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Sevgili Turuncu Okurları

2018 yılı Türkiye için de dünya için de sürpriz gelişmelerin ve kritik 
günlerin arka arkaya yaşandığı bir yıl oldu. Yılı ancak yarıladık fakat 
birkaç yıl yaşamış gibi yoğun duygularla, düşüncelerle takip ettik 

gündemi. Meslek alışkanlığı… Sürekli gündemi takip ediyoruz. Siyaseti, 
ekonomiyi, sanatı… Gündemi takip ederken reel gerçekliğe teğet geçenleri, 
gündelik koşuşturmacalarla eriyip bitenleri de görüyoruz. Sanırım bu 
yüzyılın en büyük imtihanı insan olmak. İnsan olmak ve dünyayı doğru 
yerden okumak… Dünyayı okurken iç yolculuğunu ve Allah’a verecek bir 
hesabın olduğunu da unutmamak.

Tarihi yazanlar ve anlatanlar vardır. Bir de tarihe şahit olanlar, tarafını belli 
edenler, safını sıklaştıranlar. Bugün dünya da Türkiye de en çok şahit olmanın 
sorumluluğunu taşıyacak bireyler arıyor. Şahit oldum diyecek ve şahit 
oldukça iyinin, doğrunun kaydını tutacak bireyler.

Bizler de her ay elinizde buluna dergiyi okurken şahitlik makamından 
konuşuyoruz. İsrail’in Kudüs üzerinden oynadığı oyuna ve buna göz yuman 
uluslararası kamuoyuna şahidiz mesela. Sonra Türkiye’nin 24 Haziran 
yolculuğunda güçlü ve kararlı bir Anadolu görmekten rahatsız olup da 
yanlış ittifaklara yelken açanlara şahidiz. 2002’den bu yana tam 16 yıldır 
karanlığa kapalı, aydınlığa açık bir Türkiye’nin her alanda mücadelesini veren 
ve ömrünü milletine adayan Sayın Cumhurbaşkanımızın fedakar gönlüne 
şahidiz. Yeter ki Erdoğan gitsin ne olursa olsun;  ülke yansın, yıkılsın fark 
etmez diyenlere de şahidiz. Şahit oldukça not düşüyoruz bu dergi satırlarının 
aracılığı ile hayata. Şahit oldukça yazıyoruz, anlatıyoruz. Hak ile Batılın savaşı 
hiçbir alanda bitmiyor. Son nefesimize kadar Hakkı savunmak için şahitler 
safında görevimizi yapıyoruz.

Bu ay Başkanlık Sistemini, babalar gününü, Kudüs’ü yazdı yazarlarımız. 
Anların bir anda anı olduğu dünyada fikir ve gönül dünyalarından bir 
yazı yazdılar. Konu bayramdan açıldı, babalıktan ya da Kudüs’te bir sabah 
namazından… Bütün yazılanlar, kelimeler, harfler şahit olmanın onurunu 
taşıyor. 

Biz Türkiye’ye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve gelecek 
nesiller için verilen büyük demokrasi mücadelelerine, çalışmalara, projelere 
şahidiz Allah’ım. Sen vatanımızı koru, milletimizi muhafaza et, yürüdüğümüz 
yolda yardımcımız ol.

Hepinizin Ramazan Bayramını tebrik ediyor, İslam Alemine hayırlar 
getirmesini diliyorum. Bayramın güzelliği ömrünüze dokunsun, kolonya 
kokusundan bayramlık düşleriniz olsun.

Sevgiyle ve huzurla kalın.

Zahide Ceylan
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1950 yılı… Demokrat Parti ‘Yeter, Söz Milletindir’ 
diyerek iktidara geldi. cHP’nin 27 yıllık tek adam 
rejimi yıkıldı. Adnan Menderes ve arkadaşları sessiz 
kalabalıkların sesi oldu. 

TÜRKİYE’NİN BÜYÜK 
YOLCULUĞU: BAŞKANLIK18

Habibe Öcal Memur Sen Kadın komisyonları başkanı 
diğer bir ifadeyle Türkiye’de ki tüm kamu çalışanlarının 
haklarını savunma da en önde gelen isimlerden birisi.

ÇATOM’larda (ÇOK AMAÇLI TOPLuM MerKeZ-
Lerİ)  temel ilke kadınlara ne yapacaklarını değil, hangi 
koşullarda neler yapılabileceğini göstermektir. 

28
30

Değİl çöpe atmak, sofradan yere düşen ekmeği üç kez öper 
alnımıza götürürdük. ekmek kırıntılarını bİrİktİrİr pencere 
önüne konan kuşlara İkram ederdik. ‘nimet çarpar’ dİye

14

ÜMMÜGÜLSÜM TAT: 
ÇÖPE AT GİTSİN Mİ?

HABİBE ÖCAL: KADINLAR BU ÜLKENİN
GÖRÜNMEZ KAHRAMANLARI

GAP BÖLGESİNDE KADINLARIN 
VAZGEÇİLMEZ ADRESLERİ : ÇATOM

Çocuklar, beşerin bayram çiçekleri dedi tâlib. Peygamberimiz, 
(s.a.a) bayramlarda en çok çocukları sevindirirmiş dedi.12

HÜSEYİN KARACA: BAYRAM

Dünya gözü ile eğitimleri tam diğer tarafta tamamen bir 
çöküş var. Mutlu olmadıklarını gözümle gördüm. eskiden 
doktor olunca, lüks ev alınca mutlu olunur sanıyordum. 

42

 SIRA DIŞI BİR HAYAT, SIRA DIŞI 
BİR BABA OP. DR. SALİH SELMAN

Bir çocuğun hayatında annesinin ne kadar önemli bir yere sahip 
olduğunu bilim adamları kadar Ayşe teyzem de biliyor artık. 54

BÜŞRA ÇAKIR: BABA VE BİLİM

Maalesef sosyal ve mekânsal ayrışmanın, refah devletinin çö-
zülmesi sürecine bağlı olarak doğrudan ve dolaylı gelirlerdeki 
uçurumun artması ile keskinleştiği görülmektedir.

58

GÜLAY KURT: KONUT ALANLARINDA 
SOSYAL VE MEKANSAL AYRIŞMA

Yaratılanların ilki Adem a.s. İnsanoğlunun atası. Ve bir 
parçasından halk olunmuş Havva annemiz. en önce kul ve 
sonra eş. Biri diğerinden olma, diğeri onunla tamamlanan. 

40

ŞEYMA YEŞİL: BABALIK MAKAMI
Ülkece sağ baştan bir başlasak anlata anlata bitiremeyiz 
bayram anılarımızı.  Bayram ayrı güzel, öncesi ayrı 
güzeldir. Hazırlık kısmı başka güzel...  

36

HERŞEYİN YENİSİ BAYRAMIN ESKİSİ

08

26

30

18
08

NURAN SÖZEN: ÇÖLE İNAT VAHA
Bir büyüğünüz olarak ne çöllerden geçtik o vahaya 
ulaşmak için. uyandık uyanıyoruz inşallah.

36

42

10

AYŞENUR TUNCER: 
BAYRAMLAR BAYRAM OLA
Bir başkaymış eski bayramlar. Arife gecesi, alınan 
yeni ayakkabılara sarılarak uyumanın, uyandıkça 
gülümseyerek tekrar uykuya dalmanın adıymış bayram. 

Peki, bu denli olumsuz kayıtları oluşturan olgular nedir 
diye baktığımızda, önümüze masum hataların yol açtığı 
derin psikolojik yaralar çıkmaktadır. 

64

SEYRAN AKTAŞ: RÜYALARIN 
İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜ

Beş çocuk annesiydi. Hem tarımla uğraşıyor, hem 
çocuklarına bakıyor hem de köyün muhtarlığını 
sürdürüyordu. Becerikliydi ve pratik bir zekâya sahipti. 

60

İLK KADIN VEKİL: HATI ÇIRPAN

Bir şeyin sahibi devlet ise, o şey kimseye ait değildir, 
demektir. Kimseye ait olmayan bir şey de, kimsenin 
umrunda değildir!”

66

NAZ MELİS ZENGİN: POLİTİKADA 
GELECEĞI ARTIK KADINLAR 
BELİRLEYECEK

Sağlıklı bir anne-çocuk ilişkisinin ardında, doğrudan 
veya dolaylı olarak baba desteği görülür. 76

BABASIZ TOPLUM YETİM AİLELER

günümüzde kalp-damar hastalıkları orta ve ileri 
yaş grubunda en önemli ölüm nedeni olup küresel 
ölümlerin yaklaşık yüzde 30’unu kapsamaktadır. 

68

SAĞLIKLI BİR KALP 
İÇİN 8 ALTIN KURAL

Hemen hemen hiçbir film, salt sanatsal amaçlar için 
yapılmaz demiştik; yazarın, yönetmenin, yapımcının ve 
bu filme maddi destek olan herkesin etkilerini ve fikir 
yansımalarını görürüz. 

İnsanın ömrü kısa ve zaman ise giderek artan bir ivme 
ile hızlanıyor. Yaşadığımız her anın kıymetini bilerek, 
tadına vararak yaşamak gerek. 

96
10
2

AYŞEGÜL KARAKÖSE: CELL (FREKANS)

KâİNATIN İÇİNDE DÜNYA, DÜNYANIN 
MERKEZİNDE İNSAN

Afrika’nın güneyinde yer alan Hint Okyanusuna kıyısı 
bulunan Tanganika ve Zanzibar ülkelerinin 1964’de 
birleşmesi ile kurulmuş bir Afrika cumhuriyetidir.

92

GÜZELLİĞİN VE BÜYÜLEYİCİLİĞİN
KESİŞTİĞİ ÜLKE: TANZANYA

64

60

66

68
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Hayallerimizin 
rüyalarımızın 
hedefidir. Evet bu da 
sabrederek dikene 
bakıp gülü geceye 

bakıp gündüzü görebilmekle oldu. 
Tayyibimiz, özelimiz,  abdestsiz 
besmelesiz adım atmayan özel 
kişilikli bir evladımız...  

Bir büyüğünüz olarak ne 
çöllerden geçtik o vahaya ulaşmak 
için. uyandık uyanıyoruz inşallah. 

İmtihan günlerimiz yakınımızda. 
Donmuş düşünceler, donmuş dallar, 
donmuş ruhlar baharla uyanırlar. 
Özellikle çok genç adaylarımız, 

adlarını ışıl ışıl önümüze seren 
özellikle çok genç  adaylarımız bu 
dünyadan ne alacağını değil, bu 
dünyaya hangi güzelliği sunacağını 
katacağını düşünen gençlerimiz de 
aramızda. 

Ne dediğini bilmeyenin 
söylediklerini dinleyecek kadar 
vaktimiz değersiz değil, onun için 
akl-ı selim, kalbi selim ile özellikle 
gençliğimizin içinde yaşadığı çağı 
ihtiyaçları neyi gerektiriyorsa onlarla 
techiz etmenin gayretine soyunmak 
gerektiğinin şuurunda olmalıyız. 

Babasına, soyuna, sopuna, 
maddiyatına dayanarak adeta 
bastonla yürüyen bir gençlik değil, 
kendi imkanları ile ayakta durabilen, 
yürüyebilen ve hatta koşabilen bir 
gençlik seviyesi hedeflenmiştir. 
Din ile ilişkisiyse gençte bir 
aksesuar ilişkisi değil, hayatın 
tamamını kuşatan bir mizan olarak 
kişinin madde ve ruh biriliği ile 

bütünleşmelidir. İslam ümmetinin 
izzetini temsil edecek ve Rabbin 
muradı çerçevesinde aleme nizam 
verecek gençlik başı dik, özgüveni 
güçlü ve başarılı ve liyakatli bir 
gençlik olmak durumundadır 
ve olacaktır da bu dev adımıyla. 
Bilirsiniz ahilikte esas, yeni neslin 
sanatta beceride esnaflıkta bir 
ustadan el almasıdır. 

Bu gençlerin genç 
adaylarımızın el aldığı usta örnek 
şahsiyet Recep Tayyip Erdoğandır. 
Baştacı olmak isteyenler ona pür 
dikkat yaklaşsınlar yarınki derslere 
hazırlanalım Hz. peygamber 
bilgisizleri müjdelemez,  Molla 
Gürani hazretleri  öğrencisi 
şehzade Mehmet’e (Fatih Sultan 
Mehmet’e) onun İstanbul’un fethi 
için yanıp tutuştuğunu  görünce 
uyarıyor!  “Yarınki derslerine 
hazırlan Hz. Peygamber bilgisizleri 
müjdelemez.”

YAZAR

NURAN 
SÖZEN
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onlardan dinlediğimiz kadarıyla biliriz. 
Bir de her fırsatta derin bir iç çektikten 
sonra; “Nerde o eski bayramlar” deme-
lerinden biliriz tabi; bir başkaymış eski 
bayramlar. 

Arefe gecesi, alınan yeni ayakka-
bılara sarılarak uyumanın, uyandıkça 
gülümseyerek tekrar uykuya dalmanın 
adıymış bayram. Hele bir de kırmızıysa 
rengi, tamam. Çocuk için bundan âlâ 
mutluluk sebebi yokmuş. Günler, belki 
haftalar sürecek bu mutluluğa vesile 
olan bayram, meğer ne güzel şeymiş!

Sabahın erken saatlerinde kalkıp, 
bayramlıkları ve o kırmızı ayakkabıları 
giydikten sonra heyecanla babanın 
bayram namazından dönmesini bek-
lemek demekmiş. Büyük küçük herkes 
sıraya girer ve sırayla öpermiş babanın 
tütün kolonyası kokan mübarek elle-
rini. Hemen sonrasında pantolonun 
cebine gittiğini görünce o ellerin, tatlı 
tatlı gülümsemek demekmiş. Herkes 
kucaklaşıp, birbirine nice bayramlar 
temennisinde bulunduktan sonra; 
bayram sabahının, anne börekleri, 
baklavalarıyla donatılmış sofrasına ge-
çilirmiş. Daha fazla hangi sabah, hangi 
sofra verebilir bayram sabahlarının 
süslediği sofraların huzurunu?…

Çocuk için en çok harçlık demek 
olan bayramlarda, mahallenin tüm 
çocukları buluşur, bir müddet kimin 
daha çok harçlık topladığını konuş-
tuktan sonra, soluğu sokağın başında 
beklemekte olan elma şekercinin, 
macuncunun yanında alırmış. Şu 
lezzeti yıllar sonra bile aklımızdan 
çıkmayacak olan rengarenk macunlar 
hani…Sonrası ise gıcır gıcır sesiyle 
çocukları sıraya dizen seyyar salıncak-
lar, çatapatlar, sokaklarda yankılanan 
sesiyle kızkaçıranlar…

Ev ahali bayramlıklarını giyip, bay-
ram ziyaretlerine çıktığı sırada, seyyar 
fotoğrafçıda bir hatıra fotoğrafı çekil-
meyi ihmal etmezmiş. Sahi, şimdilerde 
olanın aksine, tatile gitmek değil; 
eşi dostu, akrabayı ziyaret etmek ve 
sonrasında iade-i ziyaret beklemek 
demekmiş bayram. Mahalle kolonya-
cısında kristal şişelere doldurulmuş 
kolonyalar, badem şekerleri, ve baba-
annelerin kolalı mendilleri biraz da... 
Samimiyetsiz toplu bayram mesajları 
demek değilmiş bayram. uzaktaki 

akrabaların da gönlünü almak için, 
içten dileklerin yazıldığı siyah beyaz 
kartpostallar ve onları göndermek için 
günler öncesinde gidilen postane-
ler…Ve uzun kuyruklarda bir dakikalık 
görüşme için dakikalarca beklenen 
telefon sıraları demekmiş. 

Kırgınlar kırgınlığına sebep olan 
şey her ne ise bayram hatrına unutur, 
o şey hiç yaşanmamış gibi kucaklaşıp 
helalleşerek hakkını verirmiş bayra-
mın…

Komşuda pişen, öksüze, yetime 
de düşermiş. Anne babasız geçen 
bayramların hüznünü bir nebze olsun 
hafifletmek için, evin çocuklarıyla 
beraber onlara da bayramlık alınır, 
bir miktar da harçlık tutuşturulurmuş 
ellerine. Onların yüzü gülüyor diye 
bayrammış biraz da bayramlar…

Yeni ayakkabılar var ama, sarılarak 
uyumanın mutluluğu diye birşey yok 
şimdi. Bayram sabahlarına erkenden 
uyanmanın heyecanı da eskisi gibi de-
ğil. Harçlıklar var ama, ne köşe başında 
bekleyen macuncular var şimdi ne 
seyyar salıncaklar. Fotoğraflar da var. 
Sahip olduğumuz son model elekt-
ronik cihazlarla hangi sosyal paylaşım 
sitesinde paylaşacağımızı bilemediği-
miz. Hatıra kalsın gibi bir derdimizin 
kalmadığı mutlu aile fotoğraflarımız…
Ziyaretleri çoktan unutturan tatiller 
var. Rehberde kayıtlı herkese toplu 
olarak gönderilen, okuyana “hiç gön-
dermeseydi” dedirten cinsten bayram 
mesajları, bayrama rağmen barışmayı 
düşünmeyen kırgınlar var. Komşu-
da pişen, komşunun kendisinden 
başkasına nasip olmuyor şimdilerde. 
Yetimin öksüzün başını okşamakla 
bayram eden gönül sahiplerini ara ki 
bulasın…

Diyeceğim o ki; şair boşuna yaz-
mamış o şiiri. O dizeler boşuna söylen-
memiş. Ramazan’ın ‘kendisinden 
geriye kalan ayrılık acısını hafifletmek 
için bıraktığı teselli’ olan bayram ka-
pıda. Bir daha ki bayrama da kavuşur 
muyuz bilinmez. 

Bu bilinci içimizde taze tutarak 
geçirelim o halde bu bayramı. Eski 
bayramları özleten ne varsa onları 
yaşayıp yaşatalım. Affedelim. Sarılalım. 
Daha çok sevelim ki, bayram olsun 
bayramlar!...

BAYRAMLAR
BAYRAM OLA!

YAZAR

Gençliğinde sevdalan-
dığı, “İsmi benimle 
mezara kadar gidecek” 
diyerek gerçek ismini 
kimseye söylemediği 

sevdiği için, bir şiir kaleme alıyor şair 
vaktiyle. “Mihriban” diyor adına. Şiirin 
hikayesi ile ilgili bir röportajda ise; “Ne 
adı Mihriban’dı, ne de saçları sarı. Saf 
ve temiz bir aşktı. ” diyor. “Eğer öyle 
olmasaydı, ‘lambada titreyen alev 
üşüyor’ dizeleri çıkar mıydı?…” Her 

nesnenin bir bitimi olduğunu, ancak 
aşka hudut çizilmediğini söyleyen 
güzel şair bir şiir daha kaleme alıyor. 
Bayramların bayram gibi olmayışı 
kendisinin bir hayli canını sıkmış ola-
cak ki, “Bayramlar Bayram Ola” diyor 
bu kez. Şaire bu şiirinin hikayesi de 
soruldu mu, bilmem. lakin sorul-
saydı, kendisine şiir yazdıracak 
kadar gönlüne dert edindiği bu 
hususa, yine şairane bir üslupla 
değinirdi, bilirim.  Yalnızca 
şairlerin değil, çokça bayram 
görmüş geçirmiş kimselerin 
de vardır hikayeleri. 
Onlar bilir en iyi, biz de 

Bir Başkaymış eski Bayramlar. arefe gecesi, alınan yeni ayakkaBılara sarılarak uyumanın, 
uyandıkça gülümseyerek tekrar uykuya dalmanın adıymış Bayram. Hele Bir de kırmızıysa 

rengi, tamam. çocuk için Bundan âlâ mutluluk seBeBi yokmuş. günler, Belki Haftalar 
sürecek Bu mutluluğa vesile olan Bayram, meğer ne güzel şeymiş!

Bayramlar Bayram Ola 2
Ana, bu bayram mı? Aman çok ayıp
Çocukken gördüğüm bayramlar hani? 
Mübarek elleri öpüp, koklayıp
Yüzüme sürdüğüm bayramlar hani? 
Hani ya o özlem, hani ya o tad? 
Ne dışım kaygusuz, ne içim rahat
Haftalar öncesi her gün, her saat
Babamdan sorduğum bayramlar hani? 
Nur yağan geceler, gündüzler nerde? 
Neşe paylaştığım öksüzler nerde? 
Dost yollar, dost evler, dost yüzler 
nerde? 
Huzura erdiğim bayramlar hani? 
Kar çiçeğim solmuş kar yatağında
Can verir ırmağın dar yatağında
Arife gecesi yer yatağında
Üstüme serdiğim bayramlar hani? 
Bayram demek takvimdeki yazı mı? 
Bayram hasret, bayram ağrı, sızı mı? 
Açıp yüreğimi, yumup gözümü
Özüne girdiğim bayramlar hani? 
Bayram af günüdür, barış günüdür
Bayramlar rahmete giriş günüdür
Bayram, Hak menzile varış günüdür
Gönlümü verdiğim bayramlar hani? 

