı idi sü-
rekli onlara dair iyi bir haber alma umudu 
ile beklediğimiz saatler ve aldığımız kötü 
haberlerle çöken umutlar… O yılları 
unutmam mümkün değil. Dolayısıyla 
bugün derneğimiz bünyesinde yaptığı-
mız çalışmalarda kişisel olarak bir yanıyla 
o yarayı sarmaya çabalıyorum. Bosnama 
canı gönülden sahip çıkmaya çalışıyorum 
ve de ömrümün sonuna kadar devam 
edeceğim ve bu emanet bayrağını oğlum 
ve kızıma teslim edeceğim.

 BOSNA İçİMİzDE ESKİMEYE Yüz tUtAN BİR YARA NE VAR Kİ ORALARI gÖRDüğüNüzDE ESASEN O YARANIN
 İNcEDEN KANADIğINI NEt BİçİMDE HİSSEDİYOR, BİR güN tEKRARDAN AçILAcAğI tEYAKKUzUNU 

KUŞANIYORSUNUz. HAYRİYE HANIM çALIŞMALARINI gİDEMEYENLER İçİN ANLAttI.
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  UNUTULAN 
 HER
TEKRARLANIR

Bu anma ve yürüyüş psikolojik bir 
savaş gibi. Katılımın çokluğu ve devamı 
aslında Boşnak Müslümanlara yalnız 
değilsiniz mesajı olarak moral verirken 
hala kötü emellerinden sıyrılamamış 
olan katillerine de gözdağı vermiş 
oluyor. Biz bu yıl Srebrenica soykırımı 
anma programı için Bosna’da on kardeş 
kadın derneği ile işbirliği yaptık ve 
Boşnak kardeşlerimizle altı otobüs ile 
anma törenine katilim sağladık. Sreb-
renica’yı unutmadık unutturmayacağız. 
Hepimiz biliyoruz ki Alija İzzetbegovic 
Bosna’yı Cumhurbaşkanımız Sayın. 
Recep Tayyip ERDOĞAN’a emanet 
etmiştir. Dolayısıyla bu onun şahsında 
hepimizedir.

Çok uzun zamandır Bosna’yı 
görmek, Srebenica katliamının anma 
etkinliklerine katılmak arzusundaydım. 
Nihayet bu sene katılma imkânım oldu 
ve Boşnak müslümanların on üç bin 
kişi olarak başlayıp üç bin kişi olarak 
bitirebildikleri ölüm yolunu, onların 
yaşadıklarını bir nebze de olsa anlamak 
amaçlı yürüdük. Bu anlara dair yazacak 
çok şey var elbette ama bunlar başka 
zaman inşallah. Bu yürüyüş ve anma 
etkinliklerinde çok az Türkiyeli grupla 
karşılaştım. İçlerinden Bursa da faaliyet 
gösteren Balkader kadın derneğinin 
çalışmaları ilgimi çekti. Epeydir Balkan-
lar’da Türkiye adına sesimiz elimiz olarak 
çalışıyorlar. Balkader başkanı Hayriye 
Kosova Hanım’la sohbet ettik. Hem on-
ların yaptığı işleri hem de yapılabilecek 
şeyleri Turuncu dergisi adına konuştuk. 
Bosna içimizde eskimeye yüz tutan bir 
yara ne var ki oraları gördüğünüzde 
esasen o yaranın inceden kanadığını net 
biçimde hissediyor, bir gün tekrardan 
açılacağı teyakkuzunu kuşanıyorsunuz. 
Hayriye hanım çalışmalarını gidemeyen-
ler için anlattı.
Hayriye Hanım önce sizi biraz tanıyalım. 
Sizin kişisel ilginiz sadece işbirliği şeklinde 
değil anladığım kadar Boşnaklarla?  Boş-
nak mısınız? Sizin hikâyeniz nedir? Hayriye 
KOSOVA ( SLİVO) kimdir?

1972 yılında İstanbul’da Bakırköy’de 
doğdum. Bursa da ikamet etmekteyim. 
Annem Arnavut, Babam Boşnak yani 
tam anlamıyla balkan kızıyım. uzun süre 
Sivil toplum kuruluşlarında ve siyasette 
kurucu üyeler arasında yer aldım. İyilik 

içeren projelerde gönüllü olarak çalıştım, 
çalışırım da zira yaşamımı iyilik hareket-
leriyle anlamlandırıyorum diyebilirim. Bir 
kız bir erkek iki çocuğum var onlara da 
çalışmalarımla örnek olmak istiyorum. 
Balkader’in Kurucu Başkanı başkanlığını 
yapmaktayım. 
  Balkader Bursa ne zaman kuruldu, 
faaliyetleri nelerdir?

2012 Yılında Balkan Kadınlar 
Platformu ile yola çıkan ve daha 
sonra  BAlKADER BuRSA Açılımı Bursa 
Balkan Kadınlar Derneği isminden 
de anlaşılacağı üzere Bursa’da 2013 
yılında  kuruldu. Ayrıca Dünya 
Boşnaklar Kongresi Bursa Koordinatörü 
olan bir kadın derneğidir. Bursa’daki 
tüm kadınları, gençleri ve çocukları 
kucaklayan, yapılanması gereği 
Bursa’dan Balkanlara kadar üyesi olan ve 
yönetiminde her bölgeden üyeleri ile 
varlığını sürdüren kurumsal nitelikte aktif 
olarak faaliyetlerine devam eden bir sivil 
toplum kuruluşudur. BAlKADER BuRSA 
kurulduğu günden bu yana kadınlara, 
gençlere ve çocuklara yönelik sanatsal, 
kültürel ve sosyal alanlarda eğitimler 
vermektedir. Derneğimiz Bursa’dan 
Balkanlara Gönül Köprüsü ile uzanan 
yelpazede projeler gerçekleştirmektedir. 

ulusal alanda 15 uluslararası alanda 
ise 13 proje ile  Balkan  dernekleri 
arasında en fazla proje üretip uygulayan 
dernek olmuştur. Hayırda yarışma ilkesi 
doğrultusunda düşündüğümüzden 
bu durum da bizi memnun ediyor. 
uluslararası alanda yaptığımız projeler 
şunlardır: uluslar arası Kadın ile 
Barış Projesi, uluslar arası Srebrenica 
(karamizah) Karikatür  yarışması, 
uluslararası Balkan Festivali, 

2012 Yılında Balkan 
Kadınlar Platformu ile 

yola çıkan ve daha 
sonra  BALKADER 

BURSA Açılımı Bursa 
Balkan Kadınlar Derneği 
isminden de anlaşılacağı 

üzere Bursa’da 2013 
yılında  kuruldu. Ayrıca 

Dünya Boşnaklar 
Kongresi Bursa 

Koordinatörü olan bir 
kadın derneğidir.



Sel sevgi ile sarılıyor Projesi, 2. Kadın ile 
Barış Projesi, Sel ile Giden umutlar Bilgi 
ile Yeşerecek Projesi, uluslar arası Gençler 
Eğitimde Buluşuyor Projesi, Nesiller 
Buluşuyor Projesi, Srebrenıca Sünnet 
programı, 3.Kadin ile Barış projesi. Bu 
projelerin dışında Türkiye özelinde de 
yürüttüğümüz çalışmalar var.
Ailenizde Bosna savaşına dair  
hatıralar var mı?

Elbette birçok anlatılan, yaşanan olay 
var ama bazen hayatımızın bir parçası 
gibi olan olayları ayrıştıramadığımı fark 
ediyorum. O yılların acısı, ailemizdeki 
atmosferimizi tamamen kaplamıştı 
esasında. Babam Selim KOSOVA SlİVO 
Saraybosna ya Bağlı Foça’da Dünyaya 
geldi. Dedem Selman SlİVO çok büyük 
bir askerdi, Dedem savaş sırasında anne-
sini Sırplar tarafından Drina Köprüsünde 
saçlarından asılı şekilde öldürüldüğünü 
görünce babaannem Halima KOSOVA 
SlİVO ya “Selim’i al ve buradan kaç git. 
Ben önüme geçen tüm Sırp ve Hırvatları 
yok etmek için annemin üzerine yemin 
ettim” diyerek bir daha dönmemek 
üzere gitmiştir. Dedem Selman SlİVO 
Foça ya bağlı tüm köylerdeki olan Sırp 
ve Hırvatlara karşı kahramanca savaşmış 
ve intikamını almıştır. Katilleri arkadaşla-
rıyla birlikte yok etmiştir. Halen Foça da 
SElMAN SlİVO ismi anıldığında Sırplar 
ve Hırvatlarda Korku olur. Babam Selim 
KOSOVA SlİVO üç yaşında babasız yetim 
kalmıştır. Baba hasreti ve özlemiyle yaşa-
yarak bir eş altı evladını geride gözü yaşlı 
bırakarak elli altı yaşında amansız hastalı-
ğa yakalanarak hayata veda etmiştir. Ha-
yatı boyunca “Acaba babam yaşıyor mu? 
Bosna’da O’nu bulabilir miyim” düşünce-
siyle yaşamış, görmediği daima özlemini 
çektiği babasını hep anmıştır. 2013 yılın-
da vefat etti ümit ederim ki babasıyla da 
ahirette kavuşmuştur. Yazılacak çok şeyler 

var bunları yazarken bile gözlerim babam 
için yaşarıyor inanın cümlelerime devam 
edemiyorum. Dolayısıyla kalbim Bosna 
için çarpıyor daha bir aşkla seviyorum.  
Nasıl Sevmem Bosna mı? Bosna Sokak-
ları babam kokuyor. Babamdan Sonra 
Bosnam bana emanet gibi hissediyorum. 
Rabbime daima dua ediyorum “Dünyada 
başka soykırımlar yaşanmasın.” AMİN.

unutamadığım olaylardan birisi de; 
soykırımın yaşandığı 1992 yılında savaş-
tan Türkiye’ye kaçarken dayımızın 13 
yaşındaki oğlu otobüse binerken Sırplar  
tarafından şehit edilmesi. Tam kâbustan 
uyanacağını artık kurtulacağını zanneden 
bir gencin öldürülmesi bana oldukça 
tesir etti. umut ve geleceğin eşiğinden 
geçemeden, sönüp giden bir yıldız gibi 
düşünüyorum onu.

Akrabalarımızdan da yirmi kişi Sırplar 
ve Hırvatlar tarafından işkence edilerek 
şehit edildiler. Bu süreçler çok acı idi sü-
rekli onlara dair iyi bir haber alma umudu 
ile beklediğimiz saatler ve aldığımız kötü 
haberlerle çöken umutlar… O yılları 
unutmam mümkün değil. Dolayısıyla 
bugün derneğimiz bünyesinde yaptığı-
mız çalışmalarda kişisel olarak bir yanıyla 
o yarayı sarmaya çabalıyorum. Bosnama 
canı gönülden sahip çıkmaya çalışıyorum 
ve de ömrümün sonuna kadar devam 
edeceğim ve bu emanet bayrağını oğ-
lum ve kızıma teslim edeceğim.
Siz sık sık Bosna ya gidiyorsunuz ve 
oradaki kadın dernekleriyle beraber ça-
lışıyorsunuz Srebenica da yapılan anma 
etkinliklerinin örgütlenmesinde aktifsiniz. 
Bu etkinliklerin bu yıl son olduğuna dair 
bir söylenti var bu doğru mu?

Bu söylentiyi hemen hemen her yıl çı-
karıyorlar desem yeridir. Çünkü katılımcı-
lar arasında bunu yaygınlaştırarak sayının 
azalmasını istiyorlar. Bu yıl son diye bir 
şey olamaz. 

RÖPORTAJ RÖPORTAJ
Halen toplu mezarların olduğu 

bilgisi bize gelmektedir. Dolayısıyla 
birçok aile hala yakınlarına 
ulaşamamışken onlara cenaze 
töreni yapamamışken bu törenler 
sonlanmaz. Ayrıca bu anma ve 
yürüyüş psikolojik bir savaş gibi. 
Katılımın çokluğu ve devamı aslında 
Boşnak Müslümanlara yalnız değilsiniz 
mesajı olarak moral verirken hala 
kötü emellerinden sıyrılamamış 
olan katillerine de gözdağı vermiş 
oluyor. Biz bu yıl Srebrenica soykırımı 
anma programı için Bosna’da on 
kardeş kadın derneği ile işbirliği 
yaptık ve Boşnak kardeşlerimizle altı 
otobüs ile anma törenine katılım 
sağladık. Srebrenica’yı unutmadık 
unutturmayacağız. Hepimiz 
biliyoruz ki Alija İzzetbegovic 
Bosna’yı Cumhurbaşkanımız Sayın. 
Recep Tayyip ERDOĞAN’a emanet 
etmiştir. Dolayısıyla bu onun 
şahsında hepimizedir. Türkiye’yi 
Bosna ilgilendirdiği gibi emin olun 
tüm Boşnakları da Türkiye yakından 
ilgilendiriyor. 15 Temmuz gecesi 
sabaha kadar burada dua edildiğini 
not olarak ifade edeyim. Ayrıca biz 
de burada,  Bosna’da 15 Temmuz 
2018 Demokrasi milli birlik günü 
adıyla Darbe teşebbüsünün ikinci 
yıl dönümünde dört yüz Boşnak 
kardeşlerimizle birlikte 15 Temmuz 
şehitlerimizi andık. Şehitlerimiz için 
mevlüt de okuyarak emin olun Türkiye 
ile aynı ruh haliyle yaşadık.
Peki bu Srebenica bölgesi daha önce 
Boşnak belediyede imiş fakat şimdi 
Sırpların eline geçmiş nasıl oldu?

Srebrenica’daki oyların yüzde 
54’4 ünü alan Sırp Belediye başkanı  
Mladen GRuJİCIC’tür.  Boşnak 
eski belediye başkanı ise CAMİl 
DuRAKAVİC idi. Fakat ne yazık ki 
son seçimlerde kaybetti ve yönetim 
Sırplara geçti. Burada ki yerel 
yönetimin kimde olduğu esasında 
çok önemli ve yaşam detaylarında 
etkili oluyor. Söylenene göre Bosna 
Hersek ve Sırbistan milliyetçi Sırp 
Partililer otobüsler dolusu insanı oy 
kullanmak üzere bölgeye getirtmiş. 
Ayrıca burada ikamet edenler de 
psikolojik baskı ile başka bölgeye, 
Boşnak Müslümanların daha fazla 
olduğu bölgelere giderek buradaki 
sayı maalesef azaltılıyor. 

Anma esnasında sosyal medya 
konusunda erişim sorunu yaşandı 
alanda. Sırpların bunu kasıtlı yaptığı 
söylendi doğru mudur?

Evet ilginç biçimde anma etkinlik 
alanından sosyal medyaya bağlanma 
ve yayın yapma sıkıntısı yaşanıyor. 
Bu durum birkaç yıldır var. İşin 
doğrusu ben de görüştüğümüz başka 
kişilerde kasıtlı bir kısıtlama olduğunu 
düşünüyoruz. Sırplar bu alandan 
yapılan canlı yayınlardan ve dünyaya 
duyurulmasından rahatsızlar. Onlar 
aynı tarihi başka şekilde okuyorlar 
çünkü. Burada gelenlere muamele de 
zaten oldukça kötü.
Son olarak ölüm yürüyüşüne gelelim. 
Bu yürüyüşten biraz bahsedelim. 
Türkiye’den katılmak isteyenler nasıl 
bir yol izlemeliler?

Srebrenica’da 8 bin 372 silahsız 
müslüman Boşnak erkek kadın ve 
çocukların Sırp askerleri tarafından 
katledildiği bu korkunç olay Avrupa’da 
ikinci Dünya Savaşından sonra 
yaşanan en büyük katliamdır. Allah 
başka soykırımlar göstermesin. 
unutulan her soykırım tekrarlanır. 
Dolayısıyla unutturmamak için 
bu anma ve yürüyüş etkinliğinin 
önemli olduğunu düşünüyorum. 
Ölüm yürüyüşüne katılmak için 
Türkiye’de  daha fazla duyuru ve teşvik 
yapılması lazım. Yüzlerce gönüllü 
otobüsü rahatlıkla kaldırabiliriz. Her 
şehirden STK’lar bir araya gelse bir 
otobüs yollasa bile bu rahatlıkla 
yapılır. Bu yürüyüşe dünyanın çeşitli 
yerlerinden aktivistlerde geliyor ve 
sırtlarında çadırları gece kamp yapıp 
üç gün yürüyorlar. Ülkemiz için de 
gençlerimize bilinç katmak tarih şuuru 
aksettirmek açısından bulunmaz bir 
imkan ayrıca. Bu tarihe denk getirip 
gelemeyenlerin de muhakkak gelip 
buraları görmelerini öneriyorum.

Yoğun bir tempo içinde bize vakit 
ayırdınız çok teşekkür ediyorum.

Ben teşekkür ederim. Bazen 
acılarımız küllenince tekrar 
yaşanmayacağı varsayılır. Bosna 
için de Türkiye’de böyle bir algı var. 
Ama inanın balkanlarda hissedilen 
alt metin tam tersini fısıldıyor. 
umarım bunu bir nebze de olsa 
anlatabilmişimdir. Buna vesile 
olduğunuz için ben teşekkür ederim.
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Eşimin şu aksi tutumları, 
çocuklarımın dik kafalılığı, 
kayınvalidemin huysuzluğu, 
patronumun haksızlığı, 
arkadaşlarımın beklentileri 

sürüp gidiyor,  böyleleri  de hep beni 
buluyor”  dediğimiz olmuştur.