ABDURRAHİM KARAKOÇ
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YAZARYAZAR

Ç
ocuklar, beşerin bayram çiçekleri 
dedi tâlib. Peygamberimiz, (s.a.a) 
bayramlarda en çok   
 çocukları sevindirirmiş 
dedi.

           Sevinmek hakkıdır müminin, hele 
üç ayları bayramla tâclandırırsa dedi kâtib.

Sevinç ki sadece vaaz ve hutbelerde, sms 
mesajlarındaki bir dilektir dedi tekrar tâlib. 
Adı olan, varlığı meşkûk olan kelime bayram.

Dış güçlerin tuzaklarının ne kadar aşıla-
maz olduğundan dem vurdu kâtib.

Birbirini sevmeyi unutan, dolayısıyla 
sevinmeyi unutan, ne kulluğun ciddiyetini 
ne de ümmet olmanın sadakatini temsil ede-
meyenlerin bayrama hakkı yoktur dedi tâlib.

Bayram görmeyen, bayram bilmeyen 
bir yığın Müslüman çocuğun ızdırabı belirdi 
kâtibin gözünde.

Klavyeye sığmadı hüznün ağırlığı. Tar-
tamadı harfler Kudüs’te bayramı unutmuş 
çocukların feryadını.

Bombardıman uçağı seslerinin gölgesin-
de ergen olan delikanlıların bayram hediyesi 
yerine mermi yudumladığını düşündü kâtib.

Şehid olan annesinin ardından on yaşın-
da anneliği öğrenen, kardeşlerine anne olan 
Müslüman kızların çilesini andı kâtib.

Şam’da Halep’te, adı Şam ve Halep olma-
yan, soyadı felâket olan coğrafyalardaki yürek 
burkan öyküler akın etti zihnine.

Siyonist bir işgalin faturasını ödeyen Fi-
listin’li anne ve çocukların gözündeki keskin 
irâdeye hayran kaldı kâtib.

Koskoca bir dünyanın, hem de Müslü-
man alemin mukaddes yalanlarının bir cüm-
lesi olmaktan usanmış Kudüs’lü çocuklardaki 
dev heyecana doyasıya baktı.

Bir de kendi konforuna daldı gözleri. Bay-
ramda geçireceği tatil beldesinin planlarını 
yırtamadı ailesinin gözü önünde.

Orucun intikamını alırcasına, yıldızı, 
yemek menüsü bol otellerdeki bayram rezer-
vasyonlarını iptal edemedi.

Aile akraba taallukâtı ziyaretini önemse-
mediğine eyvâh diyemedi.

Faizli hesabını “ne olur olmaz” endişesiyle 

bankada tutmaya devam etti. Kudüs’te ezan-
ların susturulmasını kınayan tweet atmayı 
ihmal etmedi; lakin aylardır bir sabah ezanı 
duymadı kulakları, mabedin fecr bayramına 
iştirak etmedi ayakları.

uykuya meydan okuyan ak sakallı dede-
lerin yürüdüğü sabah saatlerinde, uyumayı 
tercih etti. Teravih namazı kılmak yerine, 
teravih hakkında sadır olan rivayetlerin 
değerlendirmesini yapan TV programlarını 
seyretmeyi tercih etti.

Bu sene açıklanan mikdarı üzerinden ver-
di Ramazan fitresini, ne eksik ne fazla. Zekatı 
aklına bile getirmedi. Ev ihtiyaçları, yenilediği 
sıfır arabanın masrafları fazlaydı. Zekat düşer 
mi düşmez mi servetine, dert etmedi.

Evinde iftar vermeyeli on yılı geçmişti. 
Talebeliğinde gittiği iftar sofralarını anlat-
makla yetindi.

Rutin bir uygulama olarak, Kudüs’te şehid 
olan fidan boylu gençlerin posterini astı iş-
yerine. Fakat Suriyeli çalışanının aylık maaşını 
eksik verdi bir gün sonra.

İftarı, fiziki açlığın intikâmı olarak görüp 
envai çeşit hazırlanmış sofralardan kalan 
yemekleri çöpe attı. Çöp karıştıran yabancı 
uyruklu çocuklara bağırdı.

Camilerde mukabele dinleyen hacı am-
caların bilinçsiz cahil görgüsüz olduğundan 
dem vurdu. Mukabele dinlemeye tenezzül 
etmedi.

Hatim yapmayalı seneler olmuştu. 
Hem ne gerek vardı; anlamını bilse yeterdi 
Kurân’ın! Meal vurgusu yapan hocaların 
ilmine hayrandı.

Farz namazlardaki ihmalleri gitgide artsa 
da, sünnet namazlarının zaman israfı olduğu-
nu felsefi bir özgüvenle anlatıyordu.

Bayrama on gün kala bir ikindi vakti 
göğsünde ağrı hissedip hastaneye kaldırıl-
dığı, sonrasını hatırlamadığı günün akşamı, 
yeniden başladı hayata.

Teravihe besmele çekti.
Sabahında mukabeleye koştu. Tozlanmış 

mushafı açtı. Bir damla gözyaşı ile ıslattı 
nenesinden kalma Kur’ân kılıfını.

Mahallede, Kudüs posterindeki sapan ile 
taş atan çocuklara benzeyen bir kaç yetim 
çocuğun başını okşadı.

Fitresinin on katı mikdarı, akrabasının 
okuyan oğluna gönderdi.

Evine bereket, ruhuna sevinç geldi 
kâtibin.

Musibette saadet umudu bulduran Rah-
mân’a şükretti kâtib.



9
0’lı yılların dava kadınları 
vardı. Başörtülerini 
omuzlarından sarkıtarak 
örter, robalı geniş pardesüler 
giyer, sosyal ilişkilerinin İslam 

merkezli olmasına dikkat ederlerdi. 
O yıllarda kabul gününe gitmek 
sıradan ve insanı dedikoduya iten 
bir şey olarak algılanır, bizim dava 
kadınlarının pek hoşuna gitmezdi. 
Zamanla altın günleri, Dolar ve Mark 
günleri başlamıştı. Olayın kendince 
iktisadi bir tasarrufa dönüşmesi ve 28 
Şubatla beraber yaşadığımız sosyal 
kırılma hem kabul günlerini hem de 
kabul günlerine giden kadın profilini 
bir anda değiştirdi. Kur’an-ı Kerim 
okunarak başlayan günler, çeşitli 
okumalar nedeniyle oluşturulan 
gün grupları, kahvaltı günleri, mantı 
günleri, pilav günleri, akraba günleri, 
komşu günleri gibi birçok gün ve 
bu günlerin daimi katılımcıları vardı 
artık. Eskiden sorulan ‘güne gidiyor 
musun’ sorusunu yerini ‘ayda kaç 

kez toplanıyorsunuz’a bıraktı. Bu 
yerini bırakış zihinlerimizin ve sosyal 
ilişkilerin kabul günlerini ‘kabul’ 
ettiğinin en büyük kanıtıydı. 
Benim bütün çocukluğum annemin 
bir günü olmasına heveslenerek 
geçti. Fakat altı çocuklu annemin 
değil güne gitmeye, başını bile 
kaşımaya vakti yoktu. Çocukluk işte. 
Benim için gün demek pastalar, 
tatlılar, arkadaşlar, misafir çocukları, 
oyun demekti. Annemse ‘ben zaten 
söylediklerini size her hafta sonu 
yapmıyor muyum’ tezi ile beni haksız 
çıkartırdı. Sonuç olarak yirmi yedi 
yaşıma kadar hiç güne gitmedim. 
Yirmi yedi yaşıma geldiğimde 
okulunu bitirmiş, yoğun ve bol mesaili 
günlerden anneliğe terfi etmiş, küçük 
bir bebekle yapacağı tüm sosyal 
aktiviteleri ‘sınırlanmış’ bir kadın olarak 
güne gitmeyi hak etmiştim. Fakat 
yine mümkün olmadı Türkiye’deki 
hayatımıza geçici bir mola vermemiz 
gerekti. 

 ‘ÇÖPE AT
GiTSiN’ Mi?’

YAZAR YAZAR

Değİl çöpe atmak, sofradan yere düşen ekmeğİ üç kez öper alnımıza 
götürürdük. Ekmek kırıntılarını bİrİktİrİr pencere önüne konan 

kuşlara İkram ederdİk. ‘Nİmet çarpar’ dİye ekmek kırıntısına basmaya korkardık. 
Şİmdİ nİmetlerİn bİr İkram olduğu gerçeğİnİ unutup; kazanılmış, 

elde edİlmİş vurgusu İle yetİştİrİyoruz çocuklarımızı.
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YAZAR YAZAR

Gün maceram başlamadan bitti 
zannediyor ve instagram başta olmak 
üzere sosyal medyada paylaşılan gün 
fotoğraflarına bakınca hep ‘kaçırdığım’ 
bir şey olduğuna inanıyordum. 
Nihayet altı ayda bir kızımın aşıları için 
yaptığım Türkiye ziyaretlerinde bir 
arkadaş gurubunun günlerine katılma 
şerefine eriştim. 
Sosyal medyada uzaktan takip 
ettiğimiz kalabalık ve şık masaların 
olduğu; tatlı, tuzlu ve salata çeşitlerinin, 
limonata sebilinin bile masada yer 
aldığı günlerdendi katıldığım kabul 
günü. Gün arkadaşları ayda bir kez 
buluşuyordu. Misafir olunacak evin 
sahibi üç gün öncesinden hazırlıklara 
başlıyordu. Birinci adımda ev güzelce 
temizleniyordu. Kullanılmayan dolap 
içleri bile olur da biri bakarsa korkusu 
ile iki kez siliniyordu. İkinci adımda 
börekler sarılıyor, dolmalar tencerelerle 
buzdolabına kaldırılıyordu. Ve son 
adımda sabah salata yapan ev sahibi 
arkadaşlarını masaya davet ederken 
‘Pek bir şey hazırlamadım, öyle aceleye 
geldi bu kez’ diyerek tabakların 
sığmadığı büyükçe masaya davet 

ediyordu herkesi.  Önce telefonlarla 
fotoğraflar çekiliyor, sosyal medyada 
paylaşılıyor ve herkes birbirini 
etiketliyordu. Fotoğrafa ilk yorum 
yapıldıktan sonra ben içimden ‘Nihayet 
yemek faslına geçeceğiz’ derken o 
kilit cümle hep bir ağızdan çıkıyordu. 
‘Diyetteyiz’. ‘İki haftadır ağzıma bir 
lokma tatlı sürmedim’ diyenleri mi 
ararsınız, ‘Saat beşten sonra yemek 
yemiyorum tavsiye ederim’ diye 
anlatanları mı. Herkes ‘ucundan koy, ay 
o çok büyük yarısı lütfen’ diye büyük 
ısrarlarla dörtte biri ancak dolmuş 
tabağa çatalını birkaç kez ‘dokundurup’ 
‘Bu bana fazla geldi, ah yine çok yedim’ 
diyordu. Tabi bu arkadaşlara ‘Canım 
sen değil miydin dün gece eşimle tatlı 
kaçamağı diye en pahalı mekanlarda 
fotoğraf ekleyen’ diye soramıyordum 
tabi. Masadaki tüm kadınların 
‘diyetteyim’ pozunda oturacağını 
bildiği halde üç gündür hazırlık yapan, 
hazırlıklar için yardımcı bir hanım 
çağıran ev sahibine de acıyamıyordum 
çünkü başka masalarda aynı pozu 
onun da verdiğine şahit olmuşluğum 
vardı. Üstelik masadaki ‘gün 

arkadaşlarının’ eve gidince açlıktan ne 
kadar yemek yediğini de tahmin edip, 
içten içte gülerek bazen de üzülerek 
seyrediyordum yaşananları. Çocuklar da 
yoktu ki, masadakileri yese. Buzdolabına 
sığmıyordu bütün o hazırlık ve çöpe 
dökülüyordu her şey. Zaten iç ses 
hemen saklandığı yerden çıkıp ‘nasılsa 
ihtiyaç sahipleri çöpten alır’ diyor.  
Çöpte attıkları ile ihtiyaç sahiplerine 
yardım ettiğini zanneden zihniyet böyle 
böyle büyüyordu işte. Bense iki uçak, 
üç bavul ve küçük bir bebekle yaptığım 
seyahati bu israfı görmek için mi her 
seferinde birkaç gün daha uzatıyorum 
diye söyleniyordum kendi kendime.
Bir zamanlar nimete saygı vardı. 
Değil çöpe atmak, sofradan yere 
düşen ekmeği üç kez öper alnımıza 
götürürdük. Ekmek kırıntılarını biriktirir 
pencere önüne konan kuşlara ikram 
ederdik. ‘Nimet çarpar’ diye ekmek 
kırıntısına basmaya korkardık. Şimdi 
nimetlerin bir ikram olduğu gerçeğini 
unutup; kazanılmış, elde edilmiş 
vurgusu ile yetiştiriyoruz çocuklarımızı. 
Her akşam hayatı çöpten toplayan 
insanları görmek huzurumuzu 
bozarken aynı zamanda çöpe atılmış 
yemeklerin bahanesi oluyor. Çöpe 
atarak insanları ‘beslediğimizi’ hatta 
‘bir iyilik yaptığımızı’ düşünüyoruz. 
Kendi soframıza koymayacaklarımızı, 
kendi çocuklarımızın giymeye 
tenezzül etmediklerini, hayatımızda 
fazlalık olarak gördüğümüz pek çok 
şeyi başkalarına vererek ‘iyilik yapmış, 
yoksulu sevindirmiş hatta sadaka 
vermiş’ oluyoruz. lüks mekânlarda 
çocuğunun yemediğini paket 
yaptırmak ‘görgüsüzlük’ sayılıyor ve 
biz toplum nazarında görgülü olmak 
için çöpe atılmasına razı oluyoruz 
yiyeceklerin. 

Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)nun 
açıklamalarına göre dünyada aşırı 
beslenmeye bağlı olarak hayatını 
kaybedenler, açıktan ölenlerin 
sayısından fazla. Yalnızca ülkemizde kişi 
başına tüketilen gıda miktarı, iki kişiye 
yetecek kadar. Yani iki kişiye yetecek 
kadar yemek hazırlıyor ve birçok insanın 
‘diyette’ olduğu bir toplumda çöpe 
atıyoruz. Rakamlar 115 milyon kişiye 
yetecek kadar gıda tükettiğimizden 
bahsederken bu miktarın ne kadarı 
aslında birinci dereceden tüketiciler 

tarafından tüketilmiyor yani tabaktan 
midemize gitmiyor, buzdolabında 
küfleniyor, çok alınıp çöpe atılıyor? 
Bunu hesaplamak pek de mümkün 
olmuyor. 

Hayatı çöpe atanların israfı, hayatı 
çöpten toplayanların zorlukla geçirdiği 
bir ömre neden olurken biz hala 
bir çırpıda ‘at çöpe, alır biri nasılsa’ 
diyoruz. ‘Bak adam çöpten 117 bin Tl 
lik tarihi eser bulmuş’… ‘Zaten içinde 
maddi durumu iyi olanlar da varmış’… 
‘Bir hastalık, adını unuttum’… ‘Geri 
dönüşüme yardımcı oluyorlar’… ‘At 
çöpe gitsin, paylaşamadığın ne varsa’… 

Çöpten ekmek toplayan çocukları 
köpekler parçalasın… Yoksul kadınlar 
çocukları kucağında çocuklarla 
çöplerde günü kurtaracak bir şeyler 
arasın… umurumuzda mı? Sofralar 
kurulsun, sohbetler edilsin, kendi 
sınıfımıza ait olmayan tüm acılar yok 
sayılsın ya da nostalji sosu dökülsün 
üstüne… Yeter ki ucu bize dokunmasın. 
Yeter ki kimseler bizden bir şey 
istemesin. Hayat hep bizim istediğimiz 
yönde ve aynı renkte devam ettirsin 
dönüşünü. Yalnız bizim dertlerimiz, 
bizim sevinçlerimiz kaplasın dünyayı. 
Ne köpek havlaması, ne ağlayan çocuk 
sesi ne yorgun kadınların gün batımıyla 
düşen omuzları… Görmesin gözümüz 
hiçbir şeyi. Atın çöpe ve gitsin işte. 

Umurumuzda mı? 
Sofralar kurulsun, 

sohbetler edilsin, kendi 
sınıfımıza ait olmayan 

tüm acılar yok sayılsın 
ya da nostalji sosu 

dökülsün üstüne… 
Yeter ki ucu bize 

dokunmasın. Yeter ki 
kimseler bizden bir şey 

istemesin.

Masadaki tüm 
kadınların ‘diyetteyim’ 
pozunda oturacağını 
bildiği halde üç 
gündür hazırlık yapan, 
hazırlıklar için yardımcı 
bir hanım çağıran 
ev sahibine de 
acıyamıyordum çünkü 
başka masalarda 
aynı pozu onun 
da verdiğine şahit 
olmuşluğum vardı.
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950 yılı… Demokrat Parti ‘Yeter, Söz Mil-
letindir’ diyerek iktidara geldi. CHP’nin 
27 yıllık tek adam rejimi yıkıldı. Adnan 
Menderes ve arkadaşları sessiz kalabalık-
ların sesi oldu. Millet iktidarından rahatsız 
olanlar sandıktan çıkan milli iradeyi ka-
bullenemedi. CHP orduyu, basını ve üni-
versiteleri kullanarak darbeye zemin ha-
zırladı.  Dönemin Başbakanı Menderes’in 
sanayi kalkınmaya zemin hazırlayacak 

projeler için ABD’den sonra SSCB ile görüşmesi 
bardağı taşıran son damla oldu. Emir ‘dışarıdan’ 

geldi. 27 Mayıs 1960 tarihinde Başbakan Men-
deres’i ve arkadaşlarını idama götürecek 

darbe yapıldı. Türk siyasi tarihi darbelerle  
o gün tanıştı.
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 TÜRKİ YE’NİN 
   BÜYÜK YO LCULUĞU:
BAŞKAN LIK



12 Mart 1971 tarihinde darbelerle 
ikinci kez imtihan oldu Türk 
Demokrasisi. Vesayet odağı asker 
hükümeti istifa ettirdi. Mecliste 
muhtıra okunurken bazı CHP’li vekiller 
kendini tutamayıp ‘alkışladı’. Sözün 
kısası ordu istedi, hükümet istifa 
ettirildi. 

12 Eylül 1980... ABD Başkanı 
Türkiye’de gerçekleşen darbeyi 
haber verirken ‘Bizim çocuklar 
kazandı’ diyordu. Sağcı, solcu gençler 
darağacına gönderilirken kimsenin eli 
titremiyordu. Bütün yurtta ilan edilen 
sıkıyönetimin ve sonrasında yaşanan 
siyasi tecrübesizliklerin faturasını 
millet ödedi. Bugünün hesabıyla 46,8 
milyar Avro milletin sırtına yüklendi. 
Yitirilen onca can, yaşanan sosyal 
travmanın faturası ise yıllar içinde 
katlanarak büyüdü.

28 Şubat 1997… Şeriat geliyor 
söylemi ile başladılar post-modern 
darbeye zemin oluşturmaya. 
Cumhuriyet elden gidiyor diyerek 
medya aracılığı ile halkı oyaladılar. 
Türkiye ekonomisine adeta kurşun 
sıktılar. Bankaları hortumladılar. 

O dönemde dünyaya gelen her 
çocuğun 300 Dolar borcu vardı. 28 
Şubat sürecinin ekonomiye verdiği 
toplam zarar ise 390 milyar Dolar’dı. 

19 Şubat 2001… Devletin 
zirvesi kavga etti. Cumhurbaşkanı, 
halkın seçtiği Başbakana Anayasa 
kitapçığını fırlattı. Türkiye bedeli en 
ağır ekonomik krizi yaşadı. Yatırımcılar 
ülkemizi terk etti. Yaklaşık 20 banka 
battı. Batık bankalar ülkesi Türkiye 
imajı birilerinin çok hoşuna gitti. 
Kurtuluş savaşından sonra ülkemizde 
ilk kez büyüme endeksi eksilere 
geriledi. Artık borçlu olduğumuz IMF 
vardı.21 Şubat günü ise o meşhur Kara 
Çarşamba yaşandı. 2 günde %57’lik 
devalüasyon yaşandı. Faiz lobisi iş 
başındaydı. Hedef yine çocuklarımızın 
geleceğiydi. Gecelik faiz %7500 oldu. 
15.000 şirket ‘battı’. 1.5 milyon kişi 
‘işsiz’ kaldı. Alım gücü üçte birine indi. 
IMF’den ek kredi istendi.

Fakat beklenmedik bir şey oldu.

2 Kasım 2001 tarihinde 
gerçekleşen seçimlerde AK Parti 
oyların %34’ünü alarak tek başına 

hükümet kurma yetkisini kazandı. 
Yeni hükümet neredeyse iflas 
etmek üzere olan bir ülkeyi 
toparlamak için kolları sıvadı. 
Üretim ve yatırım hızlandı. Faizler 
düştü, ekonomi büyüdü. İşsizlik 
kriz öncesi seviyelere geriledi. 
Reformlarla, başarılarla dolu 
ekonomi yükselişi başladı. Türk 
lirasından 6 sıfır atıldı, istikrarlı ve 
hızlı büyüme devam etti. 