 Sahiden de yaşam sürecinde 
çok farklı yapıda insan ve duruma 
temas ederiz.  Fakat  tüm olan biteni 
derinlemesine okumakta güçlük 
çekeriz, çünkü daha çok kaderci bir 
toplumuz. 

Kaderci bir bakış açısı bizi edilgen 
ve yüzeysel  bir bilinçte tutar, olaylar 
arasındaki bağlantıları görmemizi 
engeller, varoluş amacımız olan 
değişim ve dönüşümün önünü tıkar. 

Oysa görünenin, ilk anlamın ardına 
düşmek bizi idrak ve ilerlemeye 
sevk eder.  Peki nedir bu ilişkilerde 
göremediğimiz veçheler? Sahne ve 
roller değişse de aynı senaryonun 
tekrar etmesinin sebebi?

Geçmişten, içine doğduğumuz 
çevreden,  yaşamın bize 
sunduklarından esinlenerek  ve 
yüklerinden sıyrılarak kendimizi 

gerçekleştirmek, öğrenmek, tekamül 
etmek için bu dünyadayız. Yaşamak, 
birlikten dualiteye düşmek,  zıtlıklar 
içinde yeniden birliğe ermek hikayesi 
olduğuna göre, zıt kutupların 
çarpışması kaçınılmaz. Evvela 
kendimizi tanımak, törpülemek, 
dönüşmek içindir yaşanılan bu 
çatışkılar.

  “Birbirimizi rastgele seçmiyoruz. 
Bilinçdışımızda zaten var olanlarla 
tanışıyoruz.”

 Sigmund Freud
Diğer sebep ise “çekim yasası”. Her 

insan sonsuz sınırsız bir ruh olarak 
yaratılsa da, beden denen sınırlar 
içinde belli bir program işlemektedir. 
Bu program  ise, bilinçdışı denen kara 
kutumuzda yazılıdır. Burada atalardan 
gelen dna-rna bilgi aktarımı, ailenin 
deneyimleri, bireyin anne karnından 
itibaren edindiği algı ve duygular 
kayıtlıdır.

  Ve her kayıt, anı, duygu canlıdır, 
çünkü onlar da evrenimiz, bedenimiz, 
beynimiz gibi enerjidir. Beynimizin 
bilinçli kısmı ve bilinçdışından gelen 
bu enerjilerin farklı frekansları vardır. 

İLİŞKİLERİMİZDE BİZİ ETKİLEYEN

SÖZSÜZ
İLETİŞİMLER

Bu frekanslar titreşim olarak hareket 
ederler. 

Bilinçdışı kayıtlarımız olaylara 
verdiğimiz tepkileri, bu tepkiler 
duygularımızı, duygularımız 
hormonlarımızı ve tüm bu değişim 
beyin kimyasallarının salınımıyla 
frekanslarımızı belirler. Böylece ruh 
ve beden sağlığımızın akıbeti ve 
hikayemize çekeceğimiz kişi ve olaylar 
belirginleşir. 

“Üzüm üzüme baka baka kararır.”
Bizim frekanslarımızın bizi 

etkilemesinin yanında ilişkide 
olduğumuz insanları da etkiler, onların 
frekansları da bizi. Zaman içinde hem 
ayna nöronlar, hem  frekanslar, hem 
bilinçdışı transferans  nedeniyle onlara 
benzer, etkilenir, kuşatılırız. Eğer tüm 
bunlar olumluysa ne ala, gelişim ve 
iyiliğimizi besler, ya olumsuzsa?

Elbette bizim pozitif enerjimizle 
beslendikleri, bizim frekanslarımızı 
bozarak performansımızı düşürdükleri 
gibi, giderek de hasta ederler. 

Psikoloji alanında bir deyim vardır: 
“Hiçbir zaman bize gerçek hastalar 
gelmez. Gerçek hastaların hasta 
ettikleri gelir” diye…

“İnsan beyni iletişimde olduğu 
kişilerin zihin yapısına dönüşür ya 
da dönüştürür. Birlikte olduğunuz 
kişilerin beyin bağlantısallığı şekline 
dönüşür sizin de nörozihniniz. En 
değerli varlığınız yaşam sevincinizdir. 
Bu zor bulunan “conatus”u, “ölmek için 
yaşayanlar”a feda etmeyin.”

Türker Kılıç
Çevremizde, ilişkilerimizde bizi sıkça 

kötü hissettiren, modumuzu düşüren, 
moralimizi bozan, kendimiz olmamıza 
izin vermeyen hatta kendimizle 
çelişkiye düşüren, neşeyi paylaşmak 
için gittiğimiz ortamlardan yorgun 
ve tatsız dönmemize sebep olan, 
“kötü biri de değil ama…”deyip anlam 
veremediğimiz kişiler var ya, sahiden 
kötü değiller, fakat zarar verdikleri 
kesindir. 

Bilerek ya da bilmeyerek etki 
ediyor olsunlar, bize ceza olsun 
diye gönderilmiş, pasif bir sabırla 
katlanılması gereken kaderlerimiz 
değiller. Böyle baktığında insan kendini 
kurban gibi hisseder. Kurban bilinci 

de suçluluk duygularını, öfkeyi, zaman 
içinde de depresif bir halle yaşamdan 
zevk almamayı tetikler.

 Oysa hayatı coşkuyla yaşamak, 
tüm olumsuzluğa zarifçe yol vermek, 
küllerimizden yeniden doğmak, 
kendimizi gerçekleştirmek ve varlığa 
anlam katmak için yaratıldık.  

Peki bu olumsuz etkilerden 
bir an evvel kurtulmak için onları 
hayatlarımızdan çıkarıp ilişkilerimizi mi 
kesmeli? Son çare olarak belki. Fakat 
öncelikle biz kendi enerji alanımızı, 
benliğimizi korumak, güçlendirmek, 
olumsuzluklardan etkilenmeyecek 
şekilde, üstelik onları olumluya 
dönüştürmek üzere kendimizi 
onarmalıyız. 

Bu onarım durup, olanı biteni, 
kendimizin güçlü ve zayıf yönlerini 
fark etmek, duygularımızın, etki ve 
tepkilerimizin kökenlerine bakmak, 
farklı tekniklerle gelişimimize 
destek olmakla gerçekleşir. Bir de 
yüksek frekanslı insanlarla bir arada 
bulunmakla elbette, çünkü “Kişi sevdiği 
ile beraberdir” sevdiği kişi gibidir der 
Peygamberimiz. Arkadaş olan kişilerin 
karşılaştıkları uyaranlara karşı benzer 
sinirsel tepkiler verdiğini kanıtlamıştır 
bilim.

 Elbette tüm ilişkiler bizim en büyük 
öğreticilerimiz, tekamül yolundaki 
olmazsa olmazlarımızdır. Farkındalıkla 
onlar üzerinden gelişebilmeli, bize 
öğrettikleri için teşekkür edip o 
ilişki şemalarını değiştirmeliyiz. 
Değilse onların gelişimimize katkısı 
tamamlanmadan kurtulma çabamız, 
yeniden aynı frekanslı kimselerin 
alanımıza girmesiyle sürer gider. 
Bizim değişimimiz karşımızdakini 
ve sistemi değiştirecektir. Değişim 
buna hazır olana şifa olurken enerji 
vampirlerinin hoşuna gitmeyecektir. 
Böyle diye de kendimizden elbette 
vazgeçmeyeceğiz. 

Bilinçli bir sabır, kendimiz ve 
diğerlerine şefkat, yüksek bir bilinç, 
yaşama coşkuyla ve kutlamayla 
katılarak hikayemizi biz yazacağız.

 Sonrası mı? 
Görkemli bir çınar gibi zehri 

bünyede dönüştürüp iyiliğe fayda, 
kötülüğe gölge olacağız sarsılmadan…

Peki bu olumsuz 
etkilerden bir an evvel 

kurtulmak için onları 
hayatlarımızdan çıkarıp 
ilişkilerimizi mi kesmeli? 
Son çare olarak belki. 

Fakat öncelikle biz kendi 
enerji alanımızı, benliğimizi 
korumak, güçlendirmek, 

olumsuzluklardan 
etkilenmeyecek şekilde, 

üstelik onları olumluya 
dönüştürmek üzere 

kendimizi onarmalıyız.

YAZARYAZARYAZAR
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T
eknik ve estetik 
açıdan Türk 
Sineması her 
geçen gün daha 
iyiye gidiyor. Birçok 
film festivallerde 
ödül alıyor. 
Çekim ve kurgu 

teknolojisi ilerliyor. Film sayısı 
da seyirci sayısı da artıyor. Peki, 
mesajlar nasıl? Türk sineması 
hangi mesajları veriyor? İnsanın 
kendini arayışları, Türk kimliği, 
vatan ve millet sevgisi, Allah, 
inanç, çocuk, anne, baba, 
aile Türk sinemasında hangi 
mesajlarla veriliyor? Mesela bir 
15 Temmuz filmi neden hala 
çekilmedi? Siyasal ve sosyal 
çarpıklıklar filmler aracılığı ile 
neden eleştirilemiyor? Tarihi 
sorgulayan filmlerimiz neden 
yok? Batı zihniyeti, vesayet 
zihniyeti, kozmopolit zihniyet 
neden sinemamıza hakim? 
Toplumsal yapımızın dinamikleri 
sinemamızın neresine düşüyor?
Türk sinemasına komplekslerin 
gölgesi düşürülmek isteniyor. 
Kabul etmeliyiz ki Hollywood 
sineması dünyada büyük bir 
Pazar ağına sahip adeta devlet 
arası bir mücadele aracı haline 
dönüşmüş. Fakat Türk Sineması 
estetik açıdan başarılı, hikayeleri 
ve kurgusu bizi anlatıyor. 
Dünyanın Anadolu’yu dinlemeye 
ihtiyacı var halbuki. Bir türlü 
üzerimizden atamadığımız 
aşağılık kompleksi, bunu 
görmeyi engellememeli... 

Artık senede 10-15 filmin 
zor çekildiği anları geride 
bıraktık. Bugün 100’ü aşkın 
yerli film çekiliyor. Halkın yerli 
filme büyük ilgisi var. Bu iyi bir 
fotoğraf, fakat işin arka planı öyle 
değil. Harcamalarını kazanca 
dönüştürmeyi başaran filmlerin 
sayısı çok az. Çoğu kişisel macera 
olarak kalıyor ve zarar ediyor. 
Bu nereye kadar gider? Bu 
belli değil. Sektörün çok iyi bir 

yerde olduğunu söyleyebilmek 
için uluslararası dağıtım ağını 
kurmamız gerek. Bu hâlâ yok. 
Öyle kolay oluşan bir netice 
de değil. Hollywood etkisini 
kırmak gerekiyor ki bu Amerika’yı 
yenmek gibi bir şey. TV sektörü 
özellikle Orta Doğu ülkelerinde 
çoğu yerli dizilerle bu çerçeveyi 
biraz yırttı gibi duruyor. Ancak, 
sinema sektörü bu konuda hâlâ 
kurak bir vaziyette. Ticarî bir 
sektör olarak değil de sinema 
dili ve festival sektörü dikkate 
alındığında çok iyi bir yerde 
olduğumuz söylenebilir. Başta 
Nuri Bilge Ceylan ve Semih 
Kaplanoğlu olmak üzere 
bağımsız sinemacılarımız bu 
konuda ülke sinemasının önünü 
açtılar, yurt dışından büyük 
ödüller getirdiler. Özellikle 
gençliğin sinemaya yönelmesine 
büyük katkıda bulundular, 
cesaret verdiler.

MİLLİ 
SİNEMA’NIN 
KADRAJINDAN 
YANSIYANLAR

68 69Turuncu Dergİ / Eylül 2018 Eylül 2018 / Turuncu Dergİ 



70 71Eylül 2018 / Turuncu Dergİ turuncudergi.com turuncudergi.comTuruncu Dergİ / Eylül 2018

İYİLİK
HER YERDE

İYİLİK
HER YERDE

KADIN HATTATLAR ÇAMLICA 
CAMİİNE İZ BIRAKTI
İ

nşa eden bir medeniyetin 
çocuklarıyız. İslam’ın simgesi olan, 
tarihi ve mimari özellikleriyle 
dönemine ve gelecek nesillere 
miras olan camilere bir yenisi 

daha ekleniyor. 2013 yılında yapımına 
başlanan Üsküdar Çamlıca Camii 
Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi 
olarak niteleniyor. Esasında külliye 
olarak tasarlanan cami, içerisinde 
bulunan toplantı ve sergi salonlarıyla 
amacını ve büyüklüğünü ortaya 
koyuyor. Şehrin birçok yerinden 
görünen ve İstanbul’un yeni simgesi 
olacak cami, içerisinde birçok ilki de 
barındıracak. Bu ilklerden biri de kadın 
hattatlar tarafından hazırlanan el 
yazması Kur’an-ı Kerim. 8 ay önce 36 
kadının başladığı el yazması Mushaf’ın 
sonuna gelindi. Şu an Diyanet İşleri 
Başkanlığında tashih aşamasında 
Mushaf, daha sonra da tezhiplenecek. 
Digital ortama da yüklenecek olan el 

yazması Kur’an aynı zamanda “36 hanım 
hattatın kaleminden aherli kâğıda akan 
36 ruh tezahürü. Çamlıca Camii’ne el 
yazması Kur’an-ı Kerim fikrini öneren 
Hattat Hasan Çelebi. Bu çalışma ile 
harf inkılabından sonra yapılmamış bir 
proje hayata geçirilmiş oldu Hattatlar 

yalnızca bugüne değil geleceğe de 
unutulmayacak bir iz bıraktı. Caminin 
kalem işleriyle, tezhibiyle ve vitrayları 
da ayrı ayrı emek verilerek hazırlanmış. 
Çamlıca camiinde kadın emeği bundan 
sonraki çalışmalara öncü olacağa 
benziyor.

VATANA KoLUNU FEDA EDEN GAzİyE 
LİSELİLErDEN ProTEz KoL
1

5 Temmuz darbe girişimi sırasında 
İstanbul Tuzla’daki TEM Otoyolu 
Orhanlı gişelerinde, darbeci askerler 

tarafından vurularak sol kolunu 
kaybeden Üzeyir Civan’ın yüzünü, 
gaziye protez kol yapan 4 liseli genç 
güldürdü.

İstanbul’da yaşayan evli ve 3 çocuk 
babası Üzeyir Civan, darbe girişimi 
sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın çağrısıyla ailesi ve akrabala-
rıyla sokağa çıkarak demokrasiye sahip 
çıktı.

Sabiha Gökçen Havalimanı’na 
gitmek üzere yola çıkan ancak yolların 

kapalı olması nedeniyle havaalanına 
ulaşamayan Civan, Orhanlı gişelerinde 
vurularak sol kolunu kaybetti.

Civan’ın yaşadıklarından etkilenen 
Konyalı imam hatip lisesi öğrencileri, 
gazi için iki yıl içinde ses komutuyla 
çalışan protez kol tasarladı.

Mahmud Sami Ramazanoğlu 
Anadolu İmam Hatip lisesi’nden Talha 
Aktaş ve Mehmed Emin Gökçe ile 
Tahir Büyükkörükçü Anadolu İmam 
Hatip lisesi öğrencileri Emir Yıldırım 
ve Beytullah Aydoğan tarafından 
hazırlanan protez kol, Konya’da gaziye 
teslim edildi.

TüRKiye’ye ÖRneK 
UygULAMA: gÖnüLLü 

HAyVAn DosTLARI PRojesi
Konya Büyükşehir Belediyesi, Türki-

ye’de ilk olan “Gönüllü Hayvan Dostları 
Projesi” ile Geçici Hayvan Bakım Evinde 
rehabilite edilen köpekleri Konya ili 
kırsalındaki mahallelerde belirlenen 
gönüllülere sahiplendiriyor. Gönüllü-
lerin desteklendiği proje kapsamında 
geçtiğimiz yıl 2 bin 134 köpek sahiplen-
dirilirken, hayvanlar “e-pati” programı ile 
sürekli takip ediliyor. Her gönüllünün 
en fazla 3 adet köpek sahiplenebildiği 
projede, sahiplendirme sonrası bakım 
uygunluk kontrolü, sağlık ve aşı hizmet-
leri de veriliyor. Gönüllülere, sahiplendik-
leri hayvanların giderlerinde kullanmak 
üzere her köpek için aylık 100 lira destek 
ödeniyor. 

Barkın Özdemir, 23 yaşında bir üniversite 
öğrencisi ve gezgin. Öğrenim kredisini birikti-
rerek 7 kıtayı ve 52 ülkeyi gezdi. Dünya turunu 
“Antarktika’da tuttuğum günlük önümüzdeki 
aylarda kitap olacak. 22 yaşında sıradan bir 
üniversite öğrencisinin kendi fırsatlarını yaratıp 
dünyayı gezebildiğini ve bunu hayal eden her-
kesin yapabileceğini göstermek istedim” diyerek 
anlattı. Ayrıca ülkemizde çok yaygın olmasa da 
kitlesel fonlama yöntemini denemeye karar 
verdiğini ifade eden Özdemir, ‘’Sadece kendim 
için değil, ‘hayallerin sınırları olamaz’ diye Türk 
gençliğine de bir mesaj vermek istiyordum. Bir 
çılgınlık yapıp, 20 bin Tl’lik fonu 60 gün bağış-
lama için açtım. Fonu açarken 3 ana hedefe 
odaklandım. Birincisi, 22 yaşında sıradan bir 
üniversite öğrencisinin kendi fırsatlarını yaratıp 
dünyayı gezebildiğini ve bunu isteyen, hayal 

eden herkesin yapabileceğini en uç örnek ile 
göstermek. İkincisi, küresel ısınma konusunda 
farkındalık yaratmak. Üçüncü hedefim de seya-
hatlerim boyunca 6 kıtayı gezme şansı buldum. 
Sırada bir tek Antarktika kıtası kalmıştı. Bu kıtaya 
da ayak basarsam bütün kıtalara ayak basmış en 
genç Türk unvanını kazanacaktım. Kim böylesine 
çılgın bir fikre destek verir diye düşünürken, 
sadece 27 günde 21 bin Tl elde ettik. Kimisi 20 
lira verdi kimisi 5 bin lira... Miktar önemli değildi, 
onlar artık bir hayal ortağı olmuştu.” diye  
konuştu. Bugüne kadar burslarını biriktirerek 
52 ülke gezdiğini anlatan Özdemir, Antarktika 
ziyaretinin daha maliyetli olduğunu belirterek, 
“Antarktika her sene daha da popülerleştiğinden 
fiyatlar her sene daha çok artıyor. Firmalar fiyat 
düşürmüyor. Çünkü hedefledikleri kitle lüks 
kesim.” ifadelerini kullandı.

BARKIN ÖzDEMİR ÖğRENİM KREDİSİYLE 7 KItA, 52 üLKE gEzDİ
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İ
STANBul… İki yakayı birleştiren 
Boğaz’ı ile yerli yabancı şairlerin pek 
çok dönemde ilham kaynağı olmuş-
tur. Boğaza sıfır mesafedeki sıra sıra 
yalılar ise önlerinden akan masmavi 
sularıyla İstanbul’un cennetten bir 

köşesi olarak anılmıştır. Dünyada eşi 
benzeri olmayan yalılar, Eminönü’nden 
Sarıyer’e, Beykoz’dan Üsküdar’a İstan-

bul’un o güzelim boğazına inci gibi di-
zilmiştir. İstanbul Boğazı'nda tarihi eser 
niteliği taşıyan 366 yalı vardır. Bunların 
173'ü Avrupa Yakası'nda, 193'ü Anadolu 
Yakası'nda. Boğazdaki toplam yalı sayısı 
ise 424 adettir. Yıllar içerisinde bazıları 
ihtişamlarını bir nebze kaybetse de, 
pahada gün geçtikçe değerlenmiştir. 
Şimdilerde milyarlarca dolarlara 

el değiştiren Boğaz’ın incileri, Miami’nin mali-
kaneleri, Paris’in şatolarıyla yarışır hal almıştır. 
Satıştaki Boğaz'ın incileri arasında en pahalısı 
ise Yeniköy'deki Erbilgin Yalısı’dır. Duvarları 22 
ayar altın varak rokoko işlemeler ile kaplı muh-
teşem yalı için istenen rakam ise 120 milyon 
euro yani tam 520 milyon lira… Bu rakam aynı 
zamanda şimdiye kadar Boğaz'daki satılık yalılar 
arasında telaffuz edilen en yüksek fiyattır. Mart 
2015'te Katarlı işadamı Abdulhadi Mana A SH 
Al-Hajri'nin satın aldığı ve geçen ay satışa çıkar-
dığı yalının yine yabancı taliplilerinin olduğu da 
kulislerde konuşulmakta. 

DİZİLERİ MİSAFİR EDİYOR

Ahmed Afif Paşa Yalısı: İstinye-Yeniköy 
yolu üzerindeki yalının ilk sahibi Koca Reşit Pa-
şa’nın kızı Ferendiz Hanım. Yalının arkada 17 bin 
500 metrekarelik bir de korusu mevcut. Ancak 
günümüzde koru ile yalı arasındaki bağlantı 
kesilmiş. Yalıya ismini veren ikinci sahibi Bey-
rutlu Ahmet Afif Paşa. Afif Paşa, yalıyı yıktırarak 
Pera Palas Oteli’nin mimarı Alexandre Valluary’e 
bugünkü binayı yaptırınca, yalı da kendi adıyla 
anılmaya başlanmış. II. Abdülhamit’in kızı Refia 
Sultan, Ahmet Afif Paşa’nın oğluyla bu yalıda 
evlenmiş. Binayı Afif Ahmed Paşa’nın ailesinden 
Pera Palas’ın eski sahibi Misbah Muhayyeş alın-
ca, Agatha Christie, “Orient Ekspresi’nde Cina-
yet” romanını yazmak için İstanbul’a geldiğinde 
bu yalıda misafir edilmiş. uzan Ailesi'ne geçen 
yalıyı daha sonra Suzan Sabancı Dinçer yaklaşık 
40 milyon dolara satın almış. Yalı, Müjde Ar’ın 
başrolde oynadığı Aşk-ı Memnu ve en son 
1001 Gece dizilerinde kullanıldı.

Esma Sultan Yalısı: Ortaköy Camii’ni 
geçtikten hemen sonra… Yalı, Sultan I. 
Abdülhamid’in kızı, Esma Sultan için yapılmış. 
Yalı önce okul, sonra tütün deposu, 1975’teki 
bir yangınla harabeye dönmeden önce de 
kömür deposuymuş. 

yıldızları

Ahmed Afif Paşa Yalısı

Erbilgin Yalısı

Boğaz’ın incileri arasında pahada  
rekor kıran yalının özellikleri şöyle:
n Erbilgin Yalısı 1880'de yapıldı.
n 5 bin 800 metrekarelik arazide 1 yalı  
     2 köşkten oluşuyor.
n 4 katlı yalının 64 odası bulunuyor.
n Yalının duvarları 22 ayar altın varak   
    rokoko işlemeler ile kaplı.
n 60 metre uzunluğunda rıhtıma sahip.
n 2 bin 808 metrekaresi bahçe içinde,  
3 bin 630 metrekare kullanım alanı.

Boğaz’ın
DünyaDa benzeri olmayan 

boğaz, bir eşi olmayan 
yalılarıyla Da göz 

DolDuruyor. Tarihi yapılar 
ihTişamları ile DikkaT 

çekerken, milyon Dolarlık 
fiyaTları ile De miami’nin 

malikaneleri, paris’in 
şaTolarıyla yarışıyor. 

Tam 520 milyon lira olan 
erbilgin yalısı Da saTışTaki 

en pahalı yalı olarak 
DikkaT çekiyor

DOSYA



1990’larda The Marmara grubu, yalıdan 
geriye kalan dört duvarın içine cam ve 
çelik konstrüksiyon giydirdi. Günümüz-
de sosyal toplantılar ve özellikle sosyete 
düğünleri için kullanılıyor.

Fehime ve Hatice Sultan Yalıları: Or-
taköy Camii’nden sonra devam eden sahil 
yolundaki yalılardan biri. Gazi Osman Paşa 
Yalısı olarak da biliniyor. Plevne Savaşı kah-
ramanı Paşa’ya 1883’te II. Abdülhamid’in 
hediyesi. Oğlu Kemaleddin Paşa, Sultan’ın 
kızı Naime Sultan’la evlenince sultanın 
adıyla anılmış. 

Daha sonra 1901’de Sultan V. Murad’ın 
kızı Fehime Sultan’a hediye edilince bu 
sefer onun adıyla anılmaya başlanan yalı, 
2003’te yanana kadar ortaokul olarak 
kullanılmış. Yanındaki yeşil renkli yalı ise 
Fehime Sultan’ın kardeşi Hatice Sultan’ın 

adını taşıyor. Bina uzun yıllar yetimhane, 
ilkokul ve spor kulübü olarak kullanıldı. 
Yalılar, THY ve DO&CO ortaklığıyla restore 
edildikten sonra şimdi butik Ortaköy Oteli 
adıyla hizmet veriyor.

Yılanlı Yalı: Bebek’ten Rumeli Hisarı’na 
doğru gidince karşınıza çıkacak 18. yy 
mimarisi Yılanlı Yalı’nın adı mecburiyet-
ten böyle… Hikayesi şu: Bir Boğaz gezisi 
sırasında yalıyı çok beğenip satın almak 
isteyen Sultan II. Mahmud, Musahip Said 
Efendi’ye yalının kime ait olduğunu sor-
muş. Yalıyı kendine isteyen Musahip Said 
Efendi, “Sultanım o yalı yılan kayalıklarının 
üzerine yapılmış. Bu yüzden sürekli yılan 
çıkmakta” diye yalan söyleyerek padişahı 
vazgeçirmiş. Bu yalandan ötürü kendisinin 
de sahip olamadığı yalının ismi “Yılanlı Yalı” 
olarak kalmış.

Şerifler Yalısı: Emirgan’da 18. yy eseri 
bezeme sanatının zarif örneklerine sahip 
olan Şerifler Yalısı’nın, 1945’teki istimlak 
sırasında harem kısmı yıkılmış ve sahille 
bağlantısı kesilmiş. Yalı, bir zamanlar 
Mekke Şerifi Hüseyin’e aitmiş. Şerif, 
Arapları Osmanlı’ya karşı ayaklandırması 
karşılığında İngilizlerden krallığını 
tanımasını istemiş. Arabistanlı lawrence’la 
işbirliği yaparak 1916’da Osmanlı 
Devleti’ne karşı ayaklanmış. İngilizlerle 
çarpışan Osmanlı, Hüseyin’in oğullarının 
yönettiği Araplarla da savaşıp, ağır kayıplar 
vermiş. Oğlu Abdullah 1921’de Ürdün 
Emiri, diğer oğlu Faysal da Irak Kralı olmuş. 
1924’te Türkiye‘de halifeliğin kaldırılmasıyla 
Şerif Hüseyin kendini halife ilan etti. 1930’a 
kadar Kıbrıs’ta sürgünde yaşadı. Binayı 
şu an Tarihi Kentler Birliği ve ÇEKÜl Vakfı 
kullanıyor.

Recaizade Mahmud Ekrem Yalısı: 
Tevfik Fikret ile beraber Servet-i Fünun 
dergisini çıkaran Recaizade Mahmud 
Ekrem, Yeniköy’ün girişi Vaniköy’de ailesine 
ait arazide yaptırmış yalıyı. “Araba Sevdası” 
eseriyle tanınan yazar, buradaki evde doğ-
muş. Amcasının kızı Ayşe Güzide Hanım’la 
da burada evlenmiş. Devrin en meşhur 
ve kıymetli yazar, şair ve düşünürlerinin 
toplandığı, edebiyat meclislerinin kurul-
duğu bu yalı, Servet-i Fünun Edebiyatı’nın 
doğuşuna ev sahipliği yapmış. Bu ekolün 
karargahı haline geldiğinden yalı, “Yazarlar 
Yalısı” olarak bilinmiş. Yazarı, Çubuklu’daki 
Hıdiv Abbas Hilmi Paşa’yla haberleşiyor 
diye II. Abdülhamid’e jurnallemişler. Bu 
yüzden yalıyı satıp Cihangir’e taşınmak 
zorunda kalmış. 1980’lere kadar Mısırözü 
Fabrikası olarak kullanılan bina, şimdi Hay-
dar-Güner Akın çiftine ait.

Said Halim Paşa Yalısı: Said Halim 
Paşa Yalısı’nın geçmişi 1820’lere uzanıyor. 
Yalı, Ayan Meclisi üyesi Nikolas Aristarhis’in 
mülkiyetine geçmiş sonraları. Daha sonra 
Aristarhis Ailesi’nden yalıyı Abdülhalim 
Paşa satın almış. Paşanın oğlu Said Halim, 
sekiz kardeşinin hisselerini satın alarak 
yalının tek sahibi olmuş. Kavalalı Mehmed 
Ali Paşa’nın torunu olan ve Osmanlı’ya 
1913’ten 1917’ye kadar sadrazamlık 
yapan Said Halim Paşa, tarafsız kalmak için 
uğraşmışsa da Osmanlı’nın Almanya’yla 
beraber I. Dünya Savaşı’na girmesine en-
gel olamamış. İki devlet arasında yapılan 
o gizli anlaşmayı bu yalıda ve hiç isteme-
diği halde zorla padişah adına imzalamak 
zorunda kalmış paşa. Ardından da Malta’ya 
sürgüne gönderilmiş. 1921’de Roma’da 
bir suikast sonucu hayatını kaybetmiş. 

Geçirdiği restorasyondan sonra şimdilerde 
özellikle düğünler için kullanılan popüler 
bir mekan.

Fethi Ahmed Paşa Yalısı: 18. yy’da 
geleneksel mimariyle yapılan diğer adıyla 
Pembe Yalı, Kuzguncuk’ta. Fethi Ahmed 
Paşa, Sultan Abdülmecid’in ablası Atiye 
Sultan’la evli. Osmanlı’da müzeciliği kuran 
paşa, 1833’te Osmanlı’nın ilk Viyana sefiri 
oluyor. Besteci Strauss’un renkli kişiliğiyle 
ünlenen Fethi Ahmet Paşa’ya yaptığı bir 
beste bile var. Daha sonra Paris sefiri olan 
paşa, 1839’da İngiltere Kraliçesi Victoria’nın 
taç giyme merasimine gitmiş. İstanbul 
Kuzguncuk’taki yalıyı o kadar güzel dö-
şüyor ki; evi çok beğenen Sultan Abdül-
mecid Dolmabahçe Sarayı’nı yaptırırken 
sarayın döşenmesi görevini ona vermiş. 
1911 ve 1948 senelerinde İstanbul’u 
ziyaret eden İsviçreli mimar le Corbusier 
yalıya hayran kalmış. Besteci Franz lizst 
de burada misafir edilmiş. Harem bölümü 
1927’de çıkan yangında kül olan yalının 
sadece selamlık kısmı bugüne ulaşabilmiş. 
Arka tarafındaki Fethi Paşa Korusu halka 
açık ve içinde belediyenin manzaralı bir 
işletmesi bulunuyor.

Mabeyinci Faik Bey Yalısı: Mabeyinci 
Faik Bey Yalısı 1890’da adını taşıdığı kişi 
tarafından yaptırıldı. Yalının her iki ucunda 
yeşil külahlı iki kule bulunuyor. Faik Bey, 
Sultan Abdülaziz dönemi yalı anlayışına 
hayran olduğundan çağının modasına 
uymadı ve yalının içini eski Osmanlı zev-
kine göre yaptırdı. Yalı 1950’lerde yapılan 
restorasyonda yıkılıp yeniden yapıldığın-
dan bazı özellikleri kaybolsa da tıpkı iki 
katlı cumbası gibi eski Osmanlı zevkinin 
ağırlığını ve azametini halen taşıyor. Faik 
Bey’den sonra yalıya ünlü armatör Nazım 

Kalkavan sahip oldu. Ardından son halife 
Abdülmecid’in kızı Dürrüşehvar Sultan’ın 
oğlu Haydarabad Nizamı Bereket Şah’ın ilk 
eşi Esra Bereket’in yaşadığı yalı, daha sonra 
Hacı Sabancı’ya satıldı. Yapı, bir kült olan 
Topkapı filminde de kullanılmış. 1964 ya-
pımı Melina Mercouri ve Peter ustinov’un 
başrollerini paylaştığı filmde hırsızlar Top-
kapı Hançeri’ni çalmaya çalışıyorlar.

Sadullah Paşa Yalısı: Boğaz yalıları 
içinde en eskilerden biri olan Sadullah 
Paşa Yalısı’nın barok tarzdaki üst kat salonu 
bir Osmanlı otağı şeklinde ve tavan işçiliği 
de muazzam. Aşı boyalı yalı, Sultan I. Ab-
dülhamid tarafından 18. yy’da Darüssaade 
Ağası Mehmed Ağa’ya verilmiş. 1872’de 
yalıyı satın alan Sadullah Paşa, II. Abdülha-
mid döneminde V. Murad’ı başa geçirmek 
isteyenlerden olduğu için sürgün edilmiş. 
Önce Berlin, sonra Viyana’da büyükelçilik 
yapan, Tanzimat Edebiyatı’nın da ünlü 
isimlerinden biri olan Sadullah Paşa, 
yabancı biriyle bir ilişki yaşamış. Bunun 
duyulmasından çekindiği için bunalıma 
girerek 1891’de Viyana’da intihar etmiş. 
Eşinin öldüğüne inanmayan Necibe Ha-
nım, evi daima Sadullah Paşa gelecekmiş 
gibi hazır tutmuş. Necibe Hanım 1917’de 
vefat edince; çocukları yalıyı Cumhuriyet 
dönemi bakanlarından Ahmet Ferit Tek’e 

satmışlar. Ondan da kızı Emel Esin’e kalmış. 
Esin’in annesi Müfide, Fecr-i Ati dönemi 
yazarlarından. Esin, önce bir Mısır prensiy-
le, 1941’de de Tokyo’da büyükelçi Seyfullah 
Esin’le evlenmiş. Tek-Esin Vakfı’nı kuran 
Emel Hanım 1987’de öldüğünden beri yalı, 
vakıf masraflarına katkıda bulunması için 
kiraya veriliyor.

Kont Ostrorog Ve Hadi Sami Bey: 
Polonya doğumlu leon Ostrorog, Osmanlı 
İmparatorluğu’na uzmanı olduğu İslam 
hukuku konusunda danışmanlık yaptığı 
dönemde, 1904’te satın almış yalıyı. Galata 
bankerlerinden lorando’ların kızı Jeanne 
ile evlenen kontun misafirleri arasında 
ünlü Pierre loti de var. Şa an Rahmi Koç’a 
ait olan Beykoz Kandilli’deki yalının çalışma 
odasında, kontun kişisel eşyalarının da bu-
lunduğu Rahmi Koç’un koleksiyonlarından 
bazılarını görmek mümkün.