Ülkemizi her 10 yılda bir 
demokrasi sınavından geçiren 
darbeleri hazırlayanlar büyüyen 
Türkiye karşısında sessizliğini 
bozdu. 27 Nisan 2007’de hazırlana 
e-muhtıra ile Türkiye farklı bir 
sürece çekilmek istendi. Ne 
halk ne de AK Parti demokrasi 
savunuculuğunda geri adım 
atmadı. Dik durdu. Süreç milli 
irade karşısında tersine döndü. 

27 Temmuz 2007 tarihinde 
yapılan seçimlerde 16 milyon 
seçmenin oyunu alan AK 
Parti %47 oy oranı ile tekrar 
hükümete geldi. Seçimden 5-6 
ay sonra Yargıtay Cumhuriyet 

RÖPORTAJ
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12 Eylül 1980... ABD 
Başkanı Türkiye’de 
gerçekleşen darbeyi 
haber verirken ‘Bizim 
çocuklar kazandı’ 
diyordu. Sağcı, solcu 
gençler darağacına 
gönderilirken kimsenin 
eli titremiyordu. Bütün 
yurtta ilan edilen 
sıkıyönetimin ve 
sonrasında yaşanan 
siyasi tecrübesizliklerin 
faturasını millet ödedi.



Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya 
‘laikliğe aykırı olduğu gerekçesiyle’ 
AK Parti hakkında kapatma davası 
açtı. Dünyada ve Türk siyasi 
tarihinde böyle bir dava daha önce 
görülmemişti. Türkiye’yi tam 5 ay o 
dava ile kısır döngü bir tartışmaya 
kilitlemek istediler. Davanın açıldığı 
günlerde para piyasalarında sıkıntı 
başladı. Körfez sermayesi yer 
değiştirdi. Tüketici siyasi belirsizliğin 
etkisiyle harcamalarını kıstı. Konut 
satışları durma noktasına geldi. Halka 
açılmayı planlayan birçok firma bu 
kararı erteledi. AK Parti’yi kapatma 
davasının maliyeti yaklaşık 20 milyar 
Dolar oldu. Türkiye’nin 2008 yılı 
yatırım bütçrsi ise 12 milyar Dolar’dı.

14 Mayıs 2013 tarihinde ikisi Dolar, 
ikisi Avro olmak üzere 4 ayrı transferle 
Türkiye IMF’ye olan borcunu ödedi. 
19 yıl aradan sonra IMF borcumuz ilk 
kez sıfırlanmıştı.

Fakat…

27 Mayıs 2013 günü Gezi 
olayları başladı daha doğrusu 

başlatıldı. Türkiye hiç beklemediği 
bir krizin ortasında buldu kendini. 
Gezi Parkında eylemci çadırlarının 
yakılması ile başlayan olayların 
yankısı haftalarca devam etti. Medya 
aracılığı ile halk manipüle edilmek 
isteniyor, ‘Hala anlamadınız mı mesele 
sadece ağaç değil’ twitleri sosyal 
medyada dolaşıyordu. Halk açık açık 
sokağa çağırılıyordu. 3. Havalimanı, 
Kanalistanbul gibi stratejik projelerin 
yapılmasına karşı çıkılıyordu. CNN 
24 saat naklen canlı yayın yapıyordu. 
Bankalar, mağazalar yağmalandı. Halk 
perişan edildi. Gezi olaylarının sosyal, 
siyasi ve ekonomik zararı rakamlara 
dökülenden çok daha fazlaydı.

Sonra…

17-25 Aralık darbe girişimi 
yaşandı. FETÖ Türkiye’de yargıda, 
siyasette ve bürokraside adeta bir 
darbe girişimi başlattı. Türkiye’yi ele 
geçirmek istediğini açıkça ilan etti ve 
bu süreçte kendisine engel olacak 
her türlü kişi, kurum ve kuruluşa 
zarar vermeye başladı. Görevde olan 
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61. Hükümeti yıkmak, yok etmek en 
büyük arzusuydu. Yapılanlar siyasete 
ve Türkiye’ye vurulmak istenen 
darbenin ilanıydı.

7 Haziran 2015 genel 
seçimlerinde AK Parti %41 oy oranı ile 
sandıktan birinci çıkmasına rağmen 
tek başına hükümet kuramadı. Sistem 
ciddi anlamda bir tıkanıklık yaşıyordu. 
CHP ve HDP bu süreçte aynı paydayı 
paylaştığını rahatça ilan etti. 

Kampanya sürecini ‘Tayyip 
Erdoğan’ı devirmek üzerine kurguladı. 
Oysa Anadolu irfanı söz konusu 
milletin, geleceğin kaderi olunca yine 
yanılmadı. 1 Kasım 2015 seçimlerinde 
AK Parti yeniden tek başına iktidara 
geldi. 1 Kasım seçimleri %49,48 oy 
oranı ile tarihi bir zaferdi.

Ve 15 Temmuz 2016… FETÖ’nün 
darbe görünümlü işgal planıydı 
aslında. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’ni, Külliye’yi bombalayan; 
köprülerde halka silah çeken bir 
zihniyetten ne beklenirdi ki? 

O gece bu vatanın evlatlarını 
kurşunladılar. Kanlı bir darbe ile 
yönetimi ele geçireceklerini sandılar. 
Halkın akın akın sokağa çıkacağını, 
evlerden meydanlara taşan kalabalığı, 
milli iradeyi ve vatan sana canım feda 
diyen milyonları hesaba katmadılar. 

Beyaz Türklerin önce alkışlayıp 
sonra timsah gözyaşı döktüğü 
darbelerden birini daha kolaylıkla 
yapabileceklerini sandılar. 15 
Temmuzda halkımız ölmeden önce 
ölüme koştu. 

Bu bayrak inmez, bu ezan 
dinmez dedi halkımız. 15 Temmuz 
gecesi okunan salalar, yeni ve güçlü 
Türkiye’nin yolunu açtı.

16 Nisan 2017 tarihinde 
gerçekleştirilen halk oylamasında 
darbelere, krizlere, ekonomi tabanlı 
depremlere dayanıklı bir ülke ve 
güzel yarınlar için ‘EVET’ dedi milli 
irade. Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi ile Türkiye’de büyük değişim, 
büyük yenilik başladı. 

Ve 15 Temmuz 
2016… FETÖ’nün 
darbe görünümlü işgal 
planıydı aslında. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’ni, 
Külliye’yi bombalayan; 
köprülerde halka silah 
çeken bir zihniyetten 
ne beklenirdi ki? O gece 
bu vatanın evlatlarını 
kurşunladılar. Kanlı 
bir darbe ile yönetimi 
ele geçireceklerini 
sandılar. 

16 Nisan 
2017 tarihinde 

gerçekleştirilen halk 
oylamasında darbelere, 

krizlere, ekonomi 
tabanlı depremlere 
dayanıklı bir ülke ve 

güzel yarınlar için 
‘EVET’ dedi milli irade. 

Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi 

ile Türkiye’de büyük 
değişim, büyük yenilik 

başladı. 
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CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET 
SİSTEMİ NEDİR?

Cumhurbaşkanlığı Sistemi 
demokratik bir hükümet modelidir. Bu 
sistemde Cumhurbaşkanı doğrudan 
halka karşı sorumludur. Halk, 
Cumhurbaşkanı’nı da, Meclis’i de kendisi 
seçer. Halk siyasetin merkezindedir. 
Halk, hükümeti doğrudan kurar ve ona 
doğrudan müdahale eder. 

CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİNE 
NEDEN İHTİYAÇ DUYDUK? 

2007 yılında halkımız ‘Artık 
Cumhurbaşkanını ben seçeceğim’ 
dedi. 2014 yılında da ilk defa 
Cumhurbaşkanını kendi seçti. Halkımız 
aynı zamanda Başbakanını da seçip ona 
da kendi yetki verdiği için çift başlılık 
ortaya çıktı. 1982 yılından bu yana 
Türkiye’de yaşanan Cumhurbaşkanı, 
Başbakan anlaşmazlığında zararını hep 
milletin çekti. Cumhurbaşkanı Ahmet 
Necdet Sezer Başbakan Bülent Ecevit‘e 
yetkilerini göstermek için anayasa 
kitapçığını atınca, ülkemiz tarihinin en 
büyük ekonomik krizini yaşamıştı. Bu 
duruma bir açıklama bir düzen getirmek 

gerekiyordu. Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi’nde yürütme organı 
Meclis’teki dengelerden etkilenmediği 
için siyasi istikrarsızlığın önüne geçilir. 
Böylece ülkemizde geçmiş yıllarda 
olduğu gibi yönetim kargaşası yaşanma 
tehlikesi bertaraf edilir. Meclis ve 
yürütme birbirinden tam olarak ayrılır. 
Bu sebeple hiçbir kuvvet birbirine 
üstünlük kuramaz. Güçlü ve kesin 
yetkilerle donatılan Başkan ile alınacak 
kararlar hızlanır. Ülkemiz çok daha 
hızlı kalkınır. Bürokrasi azalır. Daha 
çabuk bir devlet yönetimi olur. Sabit 
bir görev süresine sahip olacak olan 
Cumhurbaşkanı, her an değişebilecek 
olan bir Başkana göre daha istikrarlı bir 
ortam oluşturmaktadır. 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
sisteminde koalisyon olmaz. Türkiye’nin 
en uzun koalisyon hükümeti 3,5yıl, en 
kısa koalisyon hükümeti ise 2 ay sürdü.
Türkiye’de kurulan 65 hükümetten 
16’sı koalisyon hükümetiydi.  52 
yılda 16 koalisyon hükümeti kuruldu. 
Parlamenter geçmişimiz zayıf 
koalisyonlarla doludur. 

24 HAZİRAN SÜRECİ
Türkiye tarihinde ilk defa altı 

cumhurbaşkanı adayı var. Bunlardan 
üçü siyasi partilerin adayı, üçü yüz bin 
imza ile geldi.  Yüz bin imza Türkiye için 
çok büyük bir şans, gelecekte gençler 
için, kadınlar için, siyaset dışı aktörler 
için, sivil toplum örgütleri için çok 
büyük bir şans. Evet, az değil ama asla 
çok değil yüz bin imza. 

Hatırlarsınız, Türkiye’de bunun 
uygulanmayacağına, nasıl olacağına 
dair de bir sürü düşünce vardı. İşte 
görüyorsunuz, çok demokratik bir 
şekilde hayata geçti. 

Üstelik adaylardan biri de /Türkiye 
gerçek manada bir hukuk devletidir/ 
halen tutuklu ama ona rağmen 
cumhurbaşkanı adayı. 

Dünyada bu kadar renkli ve 
demokratik bir ortamda seçime 
giden bir başka tablo henüz yok. 
Kampanyalar da hareketli. Ve 
muhalefetin tezlerinin hepsi bizim 
“Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sisteminin Türkiye için çok daha iyi 
olacak” tezini doğruluyor. 

Meclis ve yürütme 
birbirinden tam olarak 
ayrılır. Bu sebeple 
hiçbir kuvvet birbirine 
üstünlük kuramaz. 
Güçlü ve kesin 
yetkilerle donatılan 
Başkan ile alınacak 
kararlar hızlanır. 
Ülkemiz çok daha hızlı 
kalkınır. Bürokrasi 
azalır. Daha çabuk bir 
devlet yönetimi olur. 



oluşturdu. Feminizm ile laisizm arasında 
kurulan bu yanlış ilişki kadın sorunlarının 
manipüle edilmesine neden oldu.  Öyle 
ki konu ancak belli boyutlarıyla “ayrıca-
lıklı” bir kesimin kendi arasında tartıştığı 
belli bir ideolojinin yedeğinde ki bir 
soruna dönüştü ve araçsallaştı. Esasında 
kadın hakları konusunun Tanzimat’tan 
sonra gündeme gelişi de yerli bir 
farkındalık ve bilinçlenme ile gerçek-
leşmemiştir. Konu batı dünyasındaki 
sosyal çalkantıların etkisiyle ortaya çıkan 
düşüncelerin aktarılması ile bizde neş-
vüneva buldu.  Osmanlı’daki elit sınıfın 
yenilgisiyle birlikte azınlıklara tanınması 
gereken haklar yanında kadın meseleleri 
de buna ilave edilip   paket halinde  bize 
sunulmasıyla birlikte artık geri dönülmez 
biçimde konunun dosyası açılmış oldu. 
Dolayısıyla meselenin kalkış noktası batı 
iç dinamikleri yaşadığı sorunlar ve bun-
lara ürettiği cevaplardır denebilir. 

Peki Osmanlı’da Kadın meselesinde 
olumlu çabalar var mı?

Elbette. Mesela eğitim alanında özellikle 
kızlara yönelik okulların açılmasına en 
güçlü desteğin II. Abdülhamit tarafın-
dan verildiğini hatırlatmamız gerekir. 
Abdülhamit sadece eğitim konusunda 
kadınların bilinçlenmesini sağlamakla 
kalmadı, İslamcılığı desteklemesine rağ-
men tek eşliliği teşvik etmiş ve kendisi 
de tek eşli olarak hayatını sürdürmüştür.  
Bu dönemlerde kadın haklarıyla ilgili tar-
tışmaların daha çok kadın-erkek eşitliği, 
kadınların toplumdaki statülerinin yük-
seltilmesi, faziletli kadınlar yetiştirilmesi 
gibi konularda yoğunlaştığı görülmekte-
dir. Kadının siyasette rol almasına dair bir 
talep en ilerici olarak bildiğimiz yazar-
larda bile mesela Halide Edip Adıvar 
yoktur.   Daha sonraki dönemlerde de 
kadın konusunun genellikle bir ideolojik 
hesaplaşma çerçevesinde ele alındığı ve 
kadınlara ilişkin siyasetin bu çerçevede 
şekillendiği görülmektedir. 

Kadın meselesini ideolojilere alet 
edildiğini söylediniz. Ne yapılsa bu 
durumdan kurtuluruz?

Kadın konusu ideolojilerin kıskacından 
kurtularak siyasetin meselesi haline 
gelmesi gerekir. Kadınlar öncelikle 
bu ülkenin sorunlarıyla karşılaşan ve 
bunları farklı bir tecrübe ve bakış açısıyla 
çözmeye çalışan insanlar olarak siyasette 
yer almalıdırlar.  Bizi umutlandıran da 

son dönemlerdeki buna ilişkin gelişme-
lerdir. Artık kadınlarımız bilinçliler ve bu 
ülkenin kendi iç dinamiklerinin teşvikiyle 
siyasette, ekonomide, yönetim kade-
melerinde yer almaya başladılar. Bu iv-
menin daha sağlıklı bir şekilde yürümesi 
için gayret göstermemiz gerektiğini 
düşünüyorum. 

Yıllardır sendikal alanda mücadele 
veriyorsunuz ve özellikle eğitim 
meseleleri ile iç içesiniz. Bu çalışma-
larınızda kadın olmaktan kaynaklı 
yaşadığınız problemler var mı?

Benim içinde yer aldığım sendikal mü-
cadele hareketi, sadece kendi üyelerinin 
çıkarlarını ya da belli bir toplumsal sınıfın 
haklarını savunmak üzere yola çıkmadı. 
Biz sendika olarak ülkemizde ve dünya-
da cereyan eden her türlü haksızlık ve 
hukuksuzluğa karşı çıkmayı temel amaç 
saydık. Bu amaçların gerçekleştirilmesin-
de evrensel insan haklarına ve Anaya-
saya dayanan demokratik, sosyal adalet 
ve hukuk devleti anlayışı içinde gayret 
gösteriyoruz. Genel olarak Türkiye’de 
özel olarak da benim içinde yer aldığım 
sendikal mücadele geleneğinde şimdiye 
kadar kadınlarımız çeşitli sebeplerden 
dolayı sendikalara hep mesafeli yaklaş-
mışlardır. En önemli zorluk kamu çalı-
şanlarının önemli bir kısmını oluşturan 
kadınlarımızın bu mücadele içinde yer 
almasını sağlamayı başarmak. Onlarda 
motivasyon ve mücadele alanı oluştur-
mak gerekiyor. Bu katılım azlığının pek 
çok nedeni var; başta sosyo-kültürel 
sebepler denebilir ama esas her alanda 
olduğu gibi sendikacılıkta da “cam tavan 
sendromu” maalesef karşılaştığımız en 
büyük sorun. 

Bu “Cam Tavan” algısı da kendiliğin-
den oluşmadı sanırım.

RÖPORTAJ

Kadınlarımızın ülKe nüfusunun % 50’sini oluşturduğunu düşündüğümüzde 
bu Kadınlar  artıK hayatın her alanında var olmaK istiyorlar. ülKe sorunlarına 

dair Kadınlarımızın hassas olan  bilinçleri  gün geçtiKçe yüKselmeKtedir. 
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RÖPORTAJ

KADINLAR BU ÜLKENİN

GÖRÜNMEZ 
KAHRAMANLARI

Habibe Öcal Memur Sen Kadın 
komisyonları başkanı diğer 
bir ifadeyle Türkiye’de ki tüm 
kamu çalışanlarının hakla-
rını savunma da en önde 

gelen isimlerden birisi. Eğitimin kalbinden, 
öğretmen bir isim. Kadın ve demokrasinin 
çok revaçta olduğu aynı zamanda da reel bir 
mesele olduğu bu günlerde kendisiyle kadın 
olarak verdiği mücadele üzerine sohbet et-
tik. Elbette yakın zaman da Milletvekilliği için 
aday olması konuya siyaseti de bulaştırdı. 
Kendisi eğitim camiasında kadın komisyon-
larındaki başkanlığı ile önemli bir mevziyi 
tutuyor. Kararlı ve kolay kolay etki altında 
kalmayan bir duruşu var. Kahramanmaraş 
Ak Parti Milletvekili adayı aynı zamanda. İyi 
okumalar.

Kadın meselesi farklı açılardan bir dizi 
problemlerle konuşuluyor; üzerine bir de 
siyaset eklediğimizde bu alana bir yenisi 
eklenmiş olur. İsterseniz buradan başla-
yalım:  kadın ve siyaset ilişkisi hakkında 
ülkemizdeki tecrübeden kalkarak neler 
söylersiniz?

Ülkemizde bir mesele olarak kadın konusu-
nun ilk zamanlar gün yüzüne çıkarılışı belli 
bir ideolojik duruşa destek anlamı taşıyordu. 
Kadın hakları ile ilgili yakın tarihimizdeki 
gelişmeleri hatırladığımızda bu durumu açık 
bir şekilde görmemiz mümkündür. laisizmin 
yerleşmesi için feminizmin bir ön şart ol-
duğu düşünüldü. Türk toplumundaki kadın 
haklarını savunmanın ancak belli bir ideolo-
jinin gölgesinde mümkün olabileceği algısı 

Kadın konusu ideolojilerin 
kıskacından kurtularak 

siyasetin meselesi 
haline gelmesi gerekir. 

Kadınlar öncelikle bu 
ülkenin sorunlarıyla 

karşılaşan ve bunları 
farklı bir tecrübe ve 

bakış açısıyla çözmeye 
çalışan insanlar olarak 

siyasette yer almalıdırlar.  
Bizi umutlandıran da 

son dönemlerdeki buna 
ilişkin gelişmelerdir. 

AK PARTİ KAHRAMANMARAŞ 
MİLLETVEKİLİ ADAYI HABİBE ÖCAL: 



Elbette. Maalesef  yaşanan pek çok 
şey  kadınlarda yılgınlığı besledi diğer 
yandan da  güven  olgusunu zayıflat-
tı.  Kamuda çalışan kadınlar olarak bu 
alanda henüz çok yeniyiz. Kendimize yol 
bulmaya alan açmaya çalışıyoruz. Ancak 
bizler mücadele içinden gelen kadınlar 
olarak; sendikal alanın da mücadeleye 
dayalı bir alan olduğunu biliyoruz. Son 
dönemlerde bu konuda önemli mesafe 
kat ettiğimizi söyleyebilirim. Sendika 
olarak hemen hemen tüm illerde kadın 
komisyonlarını kurduk. Kadınların kendi 
haklarını savunması, sahip çıkması 
anlamında bilinçlenme ve dayanışmaya 
yönelik önemli faaliyetler gerçekleştirdik. 

Peki, gelecekte siyasi arenada kadın-
ların yerini nasıl görüyorsunuz?

Kadınların, tabanda örgütlü mücadele-
nin içinde yer aldıkça;  siyasi arenada da 
daha fazla etkin olacaklarını düşünüyo-
rum. Siyaset sadece siyasi partiler içinde 
yürütülen bir süreç değildir.  Siyaset 
denince hemen ilk akla gelen Ankara 
ile sınırlanmış bir tanım ama bu eksik 
bir algıdır. Günümüzde siyasete dahil 
olmanın çeşitli yolları vardır. Bunlar:  
başta STK’ lar ve Sendikalardır. Bu iki alan 
da kadınların en çok tecrübe etmiş ol-
duğu ve bunlar üzerinden siyasete dahil 
oldukları alanlardır. Dolayısıyla sadece 

kadınlar değil herkes farklı mecralarda 
ülkenin sorunlarıyla aktif bir şekilde 
ilgilenip, örgütlenip ülke sorunları, kadın 
sorunları üzerine çözümler önerebilir, 
farklı bakış açılarıyla katkı sunabilirler. 
Ayrıca günümüz dijital çağında siyaset 
yapmanın yolları da çoğalmıştır. Kadınlar 
elbette bunların yanı sıra varlıklarını 
siyasi partilerde de gösterecekler ve 
ülke yönetiminde söz sahibi olacaklar-
dır. Önemli ilerlemeler olsa da kadınlar 
henüz siyasette istenilen yerde değiller. 
Gerek AK Parti’nin gerekse diğer siyasi 
partilerin bu dönemde daha fazla kadın 
adaya listelerinde yer vermesi gerektiği-
ni düşünüyorum. 