Amcazade Hüseyin Paşa (Köprülü) 
Yalısı: Hüseyin Paşa’ya “Amcazade” den-
mesinin sebebi, Sadrazam Köprülü Fazıl 
Ahmed Paşa’nın amcasının oğlu olmasın-
dan ötürü. Yalı, Boğaziçi’ndeki yalılardan 
günümüze ulaşanların en eskisi. 1698’de 
Sadrazam Hüseyin Paşa için yapılmış. 
Sadece mimarisiyle değil, burada gerçek-
leşen olaylar da yalıyı önemli kılıyor. Paşa, 
günümüze ulaşan Divan yolu ve Çember-
litaş’taki birçok binayı yaptıran Osmanlı 
sadrazamları sülalesinden ünlü ve güçlü 
Köprülü ailesinin bir üyesi. Bir Mevlevi 
olan Hüseyin Paşa, Osmanlı’da görev 
yapan Köprülü ailesindeki beş sadrazamın 
dördüncüsü. Paşa, Sultan II. Mustafa’nın 
temsilcisi olarak 1698’da imzaladığı Kar-
lofça Antlaşması’nın taslakları bu yalıda 
hazırlanmış. Karlofça Antlaşması, Osman-
lı’yı gerileme dönemine sokan, devletin ilk 
toprak kaybettiği anlaşma olarak biliniyor. 
2014’te Ali Ağaoğlu tarafından satın alınan 
yalı, şu an restore ediliyor.

Nuri Paşa Yalısı: uzun yıllar Rahmi 
Koç’un yaşadığı bu binanın, Abdülha-
mit’in subaylarından Nuri Paşa tarafından 
1895’lerde yaptırıldığı tahmin ediliyor. 
Mimari bakımdan art nouveau üslup-
ta yapılmış olan yalının, klasik Boğaziçi 
yalılarından farkı balkonu olması. Rahmi 
Koç Kandilli’deki Kont Ostrorog Yalısı’na 
taşınınca bu yalı oğlu Ali Koç’a kalmış.

Şerifler Yalısı

Mabeyinci Faik Bey Yalısı

İhtişamı seven
Araplar’ın gözü Boğaz’da
TÜRKİYE’nin siyasal ve 
ekonomik istikrar ortamı, 
özellikle Körfez Bölgesi 
yatırımcısının yönünü 
Avrupa’dan İstanbul’a 
çevirdi. Önce yatırım için 
harekete geçen Körfez 
işadamları, ardından da 
mütekabiliyet yasasının 
da sağladığı olanaklarla 
Türkiye’de kalıcı olmaya 
karar verdi. Arap 
yatırımcılar özellikle büyük 
metrekareli konutlar ve 
Boğaz’daki yalılara büyük 
ilgi duyuyorlar.

Kont Ostrorog Yalısı
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YAZAR

her yerde daha fazla ciddiye alınmaya 
başlanmış ve filmlerimiz uluslararası 
festivallerden ödüllerle döner olmuştu.

2000’li yılların siyasi, ekonomik, 
toplumsal durumundan ve bir 
anlamda Yeşilçam’dan kopuşu ifade 
eden yeni Türk sineması anlayışından 
herkes memnun görünüyordu. Hem 
yapımcı, hem seyircide izlediği filmin 
öncelikle senaryosu, verdiği mesaj vs. 
sonra oyuncu kadrosu ile  ilgilenmeye 
başlamıştı. Yerli ve yabancı film 
sayıları, yerli ve yabancı seyirci sayıları, 
sinema salon ve perde sayıları, dijital 
sinema salon ve perde sayıları, devlet 
desteği konuşulur olmuştu. Sinemaya 
giden seyrici sayısındaki artışta dikkat 
çekici boyuta ulaşmıştı. Artık her aile 
haftasınu etkinliklerine sinemayı da 

ekler hale gelmişti. Bu kimine göre 
sanatsal algı arayışı kimine göre de iyi 
vakit geçirme şeklinde yorumlanabilir 
ama 2000’lerin başından günümüze 
geldiğimizde şu anda 10 kişiden 
8’i sanatsallık arayışında olduğunu 
görüyoruz. Bu da hem seyircinin hem 
de yapımcıların kalite arayışlarını 
ortaya çıkarmaktadır.  Türk sinema 
tarihinde 2000 li yıllar adeta ikinci 
bahar olmuştu.  Küresellşeme ve yerel 
gözlem bağlılığımızda yerlilik talebimiz 
de artmıştı ve yerli yapımcıların 
önceliği de yerli oyuncular, günümüz 
meseleleri ve bunu hollywood 
kalitesinde seyirciye sunma çabası 
da oluşmuştu. Yine günümüze 
baktığımızda akla gelen bir şey varki, 
yıllar öncesinde bir yapımcının bir 

tv programında 90’lı yıllar ve 2000’li 
yıllar öncesinde Türk sinemasında 
yer alan yapımlar için halktan özür 
dilenmesi istegiydi. Bu konuda büyük 
haklılık payı var. Geçmişten günümüze 
Türk sinemasının gelişim ve değişimi 
anlattığımız üzere yadsınmayacak 
nitelikte olmuştur. Önümüzdeki yıllar 
ne getirir bilinmez ama ufak çaplı bir 
eleştiri sıkıştıracak olursak cümlemize, 
daha çok toplumsal olayların yer aldığı, 
tek bir karaktere gülmek yerine bazı 
noktalarımıza ve hassasiyetlerimize 
yer verilen filmleri izlemek sanırım bir 
çoğumuzu belki de hepimizi mutlu 
edecektir. Beyaz perdenin hakkını 
verecek güzellikte yapımlarla yeni 
yıllara kapı aralamak ümidi ile…

Alkışı bol, seyri güzel işlere..

YAZAR

T ürk sinemasında çok 
uzağa gitmeden  
90’lardan bu güne 
bir göz geçirelim 
istiyorum.

90’larda Türk sinemasında adeta 
küllerinden doğma tabiri yaşandı 
denilebilir.  Dünya sinemasına kafa 
tutar filmlerle ani eskiden kopuş 
gözlenen işler ortaya çıktı. Sektörün 
kapitalist düzene hayır dediği, gişe 
telaşına düşülmediği, salonların işgal 
edilmediği, yeşilçam’ın yavaş yavaş 
silindiği, daha net bir dile hakim olan, 
dram ve komedide halkın gerçekte 
yaşadığı hayatın içinden sahnelerin 

yer aldığı belkide şimdilerin özlemle 
andığı yapımları izledik.

Hem oyuncular hem de 
yapımcıların işin ahlakına uygun 
yönettiği, samimiyete ağırlık verilen 
senaryoların tercih edildiği o yıllar, 
eskiye duyulan özlem kategorisinde 
ilk sıralarda şüphesiz. Çünkü, o dönem 
değişen sinema piyasası yanında biraz 
da olsa merak uyandırmaya yetmişti.

Fakat o dönemin dikkat çeken 
hatta tepki toplayan fakat buna 

rağmen büyük bir çoğunluğunda 
takip ettiği , senaryolarda bunalım 
gibi psikoloik yıpranmaya sebep 
verebilecek nitelikte projeler çekmesi 
unutulmayan büyük detaylardan.  
70-80 ‘lerde büyük çöküşe uğramış 
ve ucuz video filmlerinin hakimiyeti 
altına girmiş Türk sinema endüstrisinin, 
kendine gelmesi olarak görülebilir 
gözlenen bu değişim. 

2000 li yılların başında yine yeni 
bir değişme uğrayan Türk sineması, o 
yıllarda artık yapılan filmlerin gelecek 
için umut vaad ettiği gerçeğiyle 
yüzleşmişti, elbette güzel bir ayrıntıydı 
bu sektör için. Sinema sektörümüz 

Beyaz 
perdede iki 
Büyük dönem ve 

ikinci 
Bahar!
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ŞEHİR VE HAYAT
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emineyilmaz@turuncudergi.com

EMİNE 
KİBAR

ŞEHİR VE HAYAT

Şu sıralar pek bir moda 
‘’Bu hayatı yaşıyorsun’’ 
ifadesi. İlk kim nerde 
dedi bilmiyorum. Bu 
‘caps’lerin ilk         

 çıkış noktasını asla               
 yakalayamıyor insan. 
Bir şekilde sosyal medyadan 
ya da arkadaş sohbetlerinden 
öğreniyoruz. 

‘’Bu hayatı yaşamak’’ ne 
demek? Mutluluk, huzur, 
eğlence, dertsiz, tasasız günler… 
Mümkünse bol lüks içinde, bol 
gezmeli ve çok imrendirmeli. 
‘Hüzünler, hazanlar amannn 
hiç gelmesinler!’ kıvamında. 
ulaşılmak istenen, kastedilen 
böyle bir hayat sanırım. Korkulan, 
kaçılan ise zorlu süreçler, 
hastalıklar, ayrılıklar, ölümler ve 
maddi sıkıntılar. 

Keyifle ne kadar gezersek ne 
kadar yer-içersek ve elbette ne 
kadar gülersek o kadar iyi yaşarız 
bu hayatı. Kimse sıkıntılılarla 
dolu bir hayatı istemez elbette. 
Biz ne evliya ne dervişiz. Derdi 
çeker, bitince de göndeririz. 
Sonra bir daha gelmesin 
diye dualar ederiz.  Babam 
ile hayat/yaşamak hakkında 
sohbet ederken bir hikâye 
anlattı. Onların döneminde bir 
Arapça kitabında geçen bir 
hikâye. Adamın biri arkadaşını 

ziyarete bir köye gitmiş. Köyün 
mezarlığını ziyaret etmişler. 
Mezar taşlarında doğum-ölüm 
tarihi, onun altında da başka yıl 
aralıkları yazıyormuş. Sormuş 
arkadaşına bu altta yazan tarihler 
nedir diye. Arkadaşı da açıklamış: 
‘’İnsanlar doğar, ölür. Ama keyifle 
yaşadıkları yıllar sayılıdır. Altta 
yazılan tarihler mevtanın keyifle 
yaşadığı yıllardır’’. Bu hikâye 
özetliyor aslında. Ömür ne kadar 
uzun olursa olsun yaşadığımız 
şurada üç beş yıl.

Genç yaşlı fark etmez 
herkesin ömründe sıkıntılı 
dönemler olabiliyor. Kimileri 
amansız bir hastalıkla doğuyor 
kimileri ömür boyu huzursuz bir 
hayat sürüyor. İnsanlar ya kendi 
dertlerine alışıp dertten saymıyor 
ya da gerçekten ömrünün bazı 
zamanları daha güzel geçiyor. 
İnsanların büyük çoğunluğu 
hep çocukluğuna dönmek ister 
çünkü en keyifli yılları onlardır. 
Hayatın en refah dolu yılları 
hatırlanır hep. Yaşadığını o zaman 
hisseder/anlar insan. Ama hiçbir 
ömür tamamen keyif içinde 
geçmez. Bu dünya geçicidir, 
imtihan ise gerçek. İmtihan varsa 
eğer; dertler, tasalar hep olacak 
demektir. 

‘’Bilin ki dünya hayatı ancak 
bir oyun, eğlence, bir süs, 

aranızda bir övünme ve daha 
çok mal ve evlât sahibi olma 
isteğinden ibarettir. Tıpkı bir 
yağmur gibidir ki, bitirdiği 
ziraatçilerin hoşuna gider. Sonra 
kurur da sen onun sapsarı 
olduğunu görürsün; sonra da çer 
çöp olur. Ahirette ise çetin bir 
azap vardır. Yine orada Allah’ın 
mağfireti ve rızası vardır. Dünya 
hayatı aldatıcı bir geçimlikten 
başka bir şey değildir.’’ Hadid 
Suresi 20. Ayet

Kuran-ı Kerim’de çokça 
zikredilir dünya hayatının 
geçiciliği ve bu hayatın 
imtihandan ibaret olduğu. Bin 
hevesle daldığımız dünya hayatı 
elbette bir gün sona erecek. 
Bildiğimiz ancak uygulamakta 
zorlandığımız bir gerçek. Daha 
uzun, daha güzel bir ömür için 
oyalanıp duruyoruz. 

Daha konforlu olması için 
yaşamımız didinip duruyoruz. 
Hayırlı bir ömür sürmek, ‘hayatı 
yaşamak’ tan evla olmadığı 
sürece gerçekten yaşamış 
olamayız. 

Eğer maddi manevi tüm 
zorlukların bizim yaşamımıza 
anlam katan değerler olduğunu 
idrak edebilirsek işte o zaman 
‘’yaşıyoruz’’ demektir. Yaşamımızı 
anlamlandıracak gayeler 
edinebilmek temennisiyle.
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DÜNYADA 24’ÜNcÜ

D
ünyada en fazla gökdelene 
sahip 24’üncü şehir olan 
İstanbul aynı zamanda 
Avrupa’nın en uzun şehri. Yeni 
projelerle İstanbul, ilk 15’te yer 
almaya aday. 

Türkiye’deki en yüksek binalar, ağırlıklı 
olarak İstanbul’da yer alıyor. İstanbul’da 
özellikle 2000’li yıllardan sonra hız 
kazanan inşaat faaliyetleri sonucunda 
gökdelenler, şehir silüetinin vazgeçilmez 
bir parçası oldu. Yakın zamana kadar 
holding, banka yönetim binaları ve otel 
olarak kullanılan gökdelenler, artık ofis, 
hastane ve konut olarak da kullanılıyor. 
İstanbul, dünya şehirleri sıralamasında 
122 gökdelen ile 24’üncü sırada yer 
alıyor. uluslararası gökdelen veri bankası 
Emporis’in verilerine göre yapımı 

GÖKDELENLER ŞEHRİ

iSTANBUL

tamamlanmış olan gökdelenler hesaba 
katıldığında İstanbul, dünyanın en uzun 
şehirleri sıralamasında 24’üncü sırada 
yer alarak Avrupa’nın da en uzun şehri 
ünvanına sahip oldu. 

İSTANBUL’UN GÖKDELEN 
BÖLGELERİ 

Devam eden mega projelerin dün-
yadaki şehirler sıralamasında İstanbul’u 
önümüzdeki dönemde Moskova’nın 
önüne geçireceği tahmin ediliyor. Gök-
delenler Avrupa Yakası’nda Gayrettepe 
ile Maslak arasındaki Büyükdere Caddesi 
aksına ek olarak son yıllarda Bomonti’de 
artmaya başladı. Asya Yakası’nda ise 
Ataşehir, Kozyatağı gibi bölgelerde yay-
gınlaşan gökdelenlerin daha da artması 
bekleniyor.  

 iSTanBUL’Un en yükSek GökdeLenLeri 

Emporis’in verilerine göre İstanbul’un  en yüksek gökdelenleri şöyle: 

GÖKDELEN ADI                                                     KAT SAYISI  METRE
1- Sapphire Tower 54  261 
2- Anthill Residence 55  210 
3- Anthill Residence 55  210 
4- Spine Tower 51  201 
5- Varyap Meridian Block A 52   188 
6- Allianz Tower 42   186 
7- İşbank Tower 52  181 
8- My Towerland Tower A 52  181 
9- Çiftçi Tower B 45  180 
10- Çiftçi Tower A 45  180 
11- Varyap Meridian Block C 45   180 
12- Palladium Tower 43   180 
13- Leopardus 48   178 
14- Ak-Asya Koru Tower 43   173 
15- Ak-Asya Shopping Center and Tower 55   173 
16- Şişli Plaza 46   170 
17- Zorlu Levent 199 42   170 
18- River Plaza Tower A 32   170 
19- Soyak Kristalkule Finansbank Gen.Müd.:  35  169 
20- Tekstilkent Plaza 2:  36  168

özellİkle 2000’lİ yıllardan sonra hız kazanan İnşaat faalİyetlerİ sonuncunda 
gökdelenler, şehİr sİlüetİnİn vazgeçİlmez bİr parçası olmayı başardı



D
ünya hiç durmaz bir hızda 
değişiyor, dönüşüyor. Yeni 
teknolojiler, ortaya sektörler ve 
iş kolları çıkartıyor. Dünya Eko-
nomik Forumu’nun yayınladığı 
bir rapora göre; günümüzde 

ilkokulda okuyan öğrencilerin neredeyse 
yüzde 65'inin ileride çalışacağı sektörler 
henüz oluşmadı. Robot veterinerliği, gen 
terapistliği, holoportasyon uzmanlığı, 
etik hackerlık, duygu tasarımcılığı, sanal 
gerçeklik, bilgi madenciliği, elektronik ga-
zetecilik, 5 duyu reklam tasarımcılığı, yapay 
zeka pazarlamacılığı, yapay organ imalatçı-
lığı ve hatta rüya gerçekleştiriciliği…

Şu anda kulağımıza her ne kadar 
ütopik gelse de, fütüristler 20 yıl içinde bu 
mesleklerin gündeme geleceğini öngö-
rüyor. Bunları tasarlayacak kişiler ise, yavaş 
yavaş iş hayatına katılmaya başlayan Z 
kuşağı. Bilgisayar ve internet hayatlarının 
vazgeçilmez parçası olduğu için, Z kuşa-
ğının büyük bölümü meslek seçiminde 
tercihini bilgi sistemleri, bilgisayar, yazılım 
ve elektronik mühendisliği alanlarından 
yana kullanıyor. Girişimciliği tercih eden-
lerde ise, bu alanlara ek olarak sağlık, gıda 
teknolojileri, fintech ve e-ticaret gibi alan-
lara yönelim öne çıkıyor. Dijital dönüşüm, 
endüstri 4.0, strateji, pazarlama ve marka 
yönetimi konularında şirketlerin yol harita-
sını belirleyen Hanersman Genel Müdürü 
Ecehan Ersöz, geleceğin mesleklerini tasar-
layan Z kuşağının günümüz iş hayatında 
köklü değişikliklere yol açacağını söyle-
yerek, Z kuşağı ile çalışmanın yöneticiler 
için de yeni bir deneyim olacağını anlattı. 
Bu kuşağın, kendilerinden bir önce gelen 
Y kuşağı gibi sabah 8, akşam 5 iş hayatına 
karşı olduğunu kaydeden Ersöz, “Meslek 
seçiminde her ne kadar garantici bir tavır 
sergileseler de, iş-yaşam dengesine verdik-
leri önem dolayısıyla gerektiğinde konfor 
alanlarının dışına çıkmayı göze alabiliyor-
lar. Z kuşağının birincil önceliği ‘deneyim 
odaklılık’. Yaparak öğrenmek, çalışmaların 
bizzat içinde yer almak istiyorlar, figüran 
olmayı kabul etmiyorlar” diye konuştu.

DNA’LARI GİRİŞİMCİ
Girişimcilik ruhunun Z kuşağının 

DNA’sında olduğuna dikkat çeken Ersöz, 
sözlerini şöyle sürdürdü; “Profesyonel 
hayatla yollarının kesişmesi ve uzun yıllar 
çalışabilmeleri ancak kendilerini o ortamın 
bir parçası gibi hissetmeleri, yaptıkları işte 
bir anlam bulmaları ve işyerindeki zaman-
larının rutinden uzak geçmesiyle mümkün. 
İşyerlerinin özgür, işbirlikçi çalışma ortamı, 
gelişim, eğitim ve kariyer fırsatları, adil 
ücret yönetimi politikası ve alternatif yan 
haklar sunması gerekiyor.”

Günümüzde ilkokulda okuyan öğrencilerin neredeyse 
yüzde 65’inin ileride çalışacağı meslekler henüz 
oluşmadı. Şu anda kulağımıza her ne kadar ütopik 
gelse de, geleceğin mesleklerini; robot veterinerliği, 
gen terapistliği, holoportasyon uzmanlığı, etik hackerlık, 
duygu tasarımcılığı ve rüya gerçekleştiriciliği oluşturuyor

ROBOT vETERiNERLiği
RüYA gERçEKLEŞTiRiciLiği
gEN TERAPisTLiği
HAcKERLıK

Geleceğin 
meslekleri!

DOSYA DOSYA
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CENNETTEN BiR KÖŞE

İ
talya’nın kuzeyinde,  İsviçre 
sınırındaki, ters “Y” şeklini 
andıran, Avrupa’nı n 
en derin noktalarından 
biri olan Como Gölü’nü 
büyülü dağlar sarmalıyor. 
Bu zengin ve ünlü Como 
Gölü’nün zarif kıyıları 
20.000 yıl kadar önce bir 
buzul tarafından oyularak 
ortaya çıkmış.

Como’nun eşsiz doğası 
ve gölü kadar cazip olan bir 
diğer özelliği de tüm dünya 
ünlülerin tercih ettiği 

tatil merkezlerinden biri olması. “ 
Dolce vita” dedikleri bu olsa gerek. 
Münzevi İsviçreli milyarderlerden, 
ünlü futbolculara kadar geniş bir 
ünlü yelpazesi olan Como Gölü 
ünlülerin en çok tercih ettiği düğün 
mekanı olarak da nam salmış. 
Emily Blunt-John Krasinski, Chrissy 
Teigen-John legend, Martine 
McCutcheon-Jack McManus bu 
listeden bazı ünlü isimler. Daniel 
Craig’in başrolünü oynadığı Casino 
Royale filminden George Clooney 
ve Brad Pitt’in başrollerini paylaştığı 
Ocean’s Twelve filmine, Gwen 
Stefani’nin müzik videosuna kadar 
birçok kez filmlere ve kliplere 
ev sahipliği yapan Como Gölü 
adeta bir kırmızı halı geçiş töreni 
gibi. Google’da Como hakkında 
arananlar listesinin başında gelen 
George Clooney Göl Evi’yle 
aslında George Clooney’nin Como 
Gölü’nün istem dışı da olsa tanıtım 
yüzü olduğunu söylemek mümkün. 
David-Victoria Beckham çiftinden 
ünlü piyanist Elton John’a, dünyaca 
ünlü aktör Tom Cruise’dan bir diğer 
dünya starı Madonna’ya kadar 
aradığınız herkesi görebilirsiniz. 
Ünlüler listesi bununla sınırlı 
sanıyorsanız yanılıyorsunuz. 
Gianni Versace, Ronaldinho, 
Sylvester Stallone, Richard 
Branson ve Javier Zanetti gibi 
ünlü isimlerin de göl kıyısında 
evi bulunuyor.

SEYAHAT SEYAHAT
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Varenna

Bellagio

Menaggıo

Milano’dan 45 kilometre uzaklıkta 
bulunan Como, doğal güzelliği ile dünya 
ünlülerinin nefes aldığı adeta bir cennet 
kasabası. Como’ya hayat veren ise aynı ismi 
taşıyan Como Gölü. Göl, 425 metre derinliği 
ile dünyanın en derin gölleri arasında yer 
alıyor. İtalya’nın 3. en büyük gölü olan 146 
kilometrekare yüzölçüme sahip göl, Alp 
Dağları eteklerinde yer alıyor. 85 bin nüfuslu 
olan kasabada dünyaca ünlü ABD’li aktör 
George Clooney’nin de villası bulunuyor. 
Avrupa Birliği’nin temellerini atan Çelik 
Paktı anlaşmasının da imzalandığı yer olan 
Como, İtalya’nın faşist lideri Mussolini’nin de 
öldürülmeden önce son gecesini yaşadığı 

yer olarak biliniyor. İtalya Başbakanı 
Berlusconi’nin de eşine kendisini 
affetmesi için villa aldığı Como’da, 
Sophia loren de yılın belirli günlerini 
geçiriyor. Como’ya dünyaca pek 
çok ünlü sanatçı, sinema oyuncusu 
ve politikacı yılda 1-2 kez de olsa 
uğramadan duramıyor.

GÖLDE TEKNE TURU
Milano’da kaldığımız 3 gün 

boyunca bizde Como Gölü kıyısındaki 
Regina Olga Oteli’nde kaldık. 
Havalar iyi olmadığı için pek keyfini 
çıkaramadığımız Como Gölü’nde 
yaptığımız yarım saatlik tekne turunda 
ise, gölün kıyısındaki muhteşem villaları 
görme imkanı bulduk. Sanki İstanbul 

Boğazı’nda yaptığımız turda yalıları 
seyrediyormuşuz hissine kapıldığımız 
gezi bizi adeta mest etti. Bol bol fotoğraf 
çektiğimiz gezi boyunca Como’nun 
neden bu kadar ilgi gördüğüne de 
bizzat tanıklık ettik. 

TELEFERİK KEYFİ
Como da yaşadığımız güzelliklerden 

bir tanesi de teleferik gezisi oldu. 45 
derecelik açıyla tepeye tırmanan tren 
vagonundan oluşan teleferik ile 10 
dakikalık bir yolcuğun ardından zirveye 
ulaşıyorsunuz. Zirvede ise Como 
gölünün eşsiz doğal görüntüsüne bir 
kez daha aşık oluyorsunuz. Kafeteryada 
oturup kahve eşliğinde manzarayı 
izleyebilme olanağına da sahipsiniz. 

Güzel fotoğraf çekimi için sabah 
saatlerinde çıkılmasını önerdiğim zirvede 
açık bir havada 45 kilometre ötedeki 
Milano’yu da görebiliyorsunuz. 

MÜDAVİMLERİ    
ÇOK ÜNLÜ

Como’yu temiz havası, uygar 
insanları, gözden ıraklık, eşsiz doğası gibi 
sebeplerle tercih eden ünlüler arasında 
Madonna, liz Hurlay, Victoria Beckham, 
Jennifer lopez ve Beyonce gibi isimler 
bulunurken, bu isimler Milano’nun ünlü 
modacılarına uğradıktan sonra Como’ya 
geçiyorlar. Bölgenin en eski binalarından 
birisi, bugün otel olarak kullanılan Villa 
d’Este. 500 yıl önce yapılmış olan bina, 
uzun yıllar İngiliz kraliçelerine hizmet 
vermiş. 1873 yılında otele dönüştürülen 
villada, sinemanın gerilim ustası Alfred 
Hitchcock, büyük eserlerinin pek çoğunu 
burada, Como gölünün sisli ortamında 
tasarlamış. Mel Gibson, Sharon Stone, 
Sting, Madonna, Donna Karan ve Ralph 
lauren gibi günümüz ünlüleri de Villa 
d’Este’nin müdavimleri arasında.

l Como Gölü etrafındaki kasabalardan istediğiniz birkaç tanesini görmeden l Köylerin ara sokaklarında kaybolmadan l harika lezzette bir yemek 
yemeden l Gölün balıklarının tadına bakmadan l Minik hatıralıklar almadan l En güzel Como Gölü fotoğraflarını çekmeden l Göl kenarındaki 
muhteşem villalara bakıp hayaller kurmadan l Como şehir merkezinde Brunate bölgesinde finikülere binip şehre ve göle tepeden bakmadan dönmeyin.

Tren ile de ulaşılabilen 
kasaba sakin, huzurlu ve 
görsel açıdan son derece 
keyifli. Varenna’ya gelmiş-
ken yapabileceğiniz en 
güzel şey, gölün kıyısında 
yürüyerek kasabanın ilk ba-
kışta gizlenmiş güzelliğine 
doğru yol almak. Bwir kö-
şede oturup gölü izlemek, 
ruhunuzu dinlendirmek. 

Como Gölü’nün en meşhur, 
en turistik, en havalı kasa-
bası. Mutlaka ara sokakla-
rında kaybolun, birbirinden 
güzel dükkanlarını keşfedin 
ve güzel bir yemek için 
mola verin. Evet yemek 
denince Bellagio’da durun. 
Bellagio’da iyi yemek ve iyi 
manzara bulabileceğiniz 
yerler mevcut. 

Menaggio, Varenna 
ve Bellagio’ya göre 
çok daha sakin bir ka-
saba. Doğayı keşfet-
mek, yürümek, temiz 
havayı içinize çekmek 
ve dinlenmek için 
son derece ideal. 

GEZİLECEK YERLER

YAPMADAN DÖNMEYİN

Como Gölü çevresindeki kasabaların en meşhurları Varenna, 
Bellagio ve Menaggio. Ama zamanınıza ve ilgi alanınıza göre 
bu seyahatin çapını genişletmek sizin elinizde. 

İtalya’nın kuzeyİnde,  İsvıçre sınırındakı, ters “y” şeklİnİ andıran, avrupa’nın en derİn 
noktalarından bİrİ olan Como Gölü’nü büyülü dağlar sarmalıyor. bu zenGİn ve ünlü 
Como Gölü’nün zarİf kıyıları 20.000 yıl kadar önCe bır buzul tarafından oyularak ortaya çıkmış

Dünyaca ünlü oyuncu George Clooney, 
Como Gölü kıyısında Villa Oleandra ve Vil-
la Margherita adlı yan yana iki evin sahibi.

SEYAHAT



S
osyal medya profillerimiz, 
blogumuz ve web sayfamızın 
fiziksel benliğimizden daha 
görünür olduğu günümüzde, 
sanal kimliğimiz kanlı canlı bizi 
temsil ediyor. Sanal kimliğimiz 

gerçek bizle ne kadar örtüşüyor? Daha 
iyi bir sanal kimliğe nasıl erişebiliriz? 
Kişisel markamızı nasıl güçlendiririz? İş 
dünyasının liderlerine biyografi yazar-
lığı yapan Bruce Kasanoff, yıllarca bu 
gibi soruları almaya ve farklı endüstri, 
meslek ve iş alanındaki kişilere farklı 
sosyal medya platformlarını dikkate 
alarak cevap vermeye alıştığı gibi, artık 
profesyonel tavsiyelerini bir yerde 
toplamaya karar vermiş. Kasanoff, lin-
kedin’dan; sosyal medyayı kullanarak 
kişisel markanızı nasıl sağlamlaştıraca-
ğınızı, bağlantı ağınızı genişleteceğinizi 
ve işinizle ilgili hizmet alma arayışında 
olan kişilerin size gelmesini nasıl sağla-
yacağınızı adım adım kaleme almış.

SOSYAL MEDYA USTALIKLA  
KULLANILIR;

n linkedin’de iki hedefiniz olmalı 
Başkalarına yardım etmek. Başka-

larından iş almak. Birinci madde her 
zaman önce gelir. Eğer başkalarına 
yardım etmezseniz, sizinle ilgili söyle-
yecekleri iyi bir şey olmaz. Artı, gece 
kafanızı yastığa koyduğunuzda birile-
rinin hayatında küçük de olsa bir fark 
yaratmış olmanın mutluluğunu duyar-
sınız. Ancak herkes bilir ki, faturalarınızı 
ödeyecek olan ikinci maddedir. Aktif 
olun, gerektiğinde su yüzüne çıkma-

yanı ortaya çıkarın ancak akıllı olun. 
Akılda kalın. Akılda kalabilmek için 
insanların neleri hatırladığını bilmek 
gerekir, öğrenin.

n Başarılı olmak için herkese seslen-
mek yerine gerçekten sizi duyacak dar 
bir dinleyici grubuna seslenin. 

Ne yazsanız okuyan, kendinden 
birşeyler bulan, öğrenmek isteyen, sizi 
rol modeli olarak gören veya fikirlerinizi 
ilginç bulan sadık bir kitleniz olsun. 
Konunuz da kitleniz gibi odaklı olsun. 
En çok bildiğiniz, eğitimini aldığınız, 
yıllarınızı verdiğiniz işe odaklanın. 
Sadece ve sadece o konuda yazın. Aynı 
konuyu derinlemesine işleyin. Her yeni 
yazı bir sonraki katmanı anlatsın. Bir 

sonraki adımda ne yapmaları gerekti-
ğini anlatan aksiyona dönüştürülebilen 
yazılar yazın.

n Sadece başkalarına faydası olaca-
ğını düşündüğünüz içerikleri paylaşın.

Sosyal medya kendi kendinizi öve-
ceğiniz bir yer değil. Başkalarına yardım 
etmek, sorunlarına çözüm önermek, 
yaşamlarını zenginleştirmek ve bazen 
de eğlendirmek için kullanılan bir or-
tam. Az yazmak söyleyecek şeyinizin az 
olduğu anlamına gelmez. Az söz daha 
çok duyulur, daha fazla akılda kalır. 
Sosyal medya çevrenizde güven ve 
güvenilirlik oluşturabilmek için sürekli 
olarak yararlı içerik paylaşmanız gerekli. 
Bu şekilde değer kattığınızı gösterebi-
lirsiniz.

n İnsanlar sizin postlarınızı yorum 
yazdığında veya paylaştığında, cevap 
verin.

Sanal dünyada size ulaşmaya çalı-
şanları yok saymayın. Amacınız, insan-
lara birşey anlatmak değil, insanlarla 
konuşmak olmalı.

n Ne değer kattığınızı net olarak 
bilin ve bu değeri profilinize yazın.

Postlarınız başkalarına yardım etme-
li. Postunuz ilgili çekmeli, postu oku-
duktan sonra kimdir bu sözün sahibi 
diye sizin profilinize bakmak istemeli 
okuyanlar. Örneğin, profil özetiniz şöyle 
olmalı: “Yeni bir e- ticaret web sayfasını 
2 bin 500 dolara mal etmek isteyenler 
beni arar. Müşterilerim tasarladığım 
siteler sayesinde satışlarını ikiye hatta 
üçe katlarlar.”

n Güne dikkat çekecek bir postla 

İŞ DÜNYASININ LİDERLERİNE 
BİYOGRAfİ YAZARLIğI YAPAN 

BRUCE KASANOff, SOSYAL 
MEDYAYI KULLANARAK 

KİŞİSEL MARKANIN NASIL 
SAğLAMLAŞTIRILACAğINI, 
BAğLANTI AğININ NASIL 

GENİŞLETİLECEğİNİ 
AÇIKLADI. SOSYAL 

MEDYADA AKTİf OLUN VE 
AKILDA KALIN ÖNERİSİNDE 
BULUNAN KASANOff, ‘HER 

ZAMAN YAZILARINIZA 
CEVAP VEREN İNSANLARLA 

İLETİŞİM KURUN’ DEDİ

DOSYA DOSYA
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İŞ DüNyASıNıN

İLE İMTİHANı
KUŞAĞI

teknolojileri çok iyi kullandıkları 
için kendi kendilerini eğitebiliyor, 
bilmediklerini YouTube’dan öğreniyor. 
Yeni şeyleri kaçırma korkusuna sahip 
olan bu nesil, televizyon izlerken aynı 
zamanda twit atıyor, Facebook’ta 
paylaşım yapıyor.