Tam da buradan devam edelim. 
Siz aynı zamanda bir eğitimcisiniz 
birçok mesele dönüp dolaşıp eğitimle 
düğümleniyor;  fakat siz yakın zaman 
önce siyasi alanda var olmak için 
karar verdiniz bu karar sürecinden 
bahseder misiniz?

Bir toplumun gelişmesinde değişip, 
dönüşmesinde eğitim en önemli 
unsurdur. Ak Parti iktidarları döneminde 
eğitim alanında önemli yatırımlar 
yapıldı. Bütçeden eğitime ayrılan 
pay sürekli olarak artış gösterdi. Bu 
alanda yaşanan gelişmelere dair 
bir çok örnek de sayabilirim. Ancak 
eğitimde adım atarken bir çok olguyu 
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Kadınların, tabanda 
örgütlü mücadelenin 
içinde yer aldıkça;  
siyasi arenada da daha 
fazla etkin olacaklarını 
düşünüyorum. Siyaset 
sadece siyasi partiler 
içinde yürütülen bir 
süreç değildir.  Siyaset 
denince hemen ilk 
akla gelen Ankara ile 
sınırlanmış bir tanım 
ama bu eksik bir 
algıdır. 

Bugün 
üniversitelerimizdeki 

okuyan çok sayıda kız  
öğrencilerimiz var. Bazı 

sınıflarda kız öğrenci 
sayısı erkeklerin iki 

katıdır. Artık yeni bir 
olgu ile karşı karşıyayız. 

Kızlar okumalı dendi 
onlar da okudular, 

okuyorlar ve bizden iş 
istiyorlar. Bu isteklere 

ve yükselen sese  kulak 
vermek zorundayız. 

göz önünde bulundurmanız gerekir. 
Oldukça dinamik, değişken dünyaya 
açık bir nüfusa sahibiz. Aynı zamanda 
anlayışlar değiştiği gibi meslekler, 
yöntemler de değişiyor. Bu sebeple 
eğitim alanında atacağımız adımlarda 
hem hızlı hem de dikkatli olmak 
zorundayız. Bu anlamda daima eğitimi 
kilit bir noktada görüyorum. Bunun 
yanı sıra sendikamız ülke sorunlarıyla 
yakından ilgilenen bir anlayışa sahip 
olduğu için siyasetin de çok uzağında 
değildim. Bir partinin iktidarda olması 
ve başarılı olması artık çözülecek 
problemin kalmadığı anlamına gelmez. 
Siz ne kadar çok çalışırsanız  o kadar çok 
sorunla yüzleşirsiniz. Çalışmayan gayret 
göstermeyen  insanın, kendine dair 
sorunları bile görmesi mümkün değildir.  
Ülkemizin, insanımızın yaşadığı sorunlara 
uygun çözümler getirmek, barış, huzur 
ortamının oluşmasına katkıda bulunmak 
için aktif siyasete girmeye karar verdim. 
Bu süreçte sendika yöneticilerim, çalışma 
arkadaşlarımın tüm teşkilatımın  teşvik 
ve desteklerini yanımda buldum. Eşim 
ve çocuklarımın da destekleri bana 
motivasyon verdi. Dolayısıyla tek başıma 
aldığım bir karar da değil.

Kadınların hem Siyasal alanda hem 
de toplumsal alanda adil bir şekilde 
yer alması için eğitim alanında nasıl 
çalışmalar yapılabilir?

Günümüz dünyasında kadınların 
yaşadığı sorunların çeşitli sebepleri 
var. Bunlardan  bir kısmı toplumun 
tutumuyla alakalıdır. Bunun 
düzeltilebilmesi için eğitim hayati öneme 
haizdir. Bugün üniversitelerimizdeki 
okuyan çok sayıda kız  öğrencilerimiz 
var. Bazı sınıflarda kız öğrenci sayısı 
erkeklerin iki katıdır. Artık yeni bir olgu 
ile karşı karşıyayız. Kızlar okumalı dendi 
onlar da okudular, okuyorlar ve bizden iş 
istiyorlar, kendi hayatlarını kurmak;  ülke,  
aile ekonomisine katkıda bulunmak , 
iş hayatında , bürokraside , siyasette 
yer almak istiyorlar. Ülke sorunlarına 
dair düşünceleri var ve dinlenip 
önemsenecekleri bir konuma gelmek 
istiyorlar.  Bu isteklere ve yükselen sese  
kulak vermek zorundayız. 

Ülkemizde mecliste kadınların temsil 
edilmesi artarak ilerliyor. 1999’larda 

22 iken 2015’te 82 olarak sürekli 
artan bir sayı olarak karşımıza çıkıyor 
görünen o ki bu artarak ilerleyecek 
bunu değerlendirebilir misiniz?

Kadınlarımızın ülke nüfusunun % 50’sini 
oluşturduğunu düşündüğümüzde bu 
kadınlar  artık hayatın her alanında var 
olmak istiyorlar. Ülke sorunlarına dair 
kadınlarımızın hassas olan  bilinçleri  gün 
geçtikçe yükselmektedir. Kadınlarımızın 
ülke sorunlarıyla insanımızın sorunlarıyla 
ilgisi arttıkça  aktif siyasetteki sayıları da 
artmaya devam edecektir. Siyasetteki 
temsilin bu dönemde daha da artacağını 
ümit ediyoruz. 

Türkiye’de kadınlar var olma adına bu 
günlere erişmek için çaba sarf ettiler 
bu süreçten de bahseder misiniz. 
Hem sendika hem de siyasi alandaki 
çabaları kastediyorum. 

Kadınların hep var olduğunu söylemek 
çok hamasi bir söylem olur.  Kadınlarımız 
bu ülkenin görünmez kahramanlarıdırlar. 
Sürekli bütün süreçlerde en etkin 
bireyler olmasına karşın sadece perde 
arkasında silüetleri gösterildi. Çeşitli 
sebeplerden dolayı maalesef  kadınlar 
bilerek görünür kılmaktan uzak tutuldu. 
1990’ların başına gelinceye kadar 
kadın sorunu belli kesimlerin tekelinde 
olduğu ifade etmiştim ilk sorunuzda 
dolayısıyla bu yıllarda meseleyi doğru 
zeminlerde tartışmak mümkün olmadı. 
Bence meselenin en doğru tartışma 
zemini, bütün toplum dinamiklerinin var 
olduğu alanlara odaklanarak,   sorunları 
çözme yoluna gitmektir. Bu zemin 
oluşturulduğunda, daha geniş bir 
kesimin konuya katkı sunması mümkün 
olacaktır. Bu sayede mevcut sorunlar da 
kadın ekseninden çıkartıp tüm toplumu 
kapsayacak bütünleştirici bir anlayışın 
teşekkül imkanı doğacaktır. Kadınlarımız, 
sivil toplum kuruluşlarında, sendikalarda, 
siyasette yer almasından olumlu sonuçlar 
doğuyor ve bu durum ülkemizin 
sorunlarını çözmeyi de kolaylaştıracaktır.  

Bu yoğun zamanlarda bize vakit 
ayırdığınız için Turuncu Dergisi adına 
çok teşekkür ediyorum.

Ben teşekkür ederim. Yapılacak seçimin 
de hem ülkemiz hem kadınlarımız için 
hayırlı olmasını diliyorum.
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Bu durum, çalışma yaşamına giriş 
kadar, doğru meslek ve işlere yönelmek 
noktasında da sorunlar yaratmaktadır. 

Ailenin eğitim ve sağlık harcamalarında 
kız çocuklarına ayrılan pay, erkek çocuklara 
ayrılandan çok düşüktür. Buna ek olarak kız 
çocukları hanedeki iş yükleri açısından da 
-ev işleri, çocuk ve yaşlı bakımı konusunda 
annelerinin yardımcısı ve mevsimlik 
tarım işçiliği gibi hane dışındaki işlerde 
çalışmaları-  sorumluluklar üstlenmesi 
gereken kişiler olarak görülmekte ve erkek 
çocuklara göre dezavantajlı konumdadır. 
Kız çocuklarına kaldırabileceklerinden 
daha fazla yük binmesi, onların örgün 
eğitim kurumlarına devamlılıklarını ve 
başarılarını olumsuz etkilemektedir. 

Arka planda yer alan yukarıda bahse 
konu olan gerekçelerden yola çıkarak 
1995 yılında Şanlıurfa’da pilot düzeyde 
uygulamaya aktarılan Proje; kalkınma 
alanında deneysel bir çalışma niteliğinde 
başlamış, bölgenin sosyo-ekonomik yapısı, 
temel ihtiyaçları ve sürdürülebilir kalkınma 
yaklaşımı çerçevesinde zaman içinde 
gelişmiş ve tüm bölgeye yayılarak sayıları 
2018 yılında 44’e çıkmıştır. 

Bu değişim ve gelişmede kurumsal 
yapılanma itibari ile demokratik yönetişim, 
yerelleşme, kamu-sivil toplum-özel sektör 
ve uluslar arası ortaklıklar yaklaşımları 
etkileyici olmuş, işlev itibari ile yerel 
toplumsal ihtiyaçlar, bulunulan yerden 
başlama, topluma yakınlık ve yoksullukla 
mücadele gündemi etkili olmuş ve 
ÇATOM’lar  zamanla kadın odağını 
kaybetmemekle beraber çocukları ve 
toplumun ihtiyaç sahibi diğer gruplarını da 
kapsayarak içeriğini genişletmiş ve yerel 
toplum ile dış dünya arasında bağ kuran 
bir yapıya dönüşmüştür.

ÇATOM’lar yerel talep dikkate alınarak, 
alan çalışmasına dayalı olarak açılmaktadır. 
Alan çalışmasında ilgili tüm taraflarla 
(mahalleli, muhtar, öğretmen, imam, 
kamu kuruluşları) görüşme yapılmaktadır. 
ÇATOM’lar açıldıktan sonra da bulunulan 
mahallede hane ziyaretleri gerçekleştirilip, 
ÇATOM’un tanıtımı yapılmakta hem de 
toplumun temel sorunları, ihtiyaçları ve 
beklentileri tespit edilip, programlar bu 
tespitlere dayalı olarak geliştirilmektedir.

Diğer bir ifade ile program geliştirmede 
etkileşimci bir model uygulanmakta ve bu 
süreç talep yaratılmasına etki ettiği gibi 
gerçek ihtiyaçları karşılayacak programların 
geliştirilmesini sağlamaktadır. 

Küçüklüğümden beri 
okumak istedim. Babam 
iş nedeniyle beni 
göndermedi. Adana’ya 
pamuk toplamaya 

gittiğimde çok zorlanıyordum. Karar 
verdim okumayı öğrenecektim, 
hemen okuma-yazma kursuna 
yazıldım 3 ayda söktüm. Ben kızlarımın 
benim gibi olmasını istemiyorum”

“Okuma yazmayı çok istiyordum. 
Rüyamda kendimi hep okuyup 
yazarken görüyordum. Bu istek 
öyle yoğundu ki, bir gün Cizre 
Kaymakamlığı’na gittim. ‘Ben okuma 
yazma öğrenmek istiyorum, bizim 
mahallede ne zaman kurs açacaksınız?’ 

diye sordum. Görevli memur, yakın 
tarihlerde bu ve başka ihtiyaçları 
da karşılayabilecek düzeyde bir 
merkezin açılacağını söyledi. Çok 
heyecanlanmıştım… Üç hafta sonra 
duydum ki ÇATOM açılmış.  Yeniden 
doğmuş gibi oldum! Sonunda ben de 
okuyup yazabilecektim…”  diyen Elif,  
Ayşe  gibi binlerce kadının çocuğun, 
gencin hayatına dokunan ÇATOM 
Projesi.

Sizi çok merakta bırakmadan, 
benimde biraz emeğim geçtiği  
23. yılına giren ÇATOM’lardan 
bahsedeceğim.

Çok Amaçlı Toplum Merkezleri 
(ÇATOM) Projesi, GAP İdaresi tarafından 
1992 94 yılları arasında yapılmış beş 
temel sosyal araştırmanın bulgularına 
dayalı olarak hazırlanmış olan Sosyal 
Eylem Planı ile bu araştırmalardan biri 
olan “GAP Bölgesinde Kadının Statüsü 
ve Kalkınma Sürecine Entegrasyonu 
Araştırması” bulgularına dayalı olarak 
ortaya çıkmıştır. 

ÇATOM’lar, sürdürülebilir insani 
gelişme yaklaşımı çerçevesinde, 

bölgenin sosyal ve insani gelişme 
ihtiyaçlarına cevap olarak doğmuş 
projelerden biridir. 

Çok Amaçlı Toplum Merkezleri 
(ÇATOM) kadının sosyal ve ekonomik 
yönden güçlendirildiği merkezlerdir. 
GAP İdaresi’ne bağlı olarak açılan 
ÇATOM’lar;  kentlerin daha çok kırdan 
göç etmiş yoksul hanelerin yaşadığı 
mahallelerde, ilçe merkezlerinde ve 
merkezi köy yerleşimlerinde kurulan, 
topluma dayalı ve katılımcılığı 
esas alan merkezlerdir.  ÇATOM’un 
bulunduğu mahallelerde haneler, 
çoğunlukla çok düşük ücret/
gelir karşılığı, marjinal alanlarda, 
kayıt dışı, geçici ya da mevsimlik 
işlerde çalışmaktadır. Kadınlar 
ve genç kızlar gelecekte çalışma 
yaşamı içerisinde yer alacakları 
düşünülmeden yetişmekte, bu 
nedenle hem iş yaşamına yönelik 
bir beklentilerinin bulunmaması, 
hem de eğitim olanaklarından 
yetersiz yararlanmaları, kendilerini 
tanımamaları ve potansiyellerinin 
farkında olmamalarına yol açmaktadır. 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Bakanlık Müşaviri / Sosyolog

aygulfazlioglu@turuncudergi.com
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GAP BÖLGESİNDE KADINLARIN 
VAZGEÇİLMEZ ADRESLERİ :

ÇATOM’lArdA (ÇOK AMAÇlI TOPlUM MErKEZlErİ)  TEMEl İlKE KAdInlArA nE 
yAPAcAKlArInI dEğİl, hAngİ KOşUllArdA nElEr yAPIlAbİlEcEğİnİ göSTErMEKTİr. 

ÇEşİTlİ AlTErnATİflEr İÇİndEn SEÇİMİ yAPAcAK OlAn vEyA yEnİ SEÇEnEKlErİ 
OrTAyA KOyAcAK OlAn KAdInlArIn KEndİSİdİr. 
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ÇATOM’lar kadın okur-
yazarlığının yükseltilmesi, sağlık 
göstergelerinin iyileştirilmesi, yasal 
hak ve özgürlüklerin öğrenilmesi 
ve benzeri sosyal konularda olduğu 
kadar kadınların istihdama katılımının 
sağlanması açısından da önemli 
merkezlerdir. Her  ÇATOM, özel 
olarak kadınlar için oluşturulmuş bir 
mekândır.

ÇATOM’ların hedef kitlesi içinde 
kadın ve genç kızlar başta olmak üzere 
erken çocukluk gelişimi ve çocuk 
okuma odaları programları ile çocuklar 
de yer almaktadır. Ayrıca kırsal alanda 
kız çocuklarının eğitime erişimi, sağlık 
taraması, okullarda saç bakımı/kesimi 
ve temizlik kampanyaları ile hanelere 
de ulaşılmaktadır.

ÇATOM’larda programların 
yürütülmesinde valilik ve 
kaymakamlıklarla işbirliği yapılmakta, 
il ve ilçe müdürlüklerinden eğitici 
desteği alınmaktadır. ÇATOM’lar, 
yöre/bölge kökenli öğrenmeye açık, 
girişimci, yaratıcı, yenilikçi kadınlar 
tarafından yönetilmektedir.   Bugün 
gelinen durumda ÇATOM’lar kadınlara 

ve yoksullara ulaşmada elverişli bir ağ 
oluşturduğu,  destek almaktan ziyade, 
destek veren ve güçlü işbirlikleri olan 
merkezler haline geldiği, esnek bir 
yapıya sahip olması, kamu ile sivil 
toplum ve yerel topluluklar arasında 
yer alması ve bağ oluşturması, 
dolayısı ile bu taraflarca tanınması, 
onun tüm taraflara ulaşmasını 
kolaylaştırmaktadır.

ÇATOM’lar aracılığıyla kadınlar 
arasında örgütlenme bilinci gelişmiş 
ve bünyelerinde birçok dernek ve 
kooperatiflerin açılarak ulusal ve 
uluslararası finansman desteğiyle 
projeler uygulanmıştır. Kuşkusuz ki 
kalkınmanın ve yoksulluğu yenmenin 
temel dayanaklarından birisi istihdam 
ve gelirin artırılmasıdır. ÇATOM’lar 
eğitsel ve sosyal konularda belirli bir 
düzeyi tutturmuş, gelir getirici kursları 
da  atölyeleştirerek bünyesinde 
birçok kadına iş alanı yaratıp,  pazara 
yönelik üretimler yapmıştır. Girişimcilik 
eğitimleri sonucunda bölgede birçok 
kadın kendi iş yerlerini kurmuş ya da iş 
bularak istihdama katılmıştır. 

Topluma yakınlık ve katılımcı 

çalışma esasları ÇATOM’ların güçlü 
olduğu yönlerden biridir. Topluma 
yakınlık iki anlamda da geçerlidir. 
Bunlardan birincisi mekansal 
anlamda topluma yakınlıktır. 
ÇATOM’lar bizzat mahallelerin içinde 
ve insanların yaşadığı konutlara 
benzer mekanlarda kurulmaktadır. 
Bu hem hedef kitlenin kolay 
ulaşabilmesini hem de bu merkezler 
ile duygusal yakınlık ve özdeşlik 
kurabilmelerini sağlamaktadır. Diğer 
yandan ÇATOM’da görev yapan 
kişiler bizzat yöreden seçilmekte 
olup,  çalıştığı toplum ile iletişim 
kurabilme becerisine sahiptir.

ÇATOM’lar katılımcılığı toplumla 
yakın çalışma, hane ziyaretleri, hedef 
kitlenin sorun, ihtiyaç ve önceliklerini 
tespit etme ve buna dayalı olarak 
program geliştirme ve ÇATOM’ların 
yönetiminde katılımcıların kendi 
aralarından seçtikleri temsilcilerle 
oluşturdukları ÇATOM kurulları 
yoluyla söz sahibi olmaları şeklinde  
gerçekleştirmektedir. Hane 
ziyaretleri yapılarak toplumla-
ÇATOM arasında organik ilişkileri 
kurulmaktadır. Bu şeffaflığı, toplumsal 
güveni getirmekte, ÇATOM’ların 
bir sivil toplum kuruluşu olarak 
algılanmalarına yol açmaktadır.

ÇATOM’larda bir program 
bütünlüğü bulunmakta olup, 
eğitim programları, gelir getirici 
programlar, sosyal-kültürel etkinlikler 
ve sosyal destek programları bir 
arada uygulanmakta ve ayrıca 
kadınların kendi işlerini kurmasına 
yönelik girişimcilik eğitimlerine 
yer verilmekte ve bu eğitimler 
sonucu iş kuran kadınlara pazar 
bulmasın aracılık edilmektedir.  
Entegre ve esnek bir yaklaşım 
benimsenerek, ÇATOM’lara devam 
eden katılımcıların tüm programlara 
katılması özendirilmektedir. Bu 
bağlamda katılımcıların çocukları 
da programlara dâhil edilmiş, 
okul öncesi eğitim programları 
başlatılmış ve okuma odaları 
açılmıştır. Sağlık, bilgisayar, kampanya 
vb. programlara kısmen de olsa 
erkekler de dâhil edilmektedir. 
Sosyal destek programları ve 

kültürel-sosyal etkinliklerle hane 
bireylerinin tümüne ulaşılmaya 
çalışılmaktadır.  Amaç katılımcıları tek 
bir konuda eğitmek değil, topyekün 
sosyal gelişimlerini desteklemektir. 
Bu nedenle ÇATOM’a gelen bir 
katılımcı aynı anda birden fazla 
programa katılabilmekte ve bu teşvik 
edilmektedir. Örneğin gelir getirici bir 
programa kayıt yaptıran bir katılımcı 
aynı zamanda okuma-yazma, 
genel sağlık, ana-çocuk sağlığı, ev 
ekonomisi ve beslenme konularında 
verilen eğitimlere de katılmaktadır. 
Ayrıca programların saatleri ve 
içerikleri katılımcıların koşullarına ve 
ihtiyaçlarına göre düzenlenebilmekte 
ve esnetilebilmektedir.