PEK ÇOK ŞEY AYNI ANDA
DBE Kurumsal Gelişim Merkezi 

Yöneticisi, Psikolog ve PlC Profesyonel 
Koç Ayşegül Horozoğlu Enkavi, bu 
kuşağı aynı zamanda tatminsiz, 
kararsız ve doğuştan tüketiciler olarak 
tanımlıyor. 

Oyuncak yerine tablet bilgisayarla 
oynayıp teknoloji ile birlikte 
büyüdükleri için çabuk tüketen bir 
nesil. İnternet ile her türlü bilgiye 
çabuk ulaşabilme, bu bilgileri 
işleyebilme ve birden fazla şeyle 
aynı anda uğraşabilme becerileri 
çok gelişkin. Bu neslin el, göz, kulak 
gibi motor beceri senkronizasyonu 
çok yüksek olduğundan pek çok şeyi 
aynı anda yapabiliyorlar. Ancak bu 
avantajlar, dikkat ve konsantrasyon 
zorluklarıyla dezavantaja da 
dönüşebiliyor. Yaratıcılığa izin veren 
aktivitelerden hoşlanıyor, durağanlığı 
kabul etmiyorlar.

DAHA ÖZGÜR ÇALIŞMA 
KOŞULLARI

Yapılan araştırmalar, özgür ruhlu 
Z kuşağının yüzde 70’inin kendi 
işini kurmak istediğini gösteriyor. 
Hiyerarşiden hoşlanmayan bu kuşak, 
girişimciliğe ve inovasyona yatkın, 
kendine güvenen, hedef odaklı, 
dinamik ve gerçekçi bir nesil.

Bu kuşağı iş hayatında bekleyen 

bir başka dinamik ise değişen iş 
ortamı. Ayşegül Horozoğlu Enkavi, “Bu 
kuşaktakiler iş yaşamına atıldıklarında 
karar vermelerini gerektiren her şey, 
sistemler tarafından yapılıyor olacak. 
Yaşamlarında otorite kavramının pek 
önemi kalmayacak. Çok diplomalı, 
uzman ve buluşçu olacaklar.”

Bu nedenle yeniliklere açık olan bu 
kuşağın çalışma şartları, çalışma ortamı 
çok daha farklı olabilecek. Y kuşağından 
itibaren aslında alışmaya başladığımız 
esnek çalışma şartlan ve ortamları, 
Z kuşağı için daha da artarak devam 
edecek. Organizasyon yapıları ve hatta 
belki de tek bir yere bağlı çalışma 
şekilleri değişip daha özgür çalışma 
koşulları mümkün olabilecek.

DOĞRU ALTYAPI VE İLETİŞİM 
ŞART

Teknolojiyle iç içe büyüyen Z 
kuşağının en belirgin özelliği hıza 
ve yeni gelişmelere adaptasyonu. 
uzmanlara göre, doğru altyapı ve 
iletişimle iş hayatına ve kurumsal 
yapılara kolaylıkla angaje olabilirler. En 
önemli unsur onları anlamak ve verimli 
çalışmalarını sağlayacak bir yönetim 
tarzı.

KRM Yönetim Danışmanlıktan Kerim 
Paker, Z kuşağını yönetmek için bu 
kuşağın tüketim kültüründe dünyaya 
göz açmış olduklarını unutmamak 
gerektiğinin altını çiziyor ve şunları 
söylüyor: “Önceki kuşaklara ayrıcalık 
olarak sunulan birçok unsur bu kuşak 
için ihtiyaç. Beklentileri diğer kuşaklara 
göre yüksek olarak gözlemleniyor ama 
onların iç dünyasında durum öyle değil. 
Bunu anlamak ve beklentilerini onların 
motivasyonlarını kırmadan yönetmek 

öncelikli bir konu. Şirket politikalarını ve 
iş yapış modellerini bu kuşağın yenilikçi 
bakış açısına paralel geliştirmek de 
oldukça önemli bir husus. Eski kuşaklara 
düşen görev, geleceğin bu kişilerin 
elinde şekilleneceğini kabul etmek ve 
değişime karşı çıkmadan geleneksel 
iş yapış tarzlarını bu kişilerin yaratıcı 
fikirleriyle harmanlamak” diyor.

HIZ VE FARKLILIK
Bu esnekliği gösterebilen firmalar ve 

yöneticiler iş dünyasında fark yaratacak 
ve gelecek dönemlere geçirebilecekleri 
yenilikçi ve rekabetçi bir kültür 
oluşturabilecek. Peki Z kuşağını 
etkilemek isteyen markalar nasıl bir 
strateji izlemeli? Öncelikle Z kuşağını 
etkilemek isteyen markaların teknolojiyi 
çok iyi kullanmaları gerekiyor. Özgüveni 
yüksek ve bağımsızlığa önem veren 
bir kuşaktan bahsediyoruz. “Bu kuşağın 
yaratıcılık ve öznelliğini beslemeleri, 
bilgiyi ilk elden ulaştırmaları, bunu da 
sosyal medya ve teknolojik altyapıları 
en iyi şekilde kullanarak yapmaları 
lazım” diyen Paker, bunları yaparken kilit 
konuların “hız” ve “farklılaşma” olduğunu, 
şirketlerin stratejilerini bu iki unsuru göz 
önünde bulundurarak yapılandırması 
gerektiğini vurguluyor. 

Z kuşağı yoğun teknoloji kullanımı, 
yenilikçilik, inovasyon, özgürlük, 
yaratıcılık, bağımsızlık, esneklik gibi 
kavramlara değer veren, yatırım yapan 
şirketleri tercih edecek. Farklı olan ve 
farklılıklara değer veren markalar onlar 
için daha tercih edilir olacak. Z kuşağı 
tarafından her şey kolaylıkla tüketildiği 
için çok hızlı değişim gösteren ve 
devamlı yenilenen markalar öne 
çıkacak.

Y KuŞAğıNdAN FARKLı 
dAvRANıŞ ŞEKiLLERiNE 
sAHiP OLAN Z KuŞAğı, 
sABıRsıZ, AcELEci vE 
sıKıLgAN. Bu KuŞAK iŞ 
düNYAsıNA YAvAŞ YAvAŞ 
giRERKEN ŞiRKETLER dE 
Bu NEsLiN diNAMiKLERiNE 
AYAK uYduRMAYA 
çALıŞıYOR. ÖNLERiNdE 
ZORLu BiR YOL vAR

İ
NTERNET olmadan asla” diyorlar. Pek kitap 
okumuyorlar. Sabırsızlar. Oyun oynamayı çok 
seviyorlar… İnatçı, pragmatik ve her zaman 
acelesi olan Z kuşağından bahsediyoruz. 
Y kuşağı çok konuşuldu, çok tartışıldı. İş 
hayatında iyiden iyiye yer edinen ve hatta 
artık yönetici kademesine gelen Y kuşağı, 
yerini artık Z kuşağına bırakıyor. 1995 sonrası 

doğan bu kuşak yeni yeni iş hayatına giriyor. 
Özellikleri bir öncekinden çok farklı olan bu nesli 
anlamak ise iş dünyasındaki liderlere düşüyor. 
Kendilerine ait yepyeni deneyimlere, inanış ve 
davranış kalıplarına sahip Z kuşağını ve onların 
diğer kuşaklardan farklarını daha iyi anlamak için, 
bu kuşağın içinde doğup büyüdüğü farklı dünyayı 
iyi tanımak gerekiyor. Aslında iş dünyasının bu 
kuşakla imtihanı yeni başlıyor…

ÇOK FARKLI BİR KUŞAK
Z kuşağı, doğdukları andan itibaren modern 

teknolojilerin içinde yaşayan bir nesil. İnternetin, 
sosyal medyanın, tablet ve akıllı telefonların 
doğuşuna ve gelişmesine tanıklık eden önceki 
kuşakların aksine, Z kuşağı tüm bu teknolojilerin 
kullanıldığı bir dünyanın içine doğdu ve onlarla 
birlikte büyüdü. Bu nedenle, aradığı her şeye 
çok kolay erişim sağladığı için çok talepkar ve 
aceleci olarak tanımlanıyor. İsteklerinin anında 
gerçekleşmesini istiyorlar. 

İletişimi online kanallardan kurmayı tercih 
ediyor ve bunu daha kolay buluyorlar. Sosyal 
medya hayatlarında kritik öneme sahip, sosyal 
medyadan edindikleri arkadaşları da öyle… 

En son yenilikleri takip ediyor ve trendleri 
oldukça önemsiyorlar. İnterneti ve son 
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2
008 yılında yaşanan küresel eko-
nomik kriz birçok ülkeyi kaynak 
yaratma konusunda yeni arayışlara 
itti. Hükümetler ülkelerinin kaynak 
ihtiyaçlarına yabancı yatırımcılara 
oturum hakları ya da vatandaşlık 

vererek çözüm buldu. Sınırlarını göçmen-
lere kapatmak isteyen ülkelerin sayısı 
artarken, para karşılığında vatandaşlık veren 
ülkelerin sayısı da yükseliyor.

Kanada, St Kitts ve Nevis bu uygulamaya 
1980’lerde başlarken, ABD ve İngiltere’de 
1990’larda başlandı. Yatırım vatandaşlığı 
programları ülkeden ülkeye farklılık gös-
teriyor. Kimi devlet tahvili alanlara, kimi ev 
sahibi olanlara, kimi istihdam yaratanlara 
belirli bir sürenin sonunda vatandaşlık 
hakkı tanıyor ya da belirli sürelerle oturum 

izni veriyor. Bazı ülkeler de alacağı vatandaş 
sayısına yıllık sınırlar koyuyor.

Ülke vatandaşı olmanın maliyeti 
letonya’da 71 bin 500 euro, Guetamala’da 
50 bin dolar iken Fransa’da 10 milyon 600 
bin doları bulabiliyor. Çifte vatandaşlık ile 
dünyanın birçok ülkesine vizesiz seyahat 
hakkı da doğuyor. Paralı vatandaşlık veya 
oturum izin veren bazı ülkelerin kriterleri 
ise şöyle…

abD: Doğrudan para karşılığında 
vatandaşlık tanımıyor. Ancak 1 milyon 350 
bin dolar yatırım yapacağı taahhüdünde 
bulunanlara 'Greencard' ismi verilen çalış-
ma izni veriliyor.

almanya: Almanya'da gerekli 
olan minimum yatırım miktarı 250 bin 

Parayla
vatandaşlık

euro olarak belirlenirken, bu tutarın 
Alman vatandaşlarına istihdam yaratması 
gerekiyor.

anTigua ve barbuDa: 
Vatandaşlık için 400 bin dolar talep ediyor.

arnavuTluk: Ülkede 200 bin 
dolar yatırım yapan işadamları vatandaşlık 
hakkını kazanıyor.

avusTralya:  4.7 milyon 
dolarlık yatırım yapanlar yatırımcı vizesi 
alan bölgeye yerleşebiliyor.

avusTurya: 6-10 milyon 
euroluk risk sermayesi yatırımı gerekiyor. 
Vakıflara 2 milyon euroluk bağış yapanlara 
da vatandaşlık hakkı veriliyor.

belçika: Vatandaş olmak için 3 
yıl bu ülkede ikamet etmek gerekiyor. Son-
ra miktarı devlet tarafından belirlenen para 
karşılığında Belçika vatandaşı olunuyor.

bulgarisTan: 512 bin euro 
devlet tahvili alanlara sürekli oturum izni 
veriyor. 5 yılın sonunda para faizsiz olarak 
geri ödeniyor.

Dominik: 100 bin dolar yatırıma 
vatandaşlık hakkı verirken, eş ve çocuk 
varsa tutar 200 bin dolara çıkıyor.

fransa: Vatandaşlık için yatırım 
miktarı farklı programlara göre, 326 bin 
dolar ile 10 milyon 600 bin dolar arasında 
değişiyor.

grenaDa: Atlas Okyanusu'ndaki 
ada ülkesi de vatandaşlık için 100 bin 
dolarlık bir yatırımı şart koşuyor.

guaTemala: Beş yıllık devlet 
tahvillerine en az 50 bin dolarlık yatırım 
vatandaşlık için yeterli oluyor.

güney kıbrıs: Vatandaşlık 
hakkı için talep ettiği para ise 3 milyon 
euro.

hong kong: Yaklaşık 1 milyon 
260 bin dolar tutarında bir yatırımla ülke 
vatandaşlığına sahip olmak mümkün.

ingilTere: Beş yıl süreyle 
İngiltere topraklarında 1 milyon sterlin 
tutarında yatırım yapanlar vatandaşlık 
hakkı kazanıyor.

irlanDa: 500 bin euroluk 
yatırım yapanlar, hükümetin belirlediği 
tarihte ülke vatandaşı olabiliyor.

ispanya: En az 500 bin euro 
değerinde gayrimenkul yatırımı, en az 

2 milyon euro İspanya devlet tahvili 
yatırımı, en az 1 milyon euro İspanya’da 
bir finansal kuruluşta mevduat ya da bir 
İspanyol şirketine hisse yatırımı, en az 1 
milyon euro İspanya’da bir yatırım fonuna 
ya da girişim sermayesi fonuna yatırım, 
İspanya’da istihdam yaratacak, sosyal ve 
ekonomik hayata pozitif katkı sağlayacak, 
teknolojik ve bilimsel gelişimi destekle-
yecek proje yatırımları gerçekleştirenlere 
vatandaşlık veriyor.

iTalya: Henüz kanunlaşma aşama-
sında olan vatandaşlık programına göre; 2 
milyon euro hükümet tahvili yatırımı, 1 mil-
yon euro İtalya şirketlerine ait hisse senedi 
yatırımı, 1 milyon euro hayırsever yatırımı 
ile vatandaşlık verilmesi gündemde.

karaDağ: 500 bin eurodan faz-
la yatırım yapan işadamlarına vatandaşlık 
hakkı veriliyor.

karayipler: 100 bin dolarlık 
yatırım karşılığında ikamet zorunluluğu 
olmadan yabancılara vatandaşlık verile-
biliyor.

kanaDa: 400 bin dolarlık yatı-
rımla birlikte, 800 bin dolarlık varlık istiyor.

leTonya: Yatırımcının vatan-
daşlık almak için kırsal alandan 71 bin 500 
euro tutarında ya da büyük şehirlerden 
143 bin euro tutarında gayrimenkul satın 
alması yeterli.

macarisTan: 300 bin euroluk 
devlet tahvili alımı yapan bir yatırımcı 
2-4 hafta içinde ömür boyu geçerli daimi 
oturma izni alabiliyor. Bu kişiler 7 yıl içinde 
Macaristan vatandaşı olarak AB pasa-
portuna başvurma fırsatı da elde ediyor. 
Yatırım, faizsiz olarak 5 yılın sonunda geri 
alınabiliyor.

makeDonya: 40 bin euroluk 
gayrimenkul alan yabancılara bir yıllık 
oturma izni, 400 bin euro değerinde 
yatırım yapana ve en az 10 işçi istihdam 
edene ise vatandaşlık tanınıyor.

malTa: Ülkenin kalkınma fonuna 
650 bin euro bağış yapmak, en az 350 
bin euro değerinde bir emlak ve 150 
euro değerinde devlet tahvili satın almak 
gerekiyor.

panama: 5 bin dolarlık yatırım 
yapana oturum izni veriyor.

paraguay: Oturum izni almak 
için 5 bin dolarlık bir yatırım yeterli.

porTekiz: 500 bin euroluk 
gayrimenkul alana ikamet hakkı, 1 milyon 
euro yatırım yapana ise vatandaşlık 
veriliyor.

sainT kiTTs ve nevis: 
Hükümet tarafından onaylanan projelere 
400 bin ile 1 milyon dolar arası yatırım 
yapmak gerekiyor.

singapur: Hesabında 2 milyon 
dolar bulunanlara vatandaşlık tanıyor. 
Ayrıca, yıllık 160 milyon dolar bir ciroya 
sahip olmak gerekiyor.

slovakya: Vatandaşlık için 
istenen yatırım miktarı 1 milyon euro.

uruguay: Vatandaşlık için ya-
tırım gerekli değil ancak kişi başı aylık bin 
200 dolar gelir şart. Önce geçici ikamet, 
üç yıl sonra vatandaşlık veriliyor.

yunanisTan: En az 250 bin 
euro gayrimenkul yatırımı yapan AB dışı 
ülke vatandaşlarına oturum hakkı veriyor. 
Oturum her 5 yılda bir yapılan yatırımın 
devam etmesi koşuluyla uzatılıyor. Otu-
rum başvurusuna aileler anne – babaları-
nı dahil edebilirler. Çocuklar, oturum hak-
larını 21 yaşına kadar kullanabiliyor, daha 
sonra 24 yaşına kadar uzatım alınabiliyor.

Ülkemizde, Türk vatandaşlığının 
kazanılması konusunda geçen yıl 
istisnai şartlara bağlı ilave imkanlar 
getirildi. Buna göre;
1- En az 1 milyon dolar tutarında 
taşınmazı üç yıl satılmaması şerhiyle 
satın alan,
2- En az 2 milyon dolar tutarında 
sabit sermaye yatırımı yapan,
3- En az 3 milyon dolar tutarında 
mevduatı üç yıl tutma şartıyla 
Türkiye’de faaliyet gösteren 
bankalara yatırdığı belgelenen 
veya bu tutarda devlet borçlanma 
araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın 
aldığı tespit edilen,
4- En az 100 kişilik istihdam 
oluşturduğu belgelenen yabancılara 
Türk vatandaşlığı verilecek.

pek çok ülke para 
karşılığı sınırlarını 
yabancılara açıyor. 

kimi vaTanDaşlık 
veriyor, kimi oTurum izni 
Tanıyor. ülkeDen ülkeye 

kriTerler farklılık 
gösTeriyor. guaTemala 
50 bin Dolarlık yaTırım 

yapana vaTanDaşlık 
hakkı Tanırken, 

fransa’Da bu rakam 10 
milyon 600 bin Dolara 

kaDar çıkabiliyor

türkiye’de 4 
şart var:
İSTİHdAM
GAYRİMENKul

YATıRıM
MEVduAT
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E
v ve işyerlerinde kullanılan internete 
bağlı cihazlar (IoT) birçok kolaylık ve 
fayda sunarken aynı zamanda güvenlik 
açıkları da barındırıyorlar. Siber korsan-
lar IoT cihazlarını kolayca ele geçirerek 
yoğun DDoS saldırılarında kullanabi-

liyor. Önümüzdeki günlerde internete bağlı 
cihaz sayısının artmasıyla bu saldırıların da 
artacağı düşünülüyor. IoT botnetleri kötü 
amaçlı bir yazılım tarafından ele geçirilen ve 
tek bir saldırgan tarafından kontrol edilen 
web kameralar, akıllı buzdolapları ve saatler 
gibi güvensiz IoT cihazlarının ağları olarak 
tanımlanıyor. Peki sundukları kolaylıklarla 
hayatımızın her alanında gittikçe daha fazla 
karşılaştığımız bu cihazların yarattığı risklerle 
nasıl başa çıkılabilinir? Bu, güvenlik sektö-
ründeki birçok kişinin kendisine sorduğu bir 
soru. WatchGuard Türkiye ve Yunanistan Ülke 
Müdürü Yusuf Evmez, IoT cihazlar kullanılarak 
yapılan saldırılara karşı kullanıcıları uyarıyor.

IoT botnetleri ile gerçekleştirilen bu saldı-
rılar, 2016 yılında kameralardan oluşan Mirai 
botnet ağının, internet servis sağlayıcısı olan 
OHV ve KrebsOnSecurity’yi rekor düzeydeki 
DDoS saldırılarıyla vurarak Amerika Birleşik 
Devletleri'nin Doğu Sahili boyunca internet 
kullanımını bozması ile dikkatleri üzerine 
çekti. Araştırmacıların, Mirai saldırısında 
kullanılan cihazların sayısına ilişkin tahminleri, 
800 bin virüslü cihazdan 2.5 milyona kadar 
değişiyor. Ancak Mirai sadece bir başlangıçtı. 
Çoğu IoT cihazının zayıf veya var olmayan 
güvenlik kontrolleri sayesinde, IoT botnetle-
rini bir araya getirmek oldukça ucuz ve kolay. 
Spamhaus, botnet komuta ve kontrol (C2C) 
sunucularının 2016'da 393 iken 2017'de 
943'e çıkarak iki kattan fazla arttığını tahmin 
ediyor. Gartner, 2020 yılına kadar 20.4 milyar 
IoT cihazının kullanımda olacağını öngörüyor. 
Dolayısıyla, saldırganların önümüzdeki yıllar-
da kötüye kullanması için daha fazla potan-
siyel bot olacak. Mirai gibi ortak şifrelerden 
ziyade bilinen güvenlik açıklarından yararla-
narak cihazlara zarar veren Reaper botneti 28 

bin cihazı kontrol ediyor ve yaklaşık 2 milyon 
cihaz, kullandığı güvenlik açıklarına dayanarak 
savunmasız durumda. Hide'n Seek olarak ad-
landırılan yeni botnette 24 bin bot bulunuyor 
ve kendisini yaymak için yeni bir eşdüzeyler 
arası yöntem kullanıyor. Hajime botneti 300 
bin IoT cihaza bulaştı. Mirai kaynak koduna 
dayanan Satori botneti, 12 saatlik bir sürede 
280 bin botu ele geçirdi. Okaiu adlı başka bir 
Mirai varyantı ARC işlemcileri hedef alıyor ve 
araştırmacıların tahminlerine göre 1.5 milyar 
cihaza potansiyel olarak bulaşabilir.

Bir sonraki botnet ne kadar büyük olabilir? 
Herhangi bir kesinlik derecesiyle cevaplaması 
zor bir soru. Ancak yukarıda adı geçen yeni 
botnetlerin çoğu, Mirai'den daha büyük veya 
daha büyük bir büyüme potansiyeline sahip. 
Ve daha çok güvensiz IoT cihazları üretildiği 
için, potansiyel boyutun giderek artması 
bekleniyor. WatchGuard Türkiye ve Yunanis-
tan Ülke Müdürü Yusuf Evmez, IoT cihazlar 
kullanılarak yapılan saldırılara karşı kullanıcıları 
uyarıyor. Evmez, “IoT cihazlarımıza daha fazla 
güvenlik sağlamazsak, yalnızca daha büyük 
botnetler yaratırlar” dedi.

ŞİFRESİNİ DEĞİŞTİRİN
Evmez, “IoT cihazları hem sahip oldukları 

yeni teknolojiler hem de hayatımızı daha 
kolay hale getirdiklerinden dolayı artık birçok 

kişinin evinde, ofisinde, arabasında veya 
ortak kullanım alanlarında karşımıza çıkıyor” 
diyerek, “Sahip olduğumuz teknolojik cihazla-
rın neredeyse tamamına yakını internet üze-
rinden ulaşılabilir hale geldi. Bu kadar yaygın 
kullanım alanı olan bu cihazlar aynı süreçte 
güvenliğimizi de tehdit eder hale geldiler” 
şeklinde konuştu. Evmez, sahip olduğumuz 
IoT cihazlarının daha güvenli kullanımı için 
yapılması gereken ve çok da zor olmayan bir 
kaç önemli noktayı şöyle sıraladı:

•  Yeni sahip olduğumuz veya mevcutta 
kullandığımız cihazların üretici tara-
fından oluşturulmuş standart şifresini 
değiştirmemiz gerekiyor. Yapılması 
gereken ilk ve en önemli adım bu.

•  Bir sonraki aşamada bu cihazlara 
uzaktan erişim için sahip olduğumuz 
modem, router, güvenlik duvarı ve 
benzeri cihazlar üzerinde ilgili IP’lere izin 
verip, geri kalan bağlantıları engellemek 
gerekmektedir.

•  Son olarak da eğer mümkünse WIPS 
teknolojisi bulunan ve kablosuz ağları 
daha güvenli hale getiren erişim nokta-
ları tercih ederek IoT cihazlarımızı daha 
güvenli şekilde kullanabiliriz.

TELEfON, BİLGİSAYAR, BUZDOLABI, SAAT GİBİ 
İNTERNETE BAğLI CİHAZLAR, HAYATIMIZI 
KOLAYLAŞTIRIRKEN KABUSUMUZ DA OLABİLİR. 
CİHAZLARI ELE GEÇİREBİLEN SİBER KORSANLAR, 
HER TÜRLÜ BİLGİLERİMİZE, GÖRÜNTÜLERİMİZE VE 
ŞİfRELERİMİZE ULAŞABİLİR

İNTErNETE BAĞLI 
CİhAzLAr CASUS 
oLABİLİr
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MUTFAK KÜLTÜRÜ
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Tüm malzemeyi 
kontrollü un ekleyerek 
yoğuralım. Bir 
kaseye irmik koyalım 

hamurdan ceviz büyüklüğünde 
bezelere parmak şekli verip 

irmiğe bulayalım yağlanmış 
tepsiye dizelim. 175 derece 
ısıdaki fırında pişirelim.  Pişen 
bal parmakları fırından alıp 
sıcakken soğuk şerbeti  
üzerine dökelim.

avcı 
Böreği

n ataseven69@gmail com

NURİYE
ATASEVEN

YAPIlIŞI: İç harcı: Bir su bar ince bulguru 
kaynar suyla ıslatalım.Diğer tarafta bir 
tencerede tereyağını küp doğranmış 
soğanı, kıymayı, salçayı, kavuralım.
 İnce bulguru ilave edip tekrar kavuralım 
cevizi ve baharatları ilave edip tekrar 
kavuralım   Ocaktan alalım , tezgaha 
bir adet yufkayı yayalım her tarafına 
zeytinyağı sürelim. Yarım ay olacak 

şekilde katlayalım tekrar zeytinyağı 
sürelim ve 6 eşit parçaya bölelim. 
Üçgenlerin geniş taraflarına harçtan 1 
çorba kaşığı koyalım ve kenarlarını içe 
katlayıp saralım. 6 yufkaya da aynı işlemi 
uygulayalım.  2 yumurtayı çırpalım. 
Börekleri önce yumurtaya sonra galeta 
ununa bulayalım. Önceden ısıtılmış 180 
derece fırına verelim.

MALZEMELER: 
6 adet yufka

Yufkaya sürmek için: 
Zeytinyağ ya da sıvıyağ

İç Harcı için: 
1 su bardağı ince bulgur

2 çorba kaşığı tereyağ 
1 adet büyük boy soğan 

250 gr. kıyma 
1 çorba kaşığı salça

Yarım su bardağı ceviz Tuz, 
pul biber, karabiber

Üzeri için:  2 adet yumurta
Galeta unu

MALZEMELER: 
Şerbeti için: 3 su bardağı şeker 3,5 su bardağı su ince bir dilim 

limon  Yapılışı: bir tencere de su, şeker limon  kaynamaya çıktıktan 
sonra 10 dakika kaynatılır ocaktan alınır soğumaya bırakılır

Hamur için: 1 yumurta 125 gr tereyağı  Yarım çay bardağı sıvıyağ,
1 çorba kaşığı pudra şekeri, 1 çay bardağı irmik

1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 
2,5 su bardağı un

98

BALPARMAK
TATLISI
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M
utfakta hayat vardır. 
Bayram dönüşlerinde, 
tatil bitişlerinde, eylül 
telaşı başlarken insan 
daha çok hisseder 

mutfakta yaşanan hayatın temposunu. 
Fırın sıcaklığı, kaynayan çaydanlık 
sesine karışır, dolaplar ve kavanozlar 
kış hazırlıklarının yükünü sırtlanır. 
Mutfak bazen kadının neşeyle yemek 

yaptığı bazen hüzünle sofra kurduğu 
yerdir. Sevinçlerimiz, mutluluklarımız, 
dualarımız, heyecanlarımız, 
bekleyişlerimiz hepsi mutfaktan geçer. 
Mutfak yalnızca yuvalarımızın değil 
hayatın da pişirme noktası. Mutfakta 
pişmeyen yemek pişiremez. Mutfakta 
önce kalbindeki hisseder kadın, onları 
toplar bir araya getiri, pişirir. Kalbiniz 
mi dağıldı, yorgun musunuz, tatile mi 

çıkamadınız, eylülde sanki yeniden 
başlayan yıla hazır değil misiniz? 
Mutfağa koşun. Çorba karıştırın, yoğurt 
mayalayın, üretin. Mutfaktan yayılan 
koku evinizi sarsın, kalbiniz usul usul 
toparlansın. Bu ay sizler için iki lezzetli 
tarif hazırladım. Evlerimizden ve 
vatanımızdan huuzr hiç eksik olmasın, 
bereket kaşıklarımızdan taşsın. Sevgi 
dolu sofralarımız olsun, afiyet olsun.



Üriner Sistem Taşları, ül-
kemizde sık rastlanan ve 
ağrılı seyreden hastalık-
lardan biridir.
Üriner Sistem rahatsızlık-

ları arasında üçüncü sırada yer alır.
İdrar Yolu İnfeksiyonları, Prostat Patolo-
jileri ve Böbrek taşları
Böbrek Taşları; Tıp Tarihi içinde 5000 
yıldan beri bilinen bir rahatsızlıktır.
İnsan bir kere küçük bir taş düşürse, 
çektiği acı dolayısıyla onu bir daha 
unutması mümkün değildir. Bazı 

hastalar bu canhıraş ıztırabı doğum 
ağrısına benzetir. Hayatında üç doğum 
yapmış olan bir hanım hastamız 
ömrünce böyle bir acı çekmediğini 
söyler. Normal doğum ağrısını aşar. li-
teratürde Kolik renal denilen bu ağrıyı 
çekerken çırpınan, bağıran ve kendini 
yerlere atıp parkeden kıymık koparan 
vakalar vardır. Fakat her böbrek taşı 
da ağrı yapmaz. Son yıllarda İstatistiki 
olarak Ülkemizde, Böbrek Taşı hasta-
lıklarında bir artma görülmüştür. Bu 
artışın sebebi de net olarak bilinmiyor. 
Yanlış Beslenme ve az sıvı alınmasıyla 
ilgili olduğu sanılıyor. Her böbrek Taşı 

vakası semptom-bulgu vermeyebilir. 
Ancak başka bir şikayet üzerine çekilen 
Direkt Batın Garfisi veya Tam idrar tah-
liliyle ortaya çıkabilir. Tam İdrar Tahlilin-
de çıkan bol-mebzul Eritrosit ve Kristal 
bulgusu taş şüphesini arttırır.

Hastada sık tekrarlayan İdrar yolu 
iltihabı Taş şüphesi olabilir. Meyda-
na gelen Taş bir yabancı cisimdir ve 
böbrekte bulunduğu yeri tahriş ederek 
iltihaba sebep olur, tedaviye geç 
cevap verir ve iltihap tekrarlar çünkü 
sebep olan taş bertaraf edilmemiştir. 
Yahut hiç şikayeti olmayan bir insanda, 
böbrekten çıkıp idrar yoluna düşen taş 

BÖBREK TAŞI NEDİR

TEDAVİSİ
NASILDIR

YAZAR YAZAR
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ile aniden ve çok şiddetli ağrılarla da 
ortaya çıkabilir.
GÜNDE 2 İlA 4 lİTREYE KADAR 
BOl Su İÇMElİDİR

Bol su içmekle çok sayıda küçük 
taş, hastanın haberi dahi olmadan ve 
hiçbir kalıcı hasar bırakmadan Mesa-
neye düşer ve idrarla dışarı atılabilir. Bu 
bulguların tesbit edildiği insan artık bir 
taş hastası adayıdır. Hemen koruyucu 
Tedbirler alınmayı gerektirir.

Böbrek Taşlarını önlemek için bol 
su içmeli ve alınan gıdaların seçimine 
önem vermelidir. İlgili hekimden veya 
Diyetisyenden alınan bilgi ve tavsiye-
lerle ciddi bir Diyet disiplinine bilinçli 
olarak başlamalıdır.

Tekrar edelim, Koruyucu Tedavide 
önce Diyetle ilgili Düzenlemeyle yiye-
ceklere bağlı sebep ortadan kalkar.

Taş oluşumuna sebep olan Risk 
faktörleri Doğuştan gelen ve Sonradan 
kazanılan faktörlerdir.

Doğuştan gelenler; Kalıtım,Yaş 
ve cinsiyet’tir. Aile büyüklerinde taş 
hastalığı varsa Çocuklarda da olabiliyor. 
20 ile 50 yaşları arasında çok görülür. 
Erkeklerde kadınlara göre 3 misli daha 
fazladır.

Sonradan Kazanılanlar;Coğrafi 
bölgeler,İklim,Sıvı alımı,Diyet yapmak,-
Meslek,İlaçlar.
TAŞ NASI l OluŞuR ?

Taş düşüren hasta ve yakınlarının ilk 
sorusu budur. Böbrekte ve idrar içinde 
bulunan kristallerin birbiri üzerine 
yapışıp (Presipitasyon) büyümeleriyle 
oluşur ve ortaya çıkar. Az su içen insan 
idrarında yoğunluk artar. Milimikron 
ebatta kristallerin oluşması için taşların 
yapısında bulunan maddelerin idrarda 
yeterince bulunması ve çökmesi 
gerekir.

Ağrıların sebebi genelde Kalsiyum 
içeren taşlardır. Ca Oxalat ve Ca Po4 
Kalsiyum Fosfat taşlarının hareketleri-
dir. Ayrıca urik asit, sistin ve Enfeksiyon 
Taşları da ağrı sebebi olabilir.

Böbreğin boşlukları dediğimiz 
Pelvis ve kalislerinde oluşan taşlar, 
orada tutunup büyümeye başlayacağı 
gibi, böbrektan çıkıp İdrar kanalına da 
girebilir. Taş kanalda takılı kalabilir veya 
Mesaneye-İdrar torbasına da düşebilir.

TEŞHİS YÖNTEMlERİ
Sırayla, önce Hastanın hikayesi-A-

namnezi. Fizik Muayene. laboratuar 
Tahliller. Tam İdrar Tahlili, Tam Kan 
sayımı ve Kan Biyokimyası. Sonra 
Radyolojik İncelemeler gelir. D.Ü.S.G.- 
İ.V.P.-Üriner Sistem Ültrasonografisi. 
Gerekiyorsa Retrograt Piyelografi ve 
ileri tetkiklerden Tomografi, MR(Man-
yetik Rezonans), Nükleer Sintigrafi.

Doğru Teşhis, İyi ve İsabetli Tedavi 
ve yakın takiple yeni bir taş oluşumu 
engellenebilir.

Ancak Taş Hastalığı: Kişinin Bünye-
si, Dış çevreyle ilgili Faktörlerle tekrar 
oluşabilir. Hastanın bünyesine ait taş 
oluşturan RİSK faktörleri, İdrar ve kan 
tahlilleriyle belirlenir. Tedavide önce 
Diyetle ilgili düzenlemeyle yiyeceklere 
bağlı sebep ortadan kalkar.   