ÇATOM katılımcıları tarafından 
dernekler ve kooperatifler  2005 yılı 
itibariyle kurulmaya başlanmıştır. Bu 
sivil oluşumun oluşturulması cinsiyet 
dengeli toplumsal ve ekonomik 
kalkınmaya yerel toplulukların katkı 
verme istencini yansıtmakta ve başta 
kadınlar olmak üzere dezavantajlı 
grupların seslerini duyurma ve 
temsil edilme noktasında önemli 
bir gelişmenin başlangıcını 
oluşturmaktadır. 

ÇATOM’larda temel ilke kadınlara 
ne yapacaklarını değil, hangi 
koşullarda neler yapılabileceğini 
göstermektir. Çeşitli alternatifler 
içinden seçimi yapacak olan veya 
yeni seçenekleri ortaya koyacak olan 
kadınların kendisidir. 

Her ÇATOM birimi, kendi 
faaliyetlerini, önceden geliştirdiği 
bir plan çerçevesinde yıllık 
program, proje ve bütçe esasına 
göre yürütmektedir. Projelere ek 
kaynak ve teknik işbirliği destek 
arayışları önceden hazırlanan 
plan ve programlara dayalı olarak 
yapılmaktadır.

Mayıs 2008 tarihi içinde 
‘Katılımcı Yerel Kalkınmada İyi 
Örnekler Konferansı’ kapsamında 
‘Kadın’ alanında en iyi örnek olarak 
‘Çok Amaçlı Toplum Merkezleri 
(ÇATOM’lar) Projesi’ seçilip, 
Sabancı Vakfı Ödülünü almaya hak 
kazanmıştır.

YAZAR

ÇATOM’ların hedef kitlesi 
içinde kadın ve genç 
kızlar başta olmak üzere 
erken çocukluk gelişimi 
ve çocuk okuma odaları 
programları ile çocuklar 
de yer almaktadır. 
Ayrıca kırsal alanda kız 
çocuklarının eğitime 
erişimi, sağlık taraması, 
okullarda saç bakımı/
kesimi ve temizlik 
kampanyaları ile hanelere 
de ulaşılmaktadır.

Evet, masum hataların 
nelere mal olduğunu 
ve insan yavrusunun 

ne büyük özenle 
korunup kollanması 
gerektiğini gördük.

 Peki, tüm bunlara 
maruz kalmış bizler 
nasıl kurtulmalı bu 

virüslerden?
 Rüyalarımıza kulak 

vererek...
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Son Söz
Kadınlar dünya yoksulları arasındaki 

en yoksul dilimde çoğunluğu 
oluşturmaktadır. Yapılan araştırmalar 
ve uygulamalar özellikle kadını dikkate 
alan kalkınma projelerinin hane 
refahında doğrudan artış yarattığını 
göstermektedir. Yoksul hanelerde 
kadınlar tarafından elde edilen gelir 
hanenin gıda, barınma, çocukların 
eğitimi vb. ihtiyaçlar için harcanmakta 
iken, erkekler tarafından elde edilen 
gelirin önemli bir kısmı erkeğin kişisel 
ihtiyaçları için kullanılabilmektedir. 
Bu nedenlerle de nüfusun yarısını 
oluşturan kadınların kalkınma 
projelerinde gözetilmesi ve bir 
ölçüde kayırılması hem insan hakları 
açısından ve hem de toplumsal refahın 
sağlanması açısından bir gereklilik 
olarak görülmektedir.

Sürdürülebilir kalkınmanın 
öznesi konumunda olan kadınların 
güçlenmesinde; kadınların saygın ve 
kaliteli istihdama katılımın artırılması, 
kadın girişimciliğinin desteklenmesi 
yoksullukla ve yoksunlukla 
mücadelede temel çalışma alanlarını 
oluşturmaktadır. Nitekim kadınların 
işgücüne katılımının artırmanın 
gerekliliği, son yıllarda Türkiye’nin 
önemli belgelerinde de vurgulanan bir 
konu haline gelmiştir.  

Kadınlar genellikle, kendisine  
duygusal ve mekânsal anlamda daha 
sıcak gelen, esnek ve sivil görünümlü 
kurum ve kuruluşlara daha yakın 
hissetmektedir.  Böyle bir yapıda 
toplumun kamu hizmetlerine (eğitim, 
sağlık, adalet vb.) ulaşımını artırmada 
daha sivil görünümlü ve esnek 
yapılı ara kurumlara veya tampon 
mekanizmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 
Bu tür yapılar zaman içinde toplumun 
rasyonelleşmesine önemli katkılar 
yapabilecek ve kamu hizmetlerinin 
daha etkin yürütülmesine yardımcı 
olabileceklerdir.

ÇATOM’lar toplumun en yoksul 
kesimleri, kadınlar ve çocuklarla 
çalışmaktadır. Yaygın mahalle 
örgütlenmesi, topluma ve özellikle 
kadınlara kolay ulaşabilmesi  ve 
görünür kılması ÇATOM’ları ön plana 
çıkarmaktadır. Koruyucu ve önleyici 
hizmetler sunması bakımından, kamu, 
özel sektör, sivil toplum örgütleri 
ve uluslararası kuruluşlar bir şeyler 
yapmak istediğinde ilk adres olarak 
gösterilmektedir. 

ÇATOM’lar,  hiyerarşi ve 
otoritenin hakim olduğu yerler 
değil, toplumun kırılgan gruplarının 
kolayca erişebileceği, kendilerini 
rahat hissedebilecekleri, akranları  ve 
çalışanlarla konuşabilecekleri,  bireysel 
ve ailevi sorunlarını tanımlayıp, 
çözüm üretebilecekleri, ikinci ev 
olarak görebilecekleri,  sosyal ve 
ekonomik olarak  güçlendirme eğitim 
ve hizmetleri alabilecekleri ve bunları 
uygulayabilecekleri merkezlerdir.  

23. yılına giren ÇATOM’lar kalkınma 
modeli olarak bölgesel, ulusal ve 
uluslararası düzeyde markalaşmış, 
kadınların vazgeçilmez adresleri 
olmuş, güçlenmiş bir model haline 
gelmiştir.

ÇATOM ve benzeri oluşumlar 
özellikle GAP Bölgesi ve dışındaki 
diğer az gelişmiş bölgelere ve 
göç alan illerde kent yoksullarının 
yaşadığı gecekondu mahalleri ve 
ilçe merkezlerinde önemli bir ihtiyacı 
yerine getirmekte ve bir ölçüde de 
olsa sosyal dışlanmışlığın etkilerini 
azaltmaktadır. 

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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ÇATOM’lar toplumun 
en yoksul kesimleri, 
kadınlar ve çocuklarla 
çalışmaktadır. Yaygın 
mahalle örgütlenmesi, 
topluma ve özellikle 
kadınlara kolay 
ulaşabilmesi  ve 
görünür kılması 
ÇATOM’ları ön plana 
çıkarmaktadır. 
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SALİHA
SAĞDIÇ

bademlimon@gmail com

Herşeyin yenisi, 
dostun eskisi 
makbuldür” derler. 
Ben bunu bayramlarla 
değiştirmek istiyorum 

sevgili okur. Sözü bile var “Nerede o 
eski bayramlar” diye... 

Çünkü bayramlardan daha 
güzel bir şey varsa o da bayram 
anılarıdır. Güzel günler üzerinden 
zaman geçince, daha güzel birer 
anıya dönüşür. O yüzden sürekli eski 
bayramlara özlem duyuyoruz. Çünkü 
eski bayramlar, sadece bayram değil 
aynı zamanda anılarımız, gençliğimiz 
ve çocukluğumuz. 

İnsan çocukken yediği bazı şeylerin 
tadını unutamaz. lütfiye yengenin taze 
fasulyesini, değme aşçılar yapamaz 
mesela. Aysel ablanın kavurmalı 
pilavının yerini hiçbir şey tutmaz. 
Çünkü onların içinde bir de anılar 
vardır, çocukluk vardır, mutluluk vardır. 

Ülkece sağ baştan bir başlasak 
anlata anlata bitiremeyiz bayram 
anılarımızı. 

Bayram ayrı güzel, öncesi 
ayrı güzeldir. Hazırlık kısmı başka 
güzel... Bayramlık alınan şanslı 
çocuklardansanız, arefe gecesi 
yatağınızın kenarına koyardınız 
bayramlıklarınızı. Baş ucunuzda 
koruyucu melek gibi beklerdi yeni 
entariler, pabuçlar... Bazen Ramazan 
bayramında alınan bayramlıklar, 
bayram geçince hemen kaldırılır; 
kurban bayramında tekrar giyilirdi. 
Anneler, babalar çoğu zaman kendine 
hiçbir şey almazdı. Çocuklar giysin, 
onlar mutlu olsun... 

Arefe günü kına yakılırdı çocuklara. 
Hemen yatıp uyusunlar, ayak 
bağı olmasınlar diye de, “ilk köpek 
havlamadan uyursanız, kınanız çok 
güzel olur, uyumazsanız tutmaz” 
gibi oldukça bilimsel örnekler verirdi 
anneler. Bilemiyorum belki de sadece 
benim annem veriyordu. 

Malum annelerin işi zor biterdi 
bayram öncesi. Milli sporumuz olan 
bayram temizliği zaten günler sürer, 
baklavalar, sarmalar derken anneler 
perişan olurdu.

Bayramların en güzel anı şüphesiz 
sabahıdır. Adı bile güzel, bayram 
sabahı... Sanki söylerken ılık bir rüzgar 
esiyor, kuşlar cıvıldıyor, çocuklar 
koşturuyor... 

Bayram sabahı oldukça erken 
başlar, erkekler bayram namazına 
gider. Koca sene camiye gitmemiş 
kişileri bile bayram namazında camide 
görürsünüz. Dizilerde, filmlerde hep 
bu sahne vardır. Özenle giyinmiş, 
saçları taranmış küçük erkek çocukları 
babaları ile bayram namazına gider. 
Sünnet olmak kadar önemlidir bayram 
namazına gitmek. Eh sinematografik 
açıdan bulunmaz bir sahne gerçekten. 

Bayram sabahı kadar güzel olan 
bir şey varsa o da bayram kahvaltısıdır. 
Özellikle de aile büyüklerinde 
toplanılan o büyük kahvaltılar. Tadı çok 
az şeyde bulunur.  Sonra misafirlikler, 
adı ve kimliği birbirine karışan eş, dost, 
akraba... 

Bir tabakta koyun koyuna dizilmiş 
zeytinyağlı sarma, baklava, su böreği...

Kolonya, gül suyu, lokum, harçlık, 
şeker toplayan çocuklar, lafı hiç 
bitmeyen yengeler, kahkaha ile gülen 
enişteler... Ben de çocukken her 
bayram öncesi, kına yakardım elime 
diğer çocuklar gibi. Kınalar etrafa 
bulaşmasın diye elime çorap geçirir, 
ilk köpek havlamadan uyurdum. Ama 
bir hassasiyeti vardı sanırım ellerimin 
sabahına somun ekmek gibi kabarırdı, 
kınalı yerleri. Yine de yakardım, 
büyüklerin ellerini öptükçe sızlardı ama 
aldırmazdım. O bayram küçük bir çanta 
alındıysa çantamla, alınmadıysa bir 
poşetle şeker toplamaya çıkardım. Her 
evden bir şeker alırdık. Kimi evlerde 
çok güzel şekerler olurdu. Kimi evler 
ufak harçlık da verirdi şekere ilaveten. 

Fakat bir ev vardı ki, mahalledeki 
tüm çocuklar için yeri ayrıydı. 
Amerikan filmlerinde copperfield 
mahallesine yeni taşınmış esrarengiz 
bir komşuydu adeta. Tek hatırladığım, 
beyaz büyük kapılı, bahçeli müstakil bir 
ev olduğu ve her bayram değişik şeyler 
veren  ev sahibesiydi. 

Bir bayram mendil içine sıkıştırılmış 
para, bir bayram çorap vs. Tüm 
çocuklar yarışırdık o eve gitmek için... 

HER ŞEYİN 
YENİSİ, 
BAYRAMIN

Ülkece sağ baştan bİr başlasak anlata anlata 
bİtİremeyİz bayram anılarımızı. 
Bayram ayrı güzel, öncesİ ayrı güzeldİr. 
Hazırlık kısmı başka güzel... 
Bayramlık alınan şanslı
çocuklardansanız, arefe gecesİ 
yatağınızın kenarına koyardınız 
bayramlıklarınızı. 
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Pursaklar Belediyesi ile 
Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Kütüphaneler ve Yayımlar 
Genel Müdürlüğü arasın-
da imzalanan protokol 

sonucu ilçedeki eski kaymakamlık 
binasına yapılan şehir kütüphanesi 
inşaatı hızla devam ediyor. Mülkiyeti 
Pursaklar Belediyesi’ne ait olan ve 
bir süre Kaymakamlık olarak kulla-
nılan bina imzalanan protokolle 25 
yıllığına Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel 
Müdürlüğüne bedelsiz olarak tahsis 
edildi. Pursaklar Belediye Başkanı 
Selçuk Çetin ve İl Kültür ve Turizm 
Müdürü Doğan Acar arasında imza-
lanan protokol ile eski Kaymakamlık 

binası İlçe Halk Kütüphanesi olarak 
hizmet verecek. Projesi Pursaklar 
Belediyesi tarafından hazırlanan İlçe 
Halk Kütüphanesi, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar 
Genel Müdürlüğü tarafından uygu-
lanacak.

İnşaatı devam eden şehir kütüp-
hanesi iç tasarımı ve modern görün-
tüsü ile dikkat çekiyor. Bir katı ilkokul 
düzeyindeki çocuklar için özel olarak 
tasarlanan kütüphanenin diğer kat-
ları da yetişkinlere hitap edecek. İçe-
risinde çocuk sineması da bulunan 
kütüphane kafeteryası, oturma grup-
ları, ders çalışma masaları, dinlenme 
odaları ile Pursaklar halkının hizme-
tinde olacak. Kütüphanenin 2018 yılı 

içerisinde hizmete açılması planlanı-
yor. Daha önce Türkiye’nin İlk Şehir 
Araştırmaları Kütüphanesini açan 
Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk 
Çetin, “Eski belediye binamız olan 
aynı zamanda önceki kaymakamlık 
binamızda güzel bir proje hazırladık. 
Kütüphanenin çalışmaları hızlı bir 
şekilde devam ediyor. Kütüphane ta-
mamlandığı zaman her yaş grubun-
dan hemşerim buradan en iyi şekilde 
istifade edecek. Saray’daki nezaket 
okulu inşaatımız tamamlandığı aman 
kültür merkezimizde nezaket okulu 
sınıfları olarak kullandığımız alanı da 
halk kütüphanemize dahil edebiliriz. 
Böylelikle Saray’daki kütüphanemiz 
daha genişlemiş olacak” dedi.

Pursaklar’a yeni bir kütüPhane

Pursaklar Belediyesi Sosyal 
İşler Müdürlüğü bünyesindeki 
Tebessüm Çarşısı ilçedeki 
ihtiyaç sahiplerinin yüzünü 
güldürmeye devam ediyor. 
Geleneği bozmayan 
Tebessüm Çarşısı bu 
Ramazan ayında da bin 150 
aileye gıda kolisi hediye etti. 
Her yıl binlerce ihtiyaç sahibi 
aileye gıdadan giyeceğe, 
mobilyadan beyaz eşyaya 

hemen her alanda yardım 
elini uzan Tebessüm Çarşısı 
yüzleri güldürmeye devam 
ediyor. Titiz bir çalışma ile 
tespit edilen ihtiyaç sahibi 
ailelere her sene kıyafet 
yardımı, bayramlık hediye ve 
gıda yardımını düzenli olarak 
yapan Tebessüm Çarşısı, yeni 
tasarımlarıyla da mutluluk 
veren Ramazan Gıda Kolilerini 
dağıtmaya başladı. 

TEBEssÜM ÇARŞIsI’NDAN 
1150 AILEYE GIDA YARDIMI

BÜLTEN

Biz ülkece sağ baştan sayarız 
anılarımızı da, çocuklarımız seneler 
sonra sayabilir mi bilmiyorum. Bir 
bayram, annem ve babamla otele 
tatile gitmiştik diyebilir mesela. Evet bu 
soğuk ve üzücü cümleyi kurabilir. 

Mahalledeki evlerin birbirinden 
farkını bilmeyebilir. Zaten apartmanda 
yaşıyordur ve hangi dairede kimin 
oturduğunu belki annesi bile 
bilmiyordur. 

Her gün bayram çocuğu gibi 
giyindiğinden, yeni bir kıyafet ve 
ayakkabıya da sevinip baş ucuna 
koymayacaktır muhtemelen. 

Evin akrabalarla, misafirlerle dolup 
taştığına şahit olmayacak; gittiği her 
evde baklava şerbeti bulaşmış yaprak 
sarması da yemeyecektir. 

Yufka kokusu ile rutubet 
kokusunun birbirine karıştığı bir köy 
evinde, çiçekli pijamadan bozma örtü 
serilmiş divanda uyumayacak; bayram 
sabahlarına yusufçuk kuşlarının sesiyle 
uyanmayacak belki de...  Bayram 
deyince aklına, bayram kredisi, bayram 

tatili gelecek. Her bayram reklamlarda, 
bayram sabahı bir pencere kenarında 
çocuğunu, torununu bekleyen 
ihtiyarın adamın, o bir türlü gelmeyen 
çocuğu, torunu olacak belki de... 

Hiçbir zaman nerede o eski 
bayramlar demeyecek. Belki de 
“nerede o eski bayramlar” diyen son 
nesil bizizdir. 

Hatta belki, “nerede o eski 
bayramlar” diyerek sızlanmak, 
hatırlanıp hüzünlenecek bayram 
anılarına sahip olmak, özlenecek 
bayramların olmamasından daha iyidir. 

İyi bayramlar sevgili okur; 
baklavanın şerbeti yaprak sarmasına 
karışmış, ilk köpek havlamadan 
uyumamışsınız ve kınanız tutmamış, 
yahut tutmuş ama elleriniz kabarmış, 
çanta yokmuş şekerler poşetteymiş 
ama  olsun baş ucunuzda çiçekli bir 
elbise ile kırmızı rugan bir ayakkabı 
duruyormuş, çoluk çocuk, torun torba 
herkes bir sofrada toplanmış, çayın 
buharı, ekmeğin sıcağına karışmış gibi 
bir bayram olsun. 

Hiçbir zaman nerede o 
eski bayramlar deme-
yecek. Belki de “nere-
de o eski bayramlar” 
diyen son nesil bizizdir. 
Hatta belki, “nerede o 
eski bayramlar” di-
yerek sızlanmak, ha-
tırlanıp hüzünlenecek 
bayram anılarına sahip 
olmak, özlenecek bay-
ramların olmamasın-
dan daha iyidir. 

YAZAR
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Y aratılanların 
ilki Adem a.s. 
İnsanoğlunun atası. 
Ve bir parçasından 
halk olunmuş Havva 

annemiz. En önce kul ve sonra 
eş. Biri diğerinden olma, diğeri 
onunla tamamlanan. 

Roller belli vazifeler farklı. 
Aileyi tamamlayan ikili anne ve 
baba. Biri aile olmanın ve aileyi 
düzenlemenin sorumlusu diğeri 
geçimin, yaşamanın var olmanın 
şartlarını kolaylaştırmanın 
memuru. Biri hane içi diğeri 
hane dışı bir denge… 

İki ayrı varlık iken, dilde işte 
fikirde tek hal olması gereken 
birlik. İki mihenk taşı sonrası 
bereketli bir genişleme. Evlatla 
genişlenen ve eş olmaların 
anne babaya dönüşme hali. 
Her insanın kendi özellikleri ile 
bambaşka analık babalık halleri 
ki temel asla değişmemekte. 
Anne şefkat merhamet timsali 
, baba, güç, otorite, düzen… 
Eşler arası düzen ve denge ne 
kadar orantılıysa o derece mutlu 
huzurlu bir yuva.

Babalığın en güzel misali 
Ebu-l Kâsım olan sevgili 
Peygamberimiz. Öyle güzel öyle 
kutlu bir baba ki tüm yetimlerin 
tüm müminlerin, ümmetin 
babası. Her haliyle olduğu gibi 
babalıkta da bir kutub. Kızı 
Fâtıma ki, istişare ettiği, saygı 
gösterdiği, en çok sevdiği can 
paresi, odaya girdiğinde ayakta 
karşıladığı o en güzel evlada 

baba olan ve kız babası olmakla 
iftihar eden Peygamberimiz 
(SAV). Ne güzel bir örnektir 
tüm mümin erkeklere. Öyle bir 
örnek ki ailesinin önüne hiçbir 
sorumluluğunu getirmemiş. 
Cihat ile geçen ömrünün en 
sıkışık anlarında Hz. Ayşe’nin 
’kördüğüm nasıl ?’  sorusuna 
içinde bulunduğu sıkıntılı anı 
hiç yaşamıyor gibi kendinden 
beklenen ve kadın fıtratının en 
tabii beklentisi olan ilgiyi hiç  
esirgemeden, garipsemeden, 
ötelemeden, kızmadan tam da 
beklenen o anda gönül alıcı 
cevabıyla’ ilk günkü gibi ‘ diyerek 
karşılayan kutlu Nebi.