Hasta bilgilendirilir, bilinçlendirilir. 
İlaç tedavisine başlanan hasta yakın 
takipte tutulur.

Teşhiste Şikayetlerönemlidir. Ağrı, 
bulantı ve kusma, İdrarda kan, Tekrarla-
yan İdrar yolu İltihapları ve ateş

TEŞHİSTE bugün en sık uygulanan 
inceleme yöntemi ulTRASONOGRA-
FİDİR. Basit ve pratik bir uygulamadır. 
Çoğu böbrek taşı bununla tespit ve 
teşhis edilir.

İleri tetkikler gerekiyorsa İ.V.P. ile taş 
ve lokalize olduğu yer belirlenir. İVP 
ile Pelvis ve Kalis dediğimiz böbrek içi 
anatomik boşluklar, girintiler görülür. 
Son yıllarda yine pratik bir yöntem 
olan Spiral Tomografi ile Böbrek taşları 
kolayca teşhis edilir. İdrar tahliliyle de 
Kristaller, Kanama ve İltihap-infeksiyon 
seviyesi belirlenir ve değerlendirilir.

TEDAVİ
Acil safhada alınan tedbirlerle taşın 

kendiliğinden düşmesi beklenir. Ağrı 
kesiciler-Spazmolitikler yapılır ve bol 
su içmesi tavsiyesiyle evlerine gönde-
rilir, hasta ayaktan takip edilir. Ağrı çok 
şiddetliyse hastaneye yatırılır, serum 
verilir. Ancak Taş kendiliğinden düşmü-
yorsa girişim başlatılabilir. Bunlar ESWl 
veya Cerrahi yöntemlerdir.

Yarım cm-0.5 cm. çapında, zeytin 
çekirdeği cesametinde olan taş da dü-
şebilir. Taş böbrektedir, kanala-uretere 
girmiştir veya Mesaneye-İdrar torbası-
na düşmüştür.
Tedavi planı: taş lokalize olduğu yer, ta-
şın çapı ve büyüklüğüne göre değişir.
Teknolojik gelişmeler tıbbın hizmetine 
girince bir devrim yaşanır. İnsanlığın 
hizmetinde Cerrahi girişimler sona 
erer. 
Artık günümüzde teknolojinin tıbbın 
hizmetine girmesi, açık böbrek taşı 
cerrahisi oranını %1 ‘lere düşürdü. 
Önce ESWl Taş kırma işlemi. Modern 
kapalı ameliyat yani vücuda kesi yap-
madan artık taş tedavisi kolaylaşmıştır. 
Bu metodla hastanede az yatar ve hızla 
üretime günlük işine döner.
Taş tedavi metodlarını şöyle özetleye-
biliriz:
1-Konservatif gözlem-yöntem
2-Çözündürücü ajanlarla-İlaçla
3-ESWl-Beden dışı şok dalgalarla.
4-uretero-Renoskopiyle taş alınır.
5-Perkütan Nefrolitotomi
6-Açık taş cerrahisi.
Cerrahi Tedaviye yönelten durumlar;
Tam obstrüksiyon, Ciddi kanamada, 
çok büyük taşlarda, Enfeksiyonlarda.            
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A lexandra Bracken‘in 
kaleminden bir roman 
olan “The Darkest 
Minds”, Jennifer Yuh 
Nelson yönetimiyle 

hayata geçti. Filmin sonunda bir 
serinin ilk filmi olduğunu anladığımız, 
distopik bir Amerika anlatılıyor bize. 
Amerika’da Sadece çocukları etkileyen 
bir virüs başgösteriyor. Aniden yayılan 
bu virüsle çocukların yüzde 98i ölüyor.. 
Kalan yüzde 2, virüse karşı bağışıklık 
geliştiren çocuklar, doğaüstü güçlere 
sahip oluyorlar. Devlet bu çocukları 
sınıflara ayırıyor. Yeşiller çok zekiler, 
maviler telekinezik, sarılar elektriği 
kontrol edebilme, turuncular zihin 
kontrol edebilme ve kırmızılar ateşi 
kontrol edebilme gibi yeteneklere 

sahip oluyorlar. Hükûmet bu çocukları 
ülke için bir tehlike olarak görüp, 
orduyu devreye sokuyor. Çocuklar 
toplama kamplarına alınıyor. Yeşil, 
sarı ve mavileri çalıştırıyor hükümet, 
kırmızıları silah olarak kullanıyor. En 
tehlikeli sınıf olarak gördüğü zihin 
kontrol edenleri ise yaşatmıyor. 
Hikayenin ana karakteri ve yüzde 
ikilik dilime giren çocuklardan biri 
olan Ruby turuncu, yani zihin kontrol 
edebiliyor. Fakat Ruby kampa girerken 
zihin kontrol edebilen turuncu 
çocukların öldürüldüğünü görünce, 
yeşillerden olduğunu, yani zekilerden 
olduğunu söylüyor askerlere. 6 
yıl boyunca da kendini gizlemeyi 
başarıyor. Film Ruby’nin kamptan 
kaçış süreciyle başlıyor aslında. Onu 

kamptan kaçıran kadın doktor ve 
ekibi, ne kadar iyi, ne kadar kötü 
sürekli kararsız kalıyoruz. Tehlikeli ve 
kaçak çocukları avlayan ödül avcıları 
var. Hükümet zaten peşlerinde. Yani 
bütün dünya bu gençlerin karşısında 
yer alıyor ve dünya onlar için güvensiz 
bir yer.. Çocuklar sadece birbirlerine 
güvenebiliyor.
Bu arada Filmin ismi neden Karanlık 
Zihinler anlamış değilim? Esasen 
çocukların kendinde bir karanlık 
yok, özel yetenekli bu çocukları 
tehlike olarak görüp, onları kötüye 
kullanmaya çalışan bir hükümet ve 
adamları var. Daha doğrusu kontrol 
altına alabildiklerini kullanan, kontrol 
edemediklerini öldüren bir yönetim. 
Dolayısı ile asıl karanlık zihinler bu 

devlet adamları. Çünkü çocukların 
yüzde 98’ini öldüren virüs felaketi 
sonrasında nasıl olduğunu film bize 
anlatmasa da değişen bir düzen var 
ve bu düzen tamamen totaliter hale 
gelmiş bir rejim. 17 yaş altını etkileyen 
bir frekans var ve onunla kontrol 
altına alıyorlar bu çocukları. Aslında 
bu frekansa zamanımızda yapılan 
bütün zihin kontrol sistemlerini nisbet 
edebiliriz. Yani subliminal mesajları 
da algı yönetim şekillerini de çizgi 
filmlerden, filmlere kadar, gençlere 
hitap eden bütün olguları sayabiliriz. 
Yaş burada kesin bir şey ifade etmese 
de bu tür manipülasyonların gençleri 
daha fazla etkilediği  muhakkak. 
Kaçak bir çocuktan bahsediliyor.. 
Defalarca hükümetin elinden kaçmayı 

başarmış. lakabı Clansy Clay, doğru 
anladıysam Türkçeye “Kil Klanı” diye 
çevirebiliriz. Bu çocuk da bir klan 
kurmuş kaçan bütün çocuklar buraya 
geliyor. Kil şekillendirilmesi kolay bir 
malzeme, çocukları da öyle görüyor 
olmalılar. Bizim “Ağaç yaşken eğilir” 
atasözümüzü hatırlattı bana. Clay 
de Ruby gibi bir “zihin yönlendiren”, 
hayatta kalan iki zihin kontol eden 
çocuk var zaten, biri Ruby, diğeri 
Clay. Clay’in kampı adeta cennet gibi, 
herşey güllük gülistanlık ama burada 
da adlandırılamayan bir sıkıntı var. 
İzleyince değerlendireceksiniz çok 
fazla spoiler vermek istemiyorum.
Zu isimli uzakdoğulu bir kız çocuğu 
da var filmde. Zu elektriği kontrol 
eden çocuklardan. Diğerleri on altı, 

onyedi yaşındayken o henüz on, onbir 
yaşında. İnsanlara zarar vermemek için 
genellikle sarı, plastik eldiven takıyor. 
Zu konuşamıyor ama kritik noktalarda 
ekibe ciddi yardımları oluyor. 
Elektronik aletleri çok iyi kullanıyor. 
Son yıllarda birkaç filmde daha benzer 
durumu gördüm. Yani “uzakdoğulu, 
sağır dilsiz kız” Böyle şeylerin öylesine 
seçilmediğini, bir anlama binaen 
yapıldığını artık biliyoruz. Öyleyse 
ne demek istiyor bize Hollywood? 
“uzakdoğu bize lazım olduğunda 
yardım etsin, biz de onu bir miktar 
koruyalım ama, konuşmasın, fikir 
beyan etmesin, bizim güdümümüzde 
kalsın, edilgen olsun ve itaat etsin” 
Yaş olarak küçük seçilmesinin de 
sebebi daha kolay itaat edecek ve 
yönlendirilebilecek olması. Benim bu 
seçimlerden çıkardığım anlam bu. 
uluslararası ilişkiler uzmanı veya tarih 
uzmanı olanlar bundan daha derin 
anlamlar da çıkaracaktır.
Filmin aksayan yönleri de var mutlaka, 
hikayede açıklanmamış çok detay 
var. Zaten filmin sonu da ikinci 
filmin geleceğini müjdeliyor, orada 
açıklanacak olabilir bunlar ama yine 
de bir kısmını ilk filmde açıklasalar 
takibi daha kolay olurdu. Filmin 
genelinde çok fazla mesaj var, nazi 
kamplarından tutun da gençlerin nasıl 
bir tasallut altında olduğuna, ailelerin 
ne kadar bilinçsiz olduğuna kadar. 
Fakat yönetmen tam olarak kimin 
yanında herhalde ikinci filmde daha iyi 
anlayacağız. 
Sanki sadece gençlere yönelik macera 
filmi gibi görünen böyle nice film 
yapılıyor, bizler de çocuklarımızı kendi 
başına izlemeye gönderiyoruz. Acaba 
ne kadar etkileniyorlar veya zaman 
içinde biriken bu etkiler nelere yol 
açıyor bilemiyoruz. Ancak yıllar sonra 
sonuçlarına bakıp analiz edebiliyoruz. 
Benim tavsiyem çocuklarımızın takip 
ettiği sinema ve dizileri bizlerin de 
takip etmesi olacak. Konu ve işleniş 
tarzı itibariyle çok hoşumuza gitmese 
bile takip etmemiz ve bu tür detaylara 
dikkat ederek, onların da farkına 
varmasını sağlamamız hayrımıza 
olacaktır. 

karanLık
zihinLer
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Malazgİrt Zaferİ 
Bİn Yıllık Mİras

DÜNYANIN 
ÖBÜR UCUN-
DA NE VAR?
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Mutluluğun kapını çalmasını bekleme, sen ona git 
Hayatını değiştirecek roman bu işte!
Bir düşünün. İntihar etmek üzeresiniz. Bir adam haya-
tınızı kurtarıyor, ama karşılığında sizinle bir anlaşma 
yapıyor. Bundan sonra o ne söylerse sorgusuz sualsiz 
yapacaksınız. Kendi iyiliğiniz için... Çaresiz, kabul ediyor-
sunuz ve hayatınızın iplerini tıpkı bir kukla gibi başkası-
nın ellerine bırakıyorsunuz. Ve hayatınız eskisinden çok 
daha güzel oluyor. Yine de şüpheleriniz var:

1970 yılının Eylül ayında, dünyanın merkezi 
olma şerefi için yarışan iki mekân vardı: 
londra’daki Piccadilly Circus ve Amsterdam’daki 
Dam Meydanı... 1970 yılının Eylül ayında uçak 
biletleri ateş pahası olduğundan uçakla seyahat 
ancak elit kesim için mümkündü. Gençlerden 
oluşan muazzam bir kitle içinse durum farklıydı. 
1970 yılının Eylül ayında dünyaya kadınlar 
hükmediyordu… Genç hippi kadınlar demek belki 
daha doğru olur... 1970 yılının Eylül ayında herkesin 
paranormal güçleri vardı, olmayanlar da sahip 
olma yolundaydı…

Etrafında komik lemurların dans ettiği kocaman 
baobap ağaçlarıyla Madagaskar; Filipinler’in sadece 
denizde yaşayabilen, karaya çıkınca rahatsızlanan 
insanları Bajaular; tüm hayvanların özgürce yaşadığı 
ve hiç hayvanat bahçesi olmayan Kosta Rika; içinden 
geçen nehirde pembe yunuslar yüzen, yukarıdan ba-
kınca dev bir brokoli tarlasını andıran Amazonlar; 4 ay 
güneşin batmadığı ve sonra 4 ay doğmadığı Svalbard; 
dev kaplumbağaların ve mavi ayaklı kuşların yuvası.

Malazgirt Savaşı’nın mevkiisinden cereyanına kadar 
tüm teferruatıyla incelendiği, Selçuklu Sultanı Alpars-
lan’ın ve Bizans İmparatoru Romanos Diogenes’in 
karşılaştırmalı olarak değerlendirildiği, savaştan sonra 
Anadolu’da yaşanan kültürel değişimin yorumlandığı ve 
günümüzde de çok merak edilen bir düşünce hareketi 
olan Anadoluculuk üzerine kritik makalelerin yer aldığı 
bu metin, aynı zamanda savaşın psikolojik analizini,  
Sultan Alparslan’ın Malazgirt Hutbesi’ni, Abbâsî  
Halifesi’nin Malazgirt Savaşı duasını ve zaferin  
Türk edebiyatındaki izdüşümlerini de okuyuculara 
sunma gayreti içerisindedir.
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sOLdAN sAğA Tembellik, gevşeklik, pörsüklük, 
ihmalkârlık.14-) Bir nota-Alt, 
Aşağı-Arapça da ben.15-) Ele 
Başı-İşyeri olarak kullanılan birkaç 
katlı yapı-Çanakkale ilçesi.

 YuKARıdAN AŞAğıYA 
1-) Venezuela devlet başkanı.
2-) Favori, gözde sporcu-Alamet- 
Kütle. 3-) Edirne Yöresinde 
Bulunan Göller-Bilgisayarlı 
tomografi- Throw Back Thursday-
utanma duygusu.
4-) Bağırsak-Baston- Fakat, lakin.
5-) Vilayet-Ekalliyet-Çam, ardıç, 
sedir gibi ağaçların yaprağı.
6-) Modern Bir Kore Savaş 
Sanatı-Hedefi tutturamama, 
amaca ulaşamama. 7-) Arkada, 
Geride Anlamlar Veren Önek-Çok 
Taneli Meyve-Gelecek zaman, 
istikbal-Adalet. 8-) İki yüzlülük 
Dolaşma - Yürüme-Tavlada üç 
sayısı.9-)Yapılarda sütunlarla ya da 
payelerle ayrılan her bir bölüm-
Mikroskop camı-Birey. 
10-) Şiilik-Duman kiri-   
Kuran’ın 114 bölümünden her biri.
11-) Gelişme, gelişim-Çöl, kurak 
arazi. 12-) uzaklık anlatır-Bir şarap 
çeşidi. 13-) Hüzünlü Öten Bir Tür 
Kuş-Masumuyum simgesi-Mısır 
Tanrısı-Bir bağlaç.
14-) Genişlik-Yapma, etme-
Sakırga, Bazı Hayvanların Veya 
İnsanların Derisinde Asalak 
 Olarak Yaşayan, Bulaşıcı 
Hastalıklara Sebep Olan, 
Böceklerin Genel Adı.15-) Silahlı 
Kuvvetlerde Çalışan Meslekten 
Subay Ve Astsubaylarla Askerlik 
Hizmetini Yapan Erler-Birleşim.

1-) Ümitsiz, Çaresiz-D vitamini 
eksikliğinin neden olduğu, 
çocuklarda görülen bir 
hastalık.2-)Aileyi ilgilendiren, 
aileyle ilgili-İlki 1865’te Rus 
cuk’ da açılan Osmanlı Kız 
Sanat Okullarına verilen ad. 
3-) Gösteriş, Fiyaka-Pınar-
AIDS virüsü. 4-)Afrika zebrası-
Otomatik poz lama sistemi-Bir 
işi yapma yerine getirme. 
5-) Geveze-Prizden akım almaya 
yarayan araç-Defa, kere. 
6-)Favori, gözde sporcu- 
İmtihan-ilkel su taşıtı-Naz’ın 
ünsüzleri.7-)Devletçe Verginin 
Kesildiğini Gösteren Etiket.

8-)Tarih Öncesine Dayanan 
Efsane-İsveç İşçi Sendikasının 
simgesi-Parlak kırmızı renkte 
bir süs taşı-Suudi Arabistan’da 
bir şehir. 9-) Her zamankinden 
eksik, çok olmayan-Arapça da 
bir harf-Bankamatik-Nefer.10-)
Şiirde İki Ya Da Daha Çok 
Dizeden Oluşan Birim-Doğu 
Anadolu’dan doğarak Hazar’a 
dökülen bir ırmak.
11-) Öteki dünya, ahiret-
Silisyum-Olmamış İncir.
12-) Düzenli Aralıklarla 
Yinelenen-Ay Gibi Güzel-
Grönland’ın Plaka İşareti.
13-) Horda-İyi, kazançlı- Z A N Z İ B A R

D Ü N Y A N I N  E N  F A Z L A  Ü L K E S İ N E
U Ç A N  H A V A Y O L U Y L A  K E Ş F E T

T A N Z A N Y A