 Torunlarına istedikleri 
deveyi alamadığı için binek 
olan, ağlayan çocuğun annesi 
müteessir olmasın diye namazı 
hızlı kıldıran, düşmek üzere 
olan çocukları hutbesini yarıda 
keserek kucaklayan müminlerin 
Babası.

Böyle bir Peygamberin 
ümmetinden olmak ne güzel, 
halleri ile hallenebilmek ne 
muazzamdır. Sünnetine riayet 
edene verilen müjdelerle O’nu 
örnek alan alması gereken 
babalarımız…

Anadolu kültüründe babanın 
yeri yüce, makamı ortaksızdır. 
Aile reisi hiç şeksiz şüphesiz 
babadır. Baba geçimi sağlayan, 
veli nimettir. Dinimiz her ne 
kadar üç kere anne diyorsa da 
Anadolu’nun anaç kadınları 
her daim önceliği babaya 

ikram etmeyi kendilerine şiar 
edinmiştir. Baba kadına kol 
kanat, evlada arkadır. Ailenin 
en son karar merciidir. Annenin 
evlada karşı son kozudur. 

Son sözün sahibi olduğu 
sanılsa da babanın sözü her 
daim annenin kararını yansıtır. 
Babalar anahtarla eve girmez 
babanın geliş saati ev halkı 
tarafından bilinir ve baba kapıda 
tüm ev ahalisi ile karşılanırdı. 
Babaya odasına kadar eşlik 
edilir, yemek O’nsuz başlamazdı. 
Odanın baş köşesinde ve en 
rahat yerinde babalar oturur, her 
şeyin gönlünce olması temin 
edilirdi. Baba konuşursa herkes 
dinlerdi, sözü asla kesilmezdi.

Günümüzde bütün bu 
inceliklerin değiştiği haller 
içerisindeyiz. Evlat iken 
anne babamıza , anne baba 
iken evlatlarımıza karşı 
davranışlarımızın bilincini kutsal 
kitabımızdan öğrenmekteyiz. 
Kutlu makamların asla 
pörsümemesi bilinci ile 
ilk olarak eşlerin birbirine 
davranışlarındaki ihtimamın 
en üst safhada olması gereği 
hepimizce bilinmekte. 
Davranışlarımızın örnek olduğu 
evlatlarımıza hâl ile öğretmek 
zorunluyuz. Nesilden nesile 
aktarılacak geleneklerimizi 
muhafaza etmek zamana karşı 
diri tutabilmek, bizi biz yapan 
islam kaynaklı hasletlerimizden 
taviz vermemek gayretinde 
olmak duasıyla…

Anadolu kültüründe babanın yeri yüce, makamı ortaksızdır. 
Aile reisi hiç şeksiz şüphesiz babadır. Baba geçimi sağlayan, veli nimettir. 

Dinimiz her ne kadar üç kere anne diyorsa da Anadolu’nun anaç 
kadınları her daim önceliği babaya ikram etmeyi kendilerine şiar edinmiştir



 SIRA DIŞI BİR DOKTOR, SIRA DIŞI BİR HAYAT, 
SIRA DIŞI BİR BABA OP. DR. SALİH SELMAN:

Dünya gözü ile eğitimleri tam Diğer tarafta tamamen bir çöküş var. 
mutlu olmaDıklarını gözümle görDüm. eskiDen Doktor olunca, lüks ev 

alınca mutlu olunur sanıyorDum. ben mutluluğu islam’Da bulDum. 

     ESKİDEN DOKTOR OLUNCA,  
LÜKS EV ALINCA MUTLU 
OLUNUR SANIYORDUM. 

BEN MUTLULUĞU 
İSLAM’DA BULDUM
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Psikoloji öğrencisi Saliha Büşra 
Selman’ın okul birincisi olarak 
çıktığı kürsüde yaptığı konuş-
ma günlerce sosyal medyada 
gündem oldu. Tekvando şam-

piyonu, hafız, üniversitede okul birincisi 
fakat başörtüsü nedeniyle tekvandodan 
diskalifiye edilmiş hem de örgün lise eği-
timinden vaz geçmek zorunda bırakılmış 
bir öğrenciydi Saliha… ‘’Başarımın altında 
yatan en önemli neden ailemdir’’ dedi. 
Araştırdığımızda çok farklı bir baba profili 
çıktı karşımıza. Sakallı, cübbeli bir genel 
cerrah! Op. Dr. Salih Selman’ın başarılarla 
dolu hayatını merak ediyoruz elbette… 
Sıra dışı bir doktor ve baba olan Salih 
Hoca ile keyifli bir söyleşi yaptık. Buyru-
nuz.
Ailenizi tanıyabilir miyiz?   
Nasıl bir ailede büyüdünüz? 
İki kardeşiz. Annem yedi göbek İstanbullu, 
babamın babası Arnavut Tiran doğumlu 
onlar aile boyu hep asker. Babam kurmay 
albay, annem ise güzel sanatlar akademisi 
mezunu sanatkar bir anneydi. Onların 
emeği çok büyüktür. Ailem olmasa 
eğitim hayatımda başarılı olamazdım. 
Çünkü okumayı sevmeyen çok haylaz 
bir çocuktum. Öğretmenim yaramazlık-
larım nedeniyle ilkokul beşe kadar beni 
sevmedi. Kitap taşımak ödev yapmak ders 
dinlemek hiç hoşuma gitmezdi. 
Babanızı küçük yaşta kaybettiğiniz 
için çok kıymetli bu hatıralar değil mi? 
Tabi ben bu öğütleri ve hatıraları ondan 
duyamadım ki… Ortaokul 3’de iken 
sevgili babam Kurmay Topçu Albay Kore 
Gazisi Cemal Selman’ı kaybettim. Hakkı 
olmasına rağmen devlete ait lojmanlarda 
hak geçebilir düşüncesiyle oturmadı. 
Cebinden ödediği kira da oturdu. Ken-
disini general yapmak istedikleri halde 
annemi içkili danslı toplantılara götürmek 
zorunda kalacağı için bunu kabul etmedi. 
Askeri arabaya bindirmedi, askeri lokanta 
ve otele götürmedi. Maaşını alınca önce 
kirayı öder, geri kalan parayı anneme 

teslim eder ve az bir harçlık isterdi. Yıllar 
sonra bu harçlıktan biriktirdiği parayla 
fakirlere yardım ettiğini öğrendim. Bunları 
hatırlıyorum. Allah rahmet eylesin çok 
özel bir insandı babam. 
Sain Joseph ile imam hatip arasında 
nasıl bir fark var? Bir ruhban okulu 
olmasına rağmen din ile sorunu olan 
bazı çevreler tarafından neden bu 
kadar kabul görüyor? 
O zamanlar merkezi sistem yoktu. Girmeyi 
düşündüğümüz okulların sınavlarına 
girerdik. Bu okul için daha fazla gayret 
ettiğimi gören annem; ’’Hayırdır neden 
buraya girmeyi daha fazla istiyorsun’’ dedi. 
En geniş bahçe bunda var voleybolda 
oynarım dedim. Aynı dönemde Kuran 
eğitimi veren okullarımız maalesef yer 
altında kötü şartlarda eğitim veriyordu. 

Düşünün aradaki farkı. Şöyle bir anımı 
anlatayım. Matematik imtihanım var. 
İlk tenefüse çıkmışız. Tenefüsten sonra 
imtihana gireceğiz. Okul bahçemiz öyle 
büyüktü ki aynı anda 800 kişi voleybol 
oynayabiliyordu. Üç dünya ikinciliğimiz 
vardı. Üst düzeyde voleybol oynanıyordu. 
Ama voleybolu sevmeme rağmen biraz-
da dersleri de sevmişim ya matematik 
imtihanıma çalışayım diye bir köşeye ki-
tabımla yönelince dışarıda görevli papaz 
elinde sopayla geldi: ‘’Salih olmaz. Biz ilim 
olarak araştırdık derslerde kafan yoruldu 
şimdi dinlenmezse bütün gün verimin 
düşer. Bu kuralı koyduk mecbursunuz 
oyun oynamaya.’’ dedi. Bir başka anımı da 
anlatarak sizlere bırakıyorum cevabı… 
Yıllar sonra bir gün Haseki’den çıktım. 
Dediler ki bir Kuran Kursu Hocasının aya-
ğından kist alınmış doktora gitmişler ama 
ayağı iyileşmemiş. Meğer ayağında iltihap 
olmuş doktor anlayamamış durumunu. 
Neredeyse ayak gidecek. Hocanın teda-
visini yaptım. Çok hoş bir insandı beni 
evin altındaki Kuran Kursu’na götürdü. İlk 
kez 35 yaşında bir Kuran Kursu gördüm. 
Çok şaşırdım. Çalışmalarını izliyorum saat 
23.00 çocuklar niye uyumadı dedim. 
Ödevlerini yetiştiremedikleri için uyutul-
madılar dedi hocaları. Düşündüm yerin 
bu kadar altında bırakın oyun bahçesini 
nefes alacakları yer yok. Ben nerelerde 
eğitim gördüm aradaki fark ortada. Ama 
o insanlarda yılmamış, üstelik her gün 
basılma endişesi yaşasalar da hevesle 
çalışıyorlar. 

GONCA 
BABÜR
ÇAKIR

Ortaokul 3’de iken sevgili 
babam Kurmay Topçu 

Albay Kore Gazisi Cemal 
Selman’ı kaybettim. 

Hakkı olmasına rağmen 
devlete ait lojmanlarda 

hak geçebilir düşüncesiyle 
oturmadı. Cebinden 

ödediği kira da oturdu. 
Kendisini general yapmak 

istedikleri halde annemi 
içkili danslı toplantılara 

götürmek zorunda 
kalacağı için bunu kabul 

etmedi. 



Allah’ın kitabı en alt katta ama en üstte 
olması için gayret sarf ediyorlar. Papaz-
ların bütün imkanları ellerinde. 
Bilim, aydınlanmayla birlikte bazı ilim 
adamlarının değişiyle ‘’modern dün-
yanın modern kilisesi’’ oldu. Siz, Saint- 
Joseph Fransız Lisesi’ni ve Çapa Tıp 
Fakültesi’ni derece ile bitirmiş bir 
genel cerrah olarak yani bilim insanı 
olarak nasıl ön yargılardan sıyrı-
lıp ruhunuzun sükununu İslam’da 
buldunuz? 
Ailede babamın attığı tohumlar bir gün 
yeşerdi diyelim. Tedavi ettiğim hoca 
daha sonra hafızlık hocam oldu. Fener-
bahçe’de spor seven bir arkadaşımla 
koşu yapıyoruz. Kız kardeşimle karşılaş-
tık. O da yeni örtünmüştü. Koşuyoruz 
ya birden o arkadaşım yanımızdan hızla 
uzaklaştı. Beni Çapa’dan attırmak için 
uğraşmaya başladı. Bir hafta sonra kız 
kardeşimin örtülü olduğunu duyan 
hocalar evimize ziyarete geldi. Tabi 
ben hevesle duvarlara dualar asmış-
tım o dikkatlerini çekti. İlk başta alay 
ettiler: ’’Ya Salih sen güçlüsün, güreş-
çisin, cerrahsın duayı zayıflar ister. Dua 
bedavacıların çalışmayanların işidir. Sen 
kuvvetlisin böyle bir şeyi asacağınızı hiç 
tahmin etmedik’’ dediler. Her neyse bi-
zim geliş amacımız kardeşinin örtüsünü 
çıkarmak, çıkartırsa biz seni altı ay sonra 
doçent yapacağız dediler. 

Hatta kardeşim ortada yoktu. Odasını 
bulup kapısına vurarak çık dışarı 
konuşalım dediler. 
Bu kişiyi kamuoyu tanıyor muydu?
Şimdi rahmetli oldu. 
Ben ismini duydum Prof. Dr. Kaya 
Çilingiroğlu’ymuş doğru mu?
Evet. Esasında hocamın bana mesleki 
anlamda çok desteği oldu. Diğerlerinin 
ezmesine de çok engel oldu. 
Onun dileği bu halimi kaldıramadığı 
için beni istediği noktaya çekip yanına 
almaktı. Kardeşimin örtüsünü çıkarta-
mam o zaten karşıda oturuyor gör-
mezsiniz dedim. Ama razı olmadılar ve 
böylece attılar. Hatta bitirme ameliyatını 
yaparken Prof. Çilingiroğlu hocalara; 
‘’Ya şu çocuğu atıyorsunuz karşısına 
getirdiğiniz o adamı esasında çevresi ve 
forsu yüzünden alıyorsunuz. Salih kaça 
katlar onu ama çocuk namaz kılıyor diye 
atıyorsunuz’’ dedi. Ama imtihanmış bu.
Yaşamınızdaki değişiklikten dolayı 
mı Çapa Tıp Fakültesi’nden atıldınız? 
6 sene okudum 5 sene asistanlık 
yaptım. Yani ömrümün 11 yılı Çapa 
Tıp Fakültesi’nde geçti. Orada şimdiki 
kıyafetim ile işimi yapmam mümkün 
değildi. Haseki’de daha az baskı vardı. 
Hafızlık gibi bu kararı ben almadım. 
Şöyle oldu; Dr. Şule hanım eşim mehir 
olarak hac istedi. Evlendiğimiz yıl nasip 
oldu gittik. Tabi bir ay sakal kesmek 
haram sonra döndüm dört mezhebe 
göre sakalı yine kesmek harammış. O 
sırada 28 Şubat dönemi iki günlük sakalı 
olanlar atılıyor. Hastanede söylenmeye 
başladılar. Adamı hemen atmayalım 
yeni hacdan geldi keser nasıl olsa diye 
düşünüyorlar. Şule Hanıma sakalımı 
kesmezsem beni atacaklarını söyledim. 
O da; ‘’Sana sakalını kes makamını koru 
diyemem. Allah rızkımıza kefildir.’’ dedi. 
Her zaman olduğu gibi duaya sarıldım. 
Ya Rabbim her zaman bir şekilde beni 
sıkıntılardan çıkardın sakalla devam 
etmek istiyorum bana bir çıkış yolu 
göster. O zaman Çapa’nın içinde yerin 
iki kat altında safrakesesi ile ilgili yeni bir 
ameliyat yönteminin uygulamalı eğitimi 
veriliyor. Haseki’deki yöneticilere ben 
gidebilir miyim diye sordum. Bu sakalla 
bize gözükme de nereye istiyorsan 
git dediler. Resmi izin alıp iki ayda bu 
işi öğrendim. Kardeşimin başörtülü 
olmasından rahatsız olan kişi orada 
yine yapacağını yaptı ama öğrendim. 

Hasekiye geri döndüm gece yaralanan 
sarhoşların tedavi ettikten sonra ayılana 
kadar yatırıldığı penceresiz bir yer vardı. 
Yönetime burada bu işi yapayım kimse 
de beni görmez yerin altında dedim. 
Aman dediler gir oraya hiç çıkma. Kimse 
fark etmesin diye dualar ederek aylarca 
çalıştım. Devlet hastanesinde ilk defa 
yapılan bir tedavi yöntemi bana nasip 
oldu. Edirne’den Ankara’dan hastalar 
tedavi için bana gönderiliyordu. Bir 
gün başhekim odasına çağırdı. Endişe 
ile gittim. Odada aralarında sol görüş-
lü milletvekillerinin olduğu kalantor 
misafirler var eyvah dedim. Şimdi ben 
sakallıyım şalvarlıyım da ama adamlar 
muhabbetli sarılıyorlar meğer hastaları 
varmış. Sakalıma elliyorum acaba yok 
mu diye sakalın var ne iş diyen yok. Sah-
rada su gibi kıymetli bir şey bulmuşlar 
ki o işi ben yapayım da ne olursa olsun 
diye bakıyorlar. Allah bir kapıyı kapatıp 
başka kapılar açtı elhamdülillah.
Haseki’den neden ayrıldınız?
Hayatımın en acı işi. Türkiye’de Haseki 
Müslümanların güzel işler yaptığı yer 
olsun istiyordum ama bu işi dışarıya 
açalım, para kazanalım, rüşvet alalım 
istendi. Sabah 9 akşam 4 devlette çalı-
şacağız diye söz verdik. Ben babamdan 
böyle gördüm haram yiyemem yedirt-
mem dedim ve beni attılar. Şöyle oldu 
bir gün çok fakir iki hasta geldi ameliyatı 
ben yapacağım ama benim üstümde-
ki hoca rüşvet istiyor. Odasına gittim 
durumlarını anlattım. ‘’Sen salaksın ben 
bütün doçentliği bunun için aldım 
servis doktorluğu için değil’’ dedi. 
O zaman gel basını çağırayım onlara da 
anlat deyince beni sürdü. Daha sonra 
hayır işleri için Deniz Feneri’ne doktor 
oldum. Orada bir karar daha verdim.
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Bir gün çok fakir iki 
hasta geldi ameliyatı 

ben yapacağım ama 
benim üstümdeki hoca 
rüşvet istiyor. Odasına 

gittim durumlarını 
anlattım. ‘’Sen salaksın 

ben bütün doçentliği 
bunun için aldım servis 

doktorluğu için değil’’ 
dedi. O zaman gel 

basını çağırayım onlara 
da anlat deyince beni 

sürdü.
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Fenerbahçe’de spor 
seven bir arkadaşımla 
koşu yapıyoruz. Kız 
kardeşimle karşılaştık. 
O da yeni örtünmüştü. 
Koşuyoruz ya 
birden o arkadaşım 
yanımızdan hızla 
uzaklaştı. Beni 
Çapa’dan attırmak 
için uğraşmaya 
başladı.



Fatih’te kimin ne ihtiyacı varsa koştura-
cağım. Rabbim nasip etti. Orada çok şey 
yaşadım ama bir anımı anlatayım. Bir gün 
lüks bir araçla çok varlıklı bir hanım geldi. 
Buraya geldiğimi çevreme söylemiyorum. 
İhtiyaç sahiplerine yardım etmek sağlığı-
ma iyi geliyor. Psikoloğa gitmeme, tansi-
yon ilacı almama gerek kalmıyor. Burada 
huzur buluyorum ama onlara söylemiyo-
rum çünkü bana kızarlar dedi. Eve gidince 
tekrar tansiyonunuz çıkmıyor mu? Başka 
ibadetlerde var onlara da sarılsanız daha 
da iyi olursunuz dedim. Güldü. Kuranı 
Kerim’de yetime yardım etmeyeni kafir ile 
aynı yere koyuyor. Bu çok önemlidir.
Bu yaşantı nelerden vaz geçmenize se-
bep oldu? Ve hayatınıza ne kazandırdı?  
Çok şeyden! Mesela Fenerbahçe’deki 
evimiz deniz kenarındaydı. Çarşamba’daki 
evimiz sıkışık bir sokakta. Hatta yıllıklarda 
yazılı Salih eşittir spor ve doğa. Burada ki-
litlendim kaldım. Arkadaşlarım ile gezmeyi 
Şile’ye gitmeyi severdim. Şimdi köşedeki 
pastaneciye sorsanız 15 senedir orada 
kimse ile bir şey yemedim. Hatırlarım bir 
gün Çapa’da çok önemli bir ameliyata 
gireceğiz yeni bir şeyler öğreneceğim diye 
heyecanlıyım. Fakat hocalar mutsuz, sinirli, 
alet fırlatıyorlar. Yani benim istediğim yere 
gelmişler. 
Dünya çapında ün yapmışlar, çok büyük 
şeyler yapıyorlar, herkes onlara hürmet 
ediyor, maddi her şeyleri var. Neden 

böyle diye hemşireye sordum. ‘’Hocam 
en mutsuz günleri pazartesidir’’ dedi. Niye 
dedim. ‘’Çünkü aile durumları kötüdür ya 
karısıyla ya da çocuğuyla problemi vardır. 
Onların aileleri göçüktür’’ dedi. Baktım 
huzuru yakalayamamışlar, kendi aralarında 
hırslılar, evde geçimleri yok. Hiç unutmam 
bir tanesi karısını dövdü, yoğun bakıma 
yatırdık. Dünya gözü ile eğitimleri tam 
diğer tarafta tamamen bir çöküş var. Mutlu 
olmadıklarını gözümle gördüm. Eskiden 
doktor olunca, lüks ev alınca mutlu olunur 
sanıyordum. Ben mutluluğu İslam’da 
buldum. 
Hocam dışarıdan sizi tanımadan ön 
yargı ile bakıldığında spora uzak bir 
yaşam pratiğiniz var gibi görünüyor. 
Oysa oğlunuzun ve kızınızın tekvan-
do şampiyonluk dereceleri var. Sizce 
eğitimde sporun önemi nedir?
Spor çok önemli… Saliha şöyle der; baba 
masamıza bilgisayar koymadın, telefonu 
elimize vermedin, dizi film seyrettirmedin. 
Bunları kesmeseydin ben böyle olamaz-
dım. 28 Şubat dönemi okullara da gönder-
medim. On veli bir daire kiralıyorduk, hoca 
tutuyorduk evvela Kuran öğreniyorlardı. 
Ben dört sene Saliha’yı okula gönderme-
dim. İlk başta Arapça ve hadis öğrendi on-
dan sonra hafızlığa geçti. Okul zamanında 
da sabahçı yazdırıyordum. Sabah hafızlık, 
öğleden sonra okul, akşam da mutlaka 
spor… 5 yaşında karateye başladılar. 

Kendi eğitim hayatımdan yola çıkarak 
spora yönlendirdim. 
Hocam bu tempoda sıkıldık yorulduk 
demiyorlar mıydı? Ayrıca bir baba 
olarak bu konuda ailelere tavsiyeleri-
niz olabilir mi?
Şule Hanım ile benim fıtratım çok farklı. 
Şule Hanım çocuklar ile aramızda şevkat-
li bir köprü kurardı. Babanız vazgeçmez 
gelin ben ne istiyorsanız size destek 
olayım ama sizlerde derslerinize çalışın 
derdi. Bende onlara çok güvendim. 
Gece ders çıkışı yetişemediğim zamanlar 
oluyordu. 12 yaşında çocuk başlarında 
minibüs ile eve dönerlerdi. Şule Hanıma 
kalsa göndermezdi. Ben biraz disiplinli-
yim hedef koydum mu o tamamlanacak. 
Saliha da babam için zor yoktur, imkansız 
biraz zaman alır der. Bu yoğun eğitim 
hayatında spor dengeleyici deşarj edici 
oldu. Ben eğitim hayatım boyunca böyle 
gördüm. Oğlum Fatih tekvando dün-
ya şampiyonu oldu. Bazı veliler örnek 
olması için çocukları ile geldi. Onlara 
Fatih’te yoruldu vazgeçti ama ben bir 
baba olarak vazgeçmedim kararlı oldum 
dedim. Kırılma noktası bu. Hani diyor 
ya Mevlana Hazretleri sen o secde ile o 
kapıyı çalmaya devam et. Hiç bırakma 
sabret kapıdan ayrılma diyor. 
İnançsızlık çağında yaşıyoruz. Sadece 
manevi- uhrevi bir inançsızlık değil bu, 
insanlar artık hiçbir şeye inanmıyorlar. 
Temel bir kriz yaşanıyor. Önümüzde in-
sanlığı bekleyen bir hedonizim dönemi 
hemen ötesinde nihilizm tehlikesi söz 
konusu. Gençler bu risklerden nasıl 
kurtulabilir? Siz evlatlarınızı nasıl 
sakınıyorsunuz?
Gençlerin durum endişe verici… Ama 
sebebi aileler. Bazen dini eğitim almış 
imam hatip mezunu veliler geliyor 
pişmanım diyor. Bir derneğe gidip 
ders dinlemediğim için hayır işlerinde 
bulunmadığım için çocuklarıma örnek 
olamadım ve evladımı kaybettim. 21 
yaşında bırak namaz kılmayı, piercingi 
nereye taktırayım diye soruyor. Her şeyin 
hastanesi var. Bir dernekte bir vakıfta 
görevi olmayan, gençlerin yetişmesi 
için emeği olmayan ailelerin imtihanı 
evladından geliyor. Siz dine yardım 
ederseniz Allah’ta size yardım eder diyor 
ayeti kerime… Peygamberimiz kızını Hz. 
Ali ile evlendirmesine rağmen teheccü-
de kaldırmaya bile gittiği olurdu. İnsanlar 
dini hafif görüyor. Aileler sadece yazın bir 

ay bir hocaya camiye gönderiyor. Beni 
yıllarca böyle zalim baba olur mu diye 
kınadı çevrem. Ama çok şükür emek 
verdik Allah’ın lütfu. 

İnsan Allah’ın ayetidir. Ama bugünün 
teknolojisi ile insan kayıpları sadece 
sayısal değerler olarak görülüyor. 
Siz yurtiçi ve yurtdışında pek çok 
sivil toplum örgütünde hekim olarak 
görev aldınız. Nelere şahit oldunuz? 

Nijer’e gittik bir gün geçti. Bizi çok sevdi-
ler güler yüz gösterdiler ama niye yemek 
vermiyorlar diye düşünürken bir hanım 
elinde kuşyemi gibi bir şeyle geldi. Suya 
karıştırıp bize ikram etmek istiyor. Baktım 
ki doğru düzgün yemekleri yok olsa 
paylaşacak. 15 gün öyle çalıştık canımız 
çıktı. Öyle bir ortamda gençlerin sıkılması 
gerekir. Ama topraktan çalıdan ev yapı-
yorlar. Ayda 50 lira dahi kazanamıyorlar. 
Televizyondan dünyanın nasıl bir yer 
olduğunu biliyorlar. Kendi imkanları belli. 
İnsan isyan bekliyor. Bir gence sordum. İş 
altıda bitiyor ne yapıyorsunuz? İş bitince 
hocanın yanına sohbete gidiyoruz dedi-
ler şaşırdım. Çünkü Türkiye’de sohbete 
haftada bir kere gidilir. Bir saat sonra 
sohbet bitince ne yapıyorsunuz dedim. 
Bitmez ki hocam akşam ancak 12’de ev 
ferahlıyor öyle eve giriyoruz. Hocamız biz 
sabredersek, ibadetlerimizden vazgeç-
mezsek, isyan etmezsek gideceğimiz 
yeri, cenneti anlatıyor. Peki, ertesi gün 
ne yapıyorsunuz? Yine oraya gidiyoruz. 
Dedim Ya Rabbim ben neredeyim onlar 
nerede. Allah’ın arzı geniş. Gazze’ye 
yardıma gittik. Gezdirilirken bir kadın 
gördük bombardımanda yıkılan evinin 
bir kenarını çevirmiş yaşıyor. Evladını ve 
eşini saldırıda kaybetmiş. Rehberimiz 
ikaz etti tebrik edin diye! Bizim ülkemiz-
de çocuğunun ateşi yükselse anne aklını 
kaybediyor. O anne ‘’Ben çok mutluyum 
onlar en yüksek mertebede ‘’diyerek bize 
pilav ikram etti tebessümle… Muazzam 
bir şey… Türk insanı maddeden medet 
umuyor. Oysa imanından alarak mad-
deden yama yaparak öyle bir yaşam 
mümkün değil! 
Son olarak ne söylemek istersiniz 
Turuncu okurlarına…
Erkekler için 5 vakit cemaatle namaz 
kılmak önemli. Sekreterimden muayene 
saatlerimi ona göre ayarlıyor. Antrenma-
nı yapmayan sporcuyu maça çıkarmaz-
lar. Namazını gevşeten Kuran’ı da bırakır.  
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Siz dine yardım 
ederseniz Allah’ta 
size yardım eder 

diyor ayeti kerime… 
Peygamberimiz 
kızını Hz. Ali ile 
evlendirmesine 

rağmen teheccüde 
kaldırmaya bile gittiği 

olurdu. İnsanlar dini 
hafif görüyor. 

Bir gün lüks bir araçla 
çok varlıklı bir hanım 
geldi. Buraya geldiğimi 
çevreme söylemiyorum. 
İhtiyaç sahiplerine 
yardım etmek sağlığıma 
iyi geliyor. Psikoloğa 
gitmeme, tansiyon 
ilacı almama gerek 
kalmıyor. Burada 
huzur buluyorum 
ama onlara 
söylemiyorum çünkü 
bana kızarlar dedi.

RÖPORTAJ RÖPORTAJ
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Yaklaştı, ha 
geldi ha geliyor 
diye heyecanla 
beklerken 
yarıladık bile 

mübarek ramazanı şerifin 
hatırlı günlerini. Uzun günlerin 
yoğun atmosferine denk gelse 
de oruçlarımız, şevkimizden 
eksiltmedi huzurunu. 
Nimetin, suyun, çayın 
kadrini vakfettirip, açlığın, 
yokluğun, çaresizliğin sabrına 
erdirerek esti üzerimizde. 
Mükafatını yalnız Rabbimizden 
beklediğimiz oruçlarımız sırra 
mührünü vuran bir mektup 
gibi postalandı Reyyan 
kapısına… Sonsuza dek 
açılacak O kapıdan geçerek 
suya kanabilmek umuduyla 
dualandı.…

  Nice sofralar kuruldu, 
bazen adet yerini bulsun, dost 
düşman vezirliğimizi görsün 
niyeti; bazen de oruçluya 
iftar ettirebilmek yarışıyla. 
Kimi tek eksiği kuş sütü olan 
dört başı mağru olan;. envai 

çeşit yemeklerin tek celsede 
görücüye çıktığı… Nice 
sofralar kuruldu bilmem kaç 
fakirin rüyasında bile tasavvur 
edemeyeceği nimetlerin 
yarıştığı. Rahmetin israf 
sularına kapıldığı. Ve tabi 
nice sofralar kuruldu, yetimin, 
fakirin şükrüyle bereketlenen. 
Manevi iklimlerden devşirilen 
güllerin kokusuyla Resulün 
sünnetiyle birleşen sofralar. 
İkram edilen yemeklerden 
ziyade tebessümlerin karın 
doyurduğu sofralar. Ve 
nice sofralar kuruldu iftar 
edemeden cenneti selamlayan 
mazlumların yer aldığı. 
Zulmün, zalimin, kafirin 
mazluma iftar saatini evine 
attığı bombayla hatırlattığı 
Çorbasına kan ve gözyaşı sızan 
sofralar… Sofralar kuruldu 
ve daha, suyu bulsa ekmeği 
bulamayan, sahursuz iftara 
dönen sofralar.

  Öyle ya da böyle 
bereketiyle, asaletiyle, 
sabrıyla kuruldu ramazan 

yuvalarımıza. Bir kez daha 
ağırlamanın mutluluğu ve 
şükrü yaşandı bu bahta nail 
olabilenlerin gönüllerinde. Yazık 
ki uğramadığı, kapısını çalsa da 
açtıramadığı karanlık haneler 
de kaldı aydınlığın ve ışığın 
farkında olamayan. Hazineden 
nemalanamayan  bahtsız 
viraneler de vardı. Lakin nasıl 
eksilmezse güneşin nuru, öyle arttı 
bereketi de ramazanın kıymet 
bilen gönüllerde.

  Eskiler anlatırdı bize 
ramazanları, hatırlarım. Coşkulu, 

şen. Şimdilerde biraz gölgelendi 
sanırım sevinci yaşamın 
şiddetli telaşından. Benim de 
çocukluğuma dair izleri vardır. En 
çok hatırladığım iftar sofralarına 
misafirsiz oturmanın günah 
sayıldığıdır. Televizyonun bu bu 
denli etkin olmayışı da toplumsal 
hayatı daha canlı daha birlik 
içinde tutan bir sebepti elbette. 
Yine toplu iftarlar vardır hatırımda 
her haneden bir kap yemekle 
gelinen, paylaştıkça çoğalıp 
güzelleşen. Teravihler sonra. 
Ardından uzun hasbihallerin 

yapıldığı. İftar öncesi kapı 
kapı dolaşan atomcular. İftar 
sonrasının olmazsa olmazıydı 
atom çocuk dünyamda. 
Samsun’da şeker ve yumurta 
akıyla yapılan bir tür tatlı türüdür 
ki Ankara’da lezzeti pek tutmasa 
da yerini beze diye satılır. Velhasıl 
coşkusu eşin, dostun, komşunun, 
akrabanın, birlikteliğinden 
kaynaklanıyordu belki de o vakit 
Ramazanların..

  Eski ramazanlar eskide 
kaldı elbette. Mevlana’nın 
dediği gibi “bugün yeni şeyler 

BAYRAMLAR 
BAYRAM OLA

ZARİF YAZILARZARİF YAZILAR

51Haziran 2018 / Turuncu Dergİ 50 Turuncu Dergİ / Haziran 2018

GÜLFİDAN ÇALIŞKAN

Eğitimci-Yazar
gulfidancaliskan55@gmail com



ZARİF YAZILARZARİF YAZILAR

52 53Turuncu Dergİ / Haziran 2018 Haziran 2018 / Turuncu Dergİ 52 Turuncu Dergİ  / Mayıs 2017 turuncudergi com turuncudergi com 53Mayıs 2017 / Turuncu Dergİ 

mücadelesine, oruç sâyesinde  
girmekle ne kadar başarılı olduk? 
Ve, gerçekten de bayram yapmayı 
hak ettik mi? Bunu hem ferdî planda, 
hem de sosyal planda düşünerek 
yanıtlayalım.

Meselâ, oruç ibadetinin hikmetini 
düşünerek, kendi hayatımızda  ne 
gibi olumlu değişiklikler yapabildik 
ve Ramazan’ı hayatımızda gerçekten 
de maddî ve manevî arınma vesilesi 
haline getirebildik mi?

Sofralarımızı fukara insanlara 
açabildik mi kendi yediğimizden 
yedirebildik mi ve belki daha da 
mühimi, fakir kimselerin sâde ve 
zâhiren-şeklen yoksul, ama, besmele 
ile açılıp, hamd ile kapanan, mânen 
zengin sofralarında oturabildik 
mi? Ya da, anasız-babasız, sahipsiz 

çocukların, yetimlerin, öksüzlerin, 
yaşlıların, yolda kalmışların ve 
mahzunların yanında ‘kimsesizlerin 
kimsesi’ olmak sorumluluğuyla 
hareket etmek duygu ve düşüncesi 
uyandı mı içimizde? Kaç yaralı gönle 
merhem, kaç mahzun gözyaşına 
mendil sunabildik. Kimin bir derdini 
tüm gücümüzle omuzlayabildik. 
Hadi gücümüz yetmedi veremedik 
hiç olmazsa kendimize ettğimiz gibi 
kardeşlerimize de canı gönülden dua 
sunabildik mi.

Biz de olan başkasında olsun 
istedik mi samimi bir yürekle. Hangi 
kötü hasletimizden vazgeçip, 
hangi sünneti hayatımıza mihenk 
eyledik. Aç kaldık, susuz kaldık lakin 
tutabildik mi dilimizi. Kul hakkına 
girmekten, zulme sessiz kalmaktan 

sığındık mı Allah’a. Nefsimizi şerden 
beri eyleyebildik mi. Gözümüzü 
haramdan, ibadetlerimizi 
riyadan, kazancımızı haramdan 
arındırabildik mi? Yani hak ettik mi 
bayramı alnımızın akı, gönlümüzün 
huzuruyla… 
 Hani Hz Ali’ye sormuşlar,   
Bayram nedir? Diye.
Günahsız geçen    
her gündür demiş.

İşte bu minval üzre biz de 
bu Ramazan’da kendi maddî 
ve manevî bünyemize olumlu 
bir şeyler katabilir, bu manevi 
güzellikleri muhafaza ederek gelecek 
Ramazan’lara ulaşabilir, bayramı ve 
ifade ettiği derin mânâyı düşünerek, 
onun bereketlerinden nasiplenerek 
bayramı bayram edebiliriz inşallah.

söylemek lazım.” Çocuklarımıza 
geleceğimize özü bozulmamış, 
değerini kaybetmeyecek güzellikleri 
miras bırakmamız lazım. O nedenle 
ne kaldıysa ramazandan en güzel 
şekilde değerlendirmek lazım. 

 Ramazanın bitimiyle 
karşılayacağımız bayramı da 
unutmamak gerek elbette. 
Zira Bayramlar yüzyılları 
aşıp günümüze kadar gelen 
köklü dinî geleneklerimizden, 
sünnetlerimizdendir. Bayramlar 
birliğimizin temel taşı, manevi 
kültürümüzün simgesi, dinimizin 
en coşkulu sembolleridir.  Eski 
ramazanlardan bahsetmişken 
bayramların da geçmişine tarihine 
bir göz atmalı derim. Evet Ramazan 
bayramı, Şeker bayramı diye de 

adlandırılır bazı kesimler de. Ve bu 
mevzu hususunda hayli tartışmalar 
da mevcuttur. Aslında  bu bayramın 
her iki adlandırması da bizim kendi 
kültürümüzün bir öğesidir. Orijinal 
adı fıtr bayramı olsa da farklı islam 
toplumlarında oruç bayramı, 
büyük bayram, küçük bayram gibi 
adlandırıldığı da olmuştur. Keza hem 
Ramazan Bayramı hem de Şeker 
Bayramı adlandırmaları Osmanlı 
döneminde başlıyor. Bu arada İslam’ı 
Türkler aracılığıyla öğrenen bazı 
toplumlarda da bu nedenle bayram 
için şeker veya tatlı bayramı deniyor.

Zira, bazı hadis-i şerif 
rivayetlerine göre Ramazan 
orucunun sona erdiğinin ifadesi 
olarak sabahleyin, bayram 
namazından önce şeker veya hurma 

gibi tatlı bir yiyecekle “iftar edilmesi” 
sünnet veya müstehap kabul edildiği 
için bu itibarla bizde  “şeker bayramı”  
adlandırmasının benimsendiği 
söylenir. Ancak bu adlandırmanın 
da daha ziyade İstanbul çevresinde 
kabul gördüğü ve son devirde 
çocuk lisanına mahsus hale geldiği 
anlaşılıyor. Bugünse daha ziyade 
“seküler kesimin” tercih ettiği 
bu adlandırmayı “muhafazakâr 
kesim” ise eleştiriyor. Elbette bunlar 
bayrama dair kitabi bilgiler ki biz 
yine manevi cephesine dönelim 
Bayramın ve yoklayalım kendimizi 
bu bayram arefesinde çok geç 
olmadan.

Soralım kendimize, Ramazan’da, 
kendimizi bir ruh disiplinine 
tâbi tutarak, şuûrlu bir arınma 
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çüz olarak dünyaya gelen 
Sema, Sena ve Esma Sarıoğlu 
ilk katıldıkları Türkiye Karate 
Şampiyonası’nda takım 
katada üçüncü olarak 

dikkatleri çekti.
Gaziantep’teki Türkiye 

Şampiyonası’na katılarak 
kariyerlerindeki en üst 
organizasyonda yer alan 11 
yaşındaki üçüzler, takım katada 
bronz madalya kazanarak, 
beklemedikleri bir başarı yakaladı.

Ankara’daki Şahin Karate-
Do Kulübünde spor yaşamlarını 
sürdüren minik karatecilerin 
antrenörü utku Şahin, üçüzlerle 
çalışmanın zor olduğunu dile 
getirdi.

Üçüzleri karateye kazandırmak 
için çok uğraş verdiğini anlatan 
Şahin, “Üçüzlerin velilerini daha 
önceden tanıyorduk. Karatedeki 

ferdi ve kata müsabakalarından 
ziyade takım kata maçlarında üçüz 
olmaları büyük avantaj. Aileleri ikna 
etmek için biraz uğraştık.” dedi.

Velilerin en büyük sıkıntısının 
okulla ilgili gelişmeler olduğuna 
dikkati çeken Şahin, şöyle devam 
etti:

“Okullarının aksayacağını 
düşündüler. Biz de onlara okullarıyla 
bu işi yürütebileceklerini izah ettik. 
Takım katanın videolarını izlettik. 
Bir yıllık bir süreçte ikna edebildik. 
Derslerinde aksama olmadı aksine 
başarı arttı. Üçüzlerle çalışmak 
zor. Üçü de aynı ilgiyi bekliyor. 
Birinde bir sıkıntı olduğunda onu 
düzeltmeye çalıştığımızda, diğerleri 
kıskançlık belirtileri gösterebiliyor. 
Yanımıza gelip ‘hocam ben de 
yanlış yapıyor muyum? hatam 
var mı’ gibi konuşuyorlar. Adaleti 
sağladığımızda sıkıntı olmuyor.”

Antrenör utku Şahin, Türkiye 
Şampiyonası’nda çocuklardan bir 
beklentisinin bulunmadığını ancak 
onların kendisini şaşırttığını ifade 
etti. “Türkiye Şampiyonası’nda böyle 
bir sonuç beklemiyordum” diyen 
Şahin sözlerini şöyle tamamladı:

“Açıkçası güzel bir kura 
çekerlerse sürpriz bir kürsü 
yaparlar diye bekliyordum. Bizi 
şaşırttılar. Erken oldu. uzun vadede 
bekliyorduk ama kürsüye çıkmaları 
erken oldu. Üçüz olmaları çok büyük 
bir avantaj. Takım katada mantık 
şudur. Üç kişi aynı anda tek kişi gibi 
hareket etmek zorundalar. Üçüz 
olmaları, birbirlerini hissetmeleri, 
birbirlerine uyum sağlamaları 
çok önemli. Böyle disiplinli bir 
şekilde çalışmaya devam ederlerse, 
uzun vadede Avrupa ve dünya 
şampiyonalarında onlardan 
beklentilerimiz olacak.”

Ruanda’dan gelen Yasin, 
Türkiye’de Müslüman oldu
Ü

lkesi Ruanda’da kısa bir süre ya-
şadığı Müslüman mahallesinde 
İslamiyeti tanıyan ve Türkiye’ye 

geldikten 8 ay sonra Müslüman 
olan Ruandalı öğrenci Yasin, burada 
tuttuğu ilk orucun heyecanını 
yaşıyor.

Yurtdışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar Başkanlığı’nın (YTB) 
Türkiye Bursları kapsamında eğitim 
için Eylül 2017’de Ankara’ya ge-
len Ruandalı Yasin, bu yılki Türkçe 
hazırlık eğitiminin ardından Yıldırım 
Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesinde 
öğrenimini sürdürecek. 

Türkiye’ye gelmeden önce ülkesi 
Ruanda’da bir süre yaşadığı Müslü-
man mahallesinde, komşularının hal 
ve hareketlerinden etkilenerek İsla-
miyeti araştırmaya başlayan Yasin, 
“Allah’a daha yakın olabilmek için” 
İslamiyeti seçtiğini dile getirdi. 

Yasin, “Amcam ve ben, Müslü-
manların çoğunlukta olduğu bir 
mahallede yaklaşık 1 yıl yaşadık. Ma-
hallede sadece ikimiz Hristiyandık. 
Müslüman komşularımızla sohbet 
ettikçe, onların hal ve hareketlerin-
den etkilendim. İslamiyeti sevdim 
ve araştırmaya başladım” dedi.

Çevre kirliğine 
‘elektrikli’ çözüm

Y
etersiz çevre bilinci nedeniyle 
tehdit altında olan Türkiye’nin 
doğal kaynakları arasında 

önemli yer tutan Dalyan Kanalı adeta 
alarm veriyor. Dalyan Kanalı’nda 
faaliyet gösteren 400’ü ticari, 500’ün 
üzerinde teknede kullanılan dizel 
motorların verdiği zararlar bölgede 
yaşayan mavi yengeç, caretta caretta 
ve birçok su kuşlarının yaşam alanını 
olumsuz etkiliyor. Buna karşın doğal 
yaşamı korumak ve söz konusu 
olumsuz durumları ortadan kaldır-
mak adına Ankaralı merkezli Elsan 
Elektrik firması, TÜBİTAK desteğiyle, 
10 kilovat gücüne sahip çevre dostu 
bir elektrikli motor üretti.

B
ilecik’te kurulu bir fabrika, Şeyh Edebali 
Ünversitesinde öğrenim gören 70 öğren-
ciye sigortalı iş imkanı sunuyor. Derslerinin 

bitiminin ardından üniversite yerleşkesinin 
karşısında bulunan fabrikaya geçen öğrenciler, 
yarı zamanlı sigortalı çalışarak hem ailelerini 
maddi külfetten kurtarıyor hem de çalışma 
hayatına hazırlanıyor.

Günde 4 saat çalışan üniversite öğrenci-
lerine ailelerini görmeye gittikleri zaman 15 
günlük izin veriliyor. Üniversitenin kapalı oldu-
ğu dönemlerde öğrencilere istedikleri takdirde 
tam gün çalışma imkanı da sunuluyor.

Porland Porselen Sanayi ve Ticaret AŞ lo-
jistik Planlama Grup Müdürü Murat Pamukçu, 
AA muhabirine yaptığı açıklamada, firmanın 
porselen üretimine ilk olarak Gebze Dilovası 
tesislerinde 1992 yılında başladığını hatırlattı.

Burada 250 bin parça mal üretirken, bü-
yüme stratejisi çerçevesinde Bilecik’te fabrika 
kurma kararı aldıklarını anlatan Pamukçu, “1996 
yılında Bilecik tesisleri kuruldu. Şu an halihazır-
da bin 500 ton kuru ham madde işliyoruz ayda 
4 milyon parça üzerinde de mal üretiyoruz” 
diye konuştu. Pamukçu, Bilecik Şeyh Edebali 
Üniversitesiyle iş birliği yaptıklarını belirterek, 
şöyle devam etti:

“Bu iş yaklaşık 8 ay önce başladı. Sonuçta 
fabrikamızın karşısında Bilecik Şeyh Edebali 
Üniversitesi var. Bir proje geliştirdik, yarı zaman-
lı çalışma şeklinde. Şu an 70 öğrencimiz var ve 
alımlarımız da devam ediyor. Buradaki öğren-
cilere hem ekmek kapısı oluyor hem ailelerini 
birtakım külfetlerden kurtarıyoruz, aynı zaman-
da da burada tecrübe ediniyorlar. Bir işletmede 
çalışarak işlerin akışını görüyorlar.”

üniversite öğrencilerine sigorta desteği
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B
ir çocuğun hayatında annesinin 
ne kadar önemli bir yere sahip ol-
duğunu bilim adamları kadar Ayşe 
teyzem de biliyor artık. Peki ya 
babalar?  Yapılan son araştırmalar, 

babaların çocukları üzerinde annelerinden 
çok daha fazla etkiye sahip olabileceğini 
gösteriyor. Anne adayının hamileliğinden 
itibaren, her baba adayı da yavrusuna 
baba olmak ve babalık yapmak üzere 
biyolojik olarak hazırlanmış bulunuyor. 
Yani bir babanın rolü, aile kurumu içersin-
de, aslında bizim sandığımızdan çok daha 
önemli bir yere sahip. 
Doğan Cüceloğlu  “baba olmak” ve “baba-
lık yapmak” kavramlarını şöyle tanımlıyor: 
“Baba olmak, çocuğun özünü beslemekle 
ilgili. Baba olmayı başaran kişi çocuğunu 
öyle bir besler ki, bu çocuğun kendine 
güveni yüksek olur, kendi değerini bilir, 
ben yapabilirim duygusu yüksek olur ve 
kendini değerli ve sevilmeye layık görür. 
Babalık yapmak ise çocuğu toplumsal ya-
şama hazırlamakla ilgilidir. Toplumsal roller 
nelerdir, nerede, ne zaman, kiminle, nasıl 
ve ne kadar konuşulur. Meslek yaşamı ne-
dir, hangi meslekler niçin vardır. Toplumda 
saygı değer, başı dik, alnı açık biri olabil-
mek için nelere dikkat edilmesi gerekir.”

busra_cakirr@hotmail.com

BÜŞRA
ÇAKIR

BaBa ve 
Bİlİm

YAZAR YAZAR
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YAZARYani bir erkek kendini hala maço 
sanıp, o şekilde takılırken aslında 
çocuk sahibi olduktan sonra biyolojik 
olarak maço sayılamaz. Artık bebeği 
için iyi bir baba olacak hassasiyete 
sahiptir. Henüz yeni çocuk sahip 
olmuş bir baba ile bekar bir erkek 
testesteronu test etmek üzere 
araştırmaya alınıyor. Baba olan 
bireye oyuncak bir bebek veriliyor 
ve aile hakkında kısa bir sohbet 
yapılıyor. Bu sırada ayna arkasında bir 
gözlemci babanın oyuncak bebeğe 
olan davranışlarını gözlemliyor. 
Araştırmanın sonucuna göre baba 
olan erkek oyuncak bebeğe bile 
şefkatli, kollayıcı davranırken bekar 
erkek onun oyuncak olduğunun 
farkından olan, mekanik davranışlar 
sergiliyor. Buna göre testesteron 
seviyesinin erkeklerde düşmesi şunu 
açıklıyor; erkeklerin biyolojik olarak 
doğuştan getirdikleri agresyon 
çocuk sahip olduklarında yerini 
sakinliğe bırakıyor. Bu da bir anlamda 
bebeklerin korunması, kollanması için 
erkeklere biyolojik bir hediye olarak 
görülebilir. 

BABALIK YAPMANIN BİYoLojİSİ
Erkekler, çocuk sahibi olduktan 

sonra testeron seviyesi zaman 
içersinde yeniden yükselir. Neyse 
ki babalık yapma becerileri 
çoktan öğrenilmiş olur. Babalar, 
çocuklarıyla oynadıkları oyunlar, 
oynarken kullandıkları dil, kural 
koyma yöntemleriyle annelerden 
farklılaşmaktadırlar. Bizim 
toplumumuzda babalar genelde 
“korkulan ebeveyn” olarak rol alsa 
da genel olarak çocuklar babalarıyla 
vakit geçirmekten daha çok 
hoşlandıklarını belirtmektedirler.  
Babaların çocuklarıyla oynamayı 
tercih ettikleri oyunlar çocukların 
bağımsızlık, cesaret, kurallara uyma, 
sınırları öğrenme gibi kavramları 
daha iyi öğrenip içselleştirmelerine 
olanak sağlarlar. Anneler duygusal 
yapı itibariyle daha naif oyunları 
tercih ederken, babaların daha 
sert , mücadele gerektiren oyunları 
tercih etmesi çocuğa yeni ufuklar 
kazandırır. Gücünü sağlıklı olarak 
gösterme, risk yönetimini öğrenme 
imkanı sağlar. Erkeklerin fiziksel 
yapı itibari ile de kadınlardan daha 
güçlü kas sistemine sahip olması 
yine çocuklarla oynanan oyunlarda 

kendini gösterir. Babanın çocuğunu 
kaldırarak, havaya zıplatarak oynadığı 
oyunlar çocuğa bağımsızlık olgusunu 
kazandırır. Öte yandan babaların 
çocuklarıyla oynarken tercih ettikleri 
dil yine annelerin kullandığı dile göre 
farklılıklar gösterebilir. Bu anlamda 
ilk etapta babaların daha kaba bir 
dil kullandığını düşünebilirsiniz. 
Fakat babalar genel olarak aslında 
kaba degil daha spesifik kelimeler 
kullanabilmektedir. Örneğin 
arabasıyla oynayan bir çocuğa 
babası onun modelini, dizaynını, 
motor sistemini anlatabilir, anne ise 
daha çok onun hızıyla ve rengiyle 
ilgilenebilir. Her ikisi de çocuğun 
dünyasına bambaşka renkler katar. 
Fakat yapılan araştırmalara göre, 
babasıyla etkin oyun oynayan 
çocuklar yaşıtlarına göre çok daha 
fazla kelime bilgisine sahiptir.

Çocuklarla yapılan bireysel 
görüşmelerde, babalarının onlarla 
annelerine göre daha az vakit 
geçirmesine rağmen, babalarını 
daha eğlenceli ve sevecen bulduğu 
görülmüştür. Kulağa pek adil gelmese 
de çocuklar icin babaları “eğlenerek 
öğrenme” açısından ayrı bir yere 
sahiptir. Ayrıca çocuklarını tek başına 
büyütmek zorunda kalan bir babanın, 
çocuklarını yalnız büyüten bir anne 
kadar başarılı olduğu yapılan diğer 
araştırmalarla da ispatlanmıştır. 
Babalık kavramının biyolojisine 
baktığımızda şunu söyleyebiliriz ki; bir 
bebeğin ana rahmine tutunmasıyla 
birlikte annelik sürecinin başlaması 
gibi aslında babalık süreci de başlar. 
Bizler toplumsal bazı gerçekliklerden 
sıyrılamadığımız için babayı 
her zaman ikinci plana atmak 
eğilimindeyiz. Halbuki baba olmak 
anne olmaktan ne daha geç ne daha 
erkendir.

Aynı anda, aynı yolda 
beraberlerdir. Babalara düşen görev 
kendi biyolojilerini göz ardı etmeden 
çocuklarıyla çok daha fazla vakit 
geçirmektedir. Hepsi bu kadar.

Sevgili babalar!
Sizler çocuğunuz daha doğmadan 

baba oldunuz bile.
Haydi şimdi babalık zamanı!
Sevgilerimle.

Seçilmiş Kaynaklar:
Gabriella Polletta (Yön.) , Biology of 
Dads, BBC, 2010.

YAZAR

Peki bu kavramların arka 
planında gerçekten buna hazır bir 
vücut var mıdır? Gelin birlikte bir 
göz atalım. Baba Olmanın Biyolojisi

Bilinenin aksine, baba-bebek 
ilişkisi de henüz bebek anne 
rahmindeyken başlıyor. İngiltere’de 
yürütülen bir araştırmaya göre, 
bebekler anne rahmindeki 4. 
aylarından itibaren annelerini 
ve babalarını seslerinden ayırt 
edebiliyorlar. Araştırmaya alınan 
ailelerden önce annenin bebeğiyle 
konuşması isteniyor ve bebeğin 
kalp atışları kayıt ediliyor. 

Daha sonra babadan 
bebeğiyle konuşması isteniyor 
ve yine bebeğin kalp atışları aynı 
şekilde kayıt ediliyor. Edinilen 
sonuç şaşırtıcı. Anne bebeğiyle 
konuştuğunda 136 olan sayı, baba 
da 144’e yükseliyor. Yani bebek, 
babası konuştuğunda, annesinin 
konuşmasından çok daha fazla 
heyecanlanıyor, daha fazla tepki 
veriyor.

Anne adayının hamileliği ile 
birlikte vücudunda kimyasal ve 
fiziksel değişimlerin yaşanmaya 
başlandığı hepimiz için aşikar. 
Fakat size bazı babaların da 
eşlerinin hamileliğiyle birlikte 
,vücutlarında bazı değişikliklere 
maruz kalmaya başladığını 
söyleyebilirim. Couvade 
Sendromu’na göre eşleri hamile 

kalan bazı erkekler hormonal 
sebeplere bağlı olarak gebelik 
belirtileri gösterebilmektedir. 
Bunların başında mide bulantısı, 
kusma, tiksinme gibi durumlar 
yer alır. Süt hormonu olarak 
bilinen prolaktin anne adaylarında 
üretildiği gibi baba adaylarında 
da üretilmeye başlar. Bunu test 
etmek için araştırmaya katılan 
henüz baba olmuş ve eşinin 
hamileliği döneminde gebeliğin 
çeşitli belirtileri yaşamış olan 
282 denek %55 oranında hamile 
eşiyle aynı belirtilere sahip olduğu 
saptanırken, doğum sonrası 
bebekleriyle ilgilendikten sonraki 
prolaktin seviyelerinde ise %20 
oranında artış saptanmıştır. Yani 
bazı baba adayları içlerinde bir 
bebek taşımasalar bile belirtilerini 
taşıyabilirler. Peki erkekler bu 
hormonu neden üretir? 

Bu onlar için bir çeşit biyolojik 
bir “Baba Oluyorsun!” sinyali 
olabilir mi? Aslında üzerinde biraz 
düşününce yaratılışın, bebek ve 
baba ilişkisini sağlama almak gibi 
bir derdi olduğunu görmemek 
imkansız.

Erkeklik hormonu olarak bilinen 
ve agresyonla doğru orantılı 
olarak ilişkili olan testesteron 
hormonunun, bir erkek çocuk 
sahibi olduğunda önemli oranda 
düştüğü tespit edilmiştir. 



yüKseK mimar - Öğretim gÖrevlisi
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GÜLAY 
KURTSosyal ve mekânsal ayrışma, 

çoğu zaman birlikte açıklanan 
kavramlardır. “Sosyal ayrışma, 
gruplar arasında artan sosyal 
ve kültürel farklılıklara yol 

açan, etnik ya da sosyal olarak farklı 
grupların mekânsal ayrımlaşmasıdır”. 
Toplumsal ve mekânsal ayrışmayı 
üreten dinamikler, çoğunlukla kent 
yoksulları ve dezavantajlı alt sınıflar 
açısından ele alınmaktadır. Oysa üst 
sınıfların sahip oldukları araçlar ve ola-
nakların çeşitliliği, mekânı tasarım ve 
donatım yoluyla dışlayıcı hale getirmek 
üzere biçimlendirmelerini kolaylaştır-
maktadır.

Maalesef sosyal ve mekânsal 

ayrışmanın, refah devletinin çözülmesi 
sürecine bağlı olarak doğrudan ve 
dolaylı gelirlerdeki uçurumun artması 
ile keskinleştiği görülmektedir.

 Geçtiğimiz on beş yıl boyunca, 
refah koşullarını sağlamış olan birçok 
ulus devlet yavaş yavaş daha neo-libe-
ral bir yöne dönmüşledir. Birçok inisi-

yatifin, daha çok piyasa tarafından yön-
lendirilmesi ve hükümet denetiminin 
kaldırılması yönüne itildiği bir genel 
atmosfer yaratılmıştır. Vergide indirim, 
evrensel refah anlayışının olmaması, 
yeniden dağıtımın azaltılması, hükü-
met denetiminin en aza indirilmesi, 
devlet desteğinin kesilmesi ve daha 
esnek işgücü piyasası oluşmuştur. Bu 
durumun bireysel istihdam fırsatları 
açısından artışla sonuçlanacağı, ancak 
aynı zamanda sosyal kutuplaşma ve 
kentsel alanlarda ki sosyo- mekânsal 
ayrışmayı da artıracağı, çoğunlukla 
kabul edilen bir görüştür. 

Sosyal ayrışma, gelire ve dolayısıyla 
sınıfsal konuma göre ortaya çıkabildiği 

gibi, farklı etnik ve dini gruplar arasında 
da ortaya çıkabilmektedir. Bu durum, 
toplum içinde yerleşen ayrımcılığın bir 
sonucudur. Bu bize iki farklı ayrışma 
türünü vermektedir: ilki gelir ve statüye 
göre, ikincisi etnisite yani ırki ya da dini 
kimliğe göre. 

Gelir ve statüye yani sınıfsal konu-
ma bağlı ayrışma, eğitim ve istihdamla 
ilgilidir ve yaşam tarzı sebebiyle ortaya 
çıkmaktadır. Etnik ya da dini kökene 
göre ortaya çıkan ayrışma ise ayrımcılı-
ğın bir sonucudur. Bu türlü ayrışmada, 
toplumu oluşturan çoğunluk, asimi-
lasyon yolu ile azınlık durumundakileri 
dışlar.

Azınlık grupları, asimile olmamak 
adına, toplumun geneli tarafından 
dışlandıkları için gettolar oluşturarak 
ya da gelenek ve kültürlerini korumak, 
dayanışma ağları kurmak için adacıklar 
oluşturarak toplumun geri kalanından 
ayrışabilmektedirler. Özellikle göçle 
gelen ve tutunma savaşımı içinde olan 
kişiler, benzerleri ile birlikte hareket 
etmenin avantajlarından faydalanma 
çabası ile harekete etmektedirler. Etnik 
ya da azınlık gruplara toplumun geneli 
tarafından uygulanan dışlama, kitlesel 
düzeye ulaştığında, kentler ve ülkeler 
düzeyini aşarak dünya tarihinde önemli 
izler bırakmıştır. 

Dezavantajlı grupların, kendilerini 
korumak üzere cemaat bağları ya da 
etnik bağlar ile bir araya gelerek bir 
savunma hattı oluşturmak zorunda 
kalmışlardır. Bu durum, hayatta kalma 
savaşında verilen zorunlu bir tepki 
olarak görülmelidir. 

Dolayısıyla, bu ayrışmanın olumlu 
yanı olarak değil, sonuçlarından biri 
olarak ele alınmalıdır. Cemaat bağları-
nın, tutunma ve hayatta kalma sava-
şımı verilen, ekonomik ve toplumsal 
dayanışmanın gerektiği durumlarda 
güçlendiği, ekonomik koşulların ve 
sınıfsal kompozisyonların değiştiği 
durumlarda zayıfladığı bilinmektedir. 

Göçmenlerin politik haklardan 
yoksun oluşu, yeniden dağıtım süre-
cinde neyin ve neye göre yer alacağı 
konusundaki kararlara katılamamaları 
anlamına gelmektedir. Dahası, oy hak-
ları olmadan, neyin yeniden dağıtılaca-
ğı konusundaki kararlarda politikacılar 
tarafından görmezden gelinebilmek-

tedirler (örneğin sosyal yardım, sosyal 
konut, ortak altyapı, yerel yönetimlerce 
dağıtılan yardım başvuru formları)

TÜRKİYE’DE SoSYAL AYRIŞMA 
Türkiye açısından sosyal ayrışma 

konusu ele alındığında, yine eğitim 
düzeyi ve ekonomik kazanca bağlı 
olarak ortaya çıkan benzer sonuçları 
izlemek mümkündür. Ancak Türkiye’nin 
kendine has dinamikleri de bulunmak-
tadır. Türkiye, 24 Ocak 1980 ekonomik 
kararları ile serbest piyasa ekonomisine 
geçişle birlikte bir yeniden yapılanma 
içine girmiştir. Bu dönem, ekonomik 
önlemler ve politikaların belirleyici 
olduğu bir dönemdi ve bu politikalar 
tabii ki sosyal, kültürel ve sınıfsal dönü-
şümleri de beraberinde getirdi. 

1980 sonrası ekonomik alanda 
yaşanan yeniden yapılanma ile gelir 
dağılımı ve istihdam olanaklarındaki 
değişimin sonucunda ortaya çıkan 
sosyal ayrışma, bir yandan tarihimizdeki 
Batılılaşma eksenindeki hareketlerin 
bu kez farklı dinamikler ile devamlılığı 
üzerinden tariflenirken, diğer yandan 
üst sınıf kimliğinin yeniden oluşumu 
ile açıklanmaktadır. Bunlar birlerini des-
tekleyen görüşlerdir, çünkü bahsedilen 
dönemden itibaren Türkiye’de üst sınıf-
lar kendi kimliklerini Batılı yaşam biçimi 
göstergelerine sahip olma yoluyla 
tariflenmek çabası içine girmişlerdir. 

 1980’li yıllar, Türkiye’de kentleşme 
süreçlerine damgasını vuran, farklılaş-
ma ya da çeşitlenme ile ortaya çıkan 
ayrışma eğilimleri olan yıllardır. Bir uçta, 
kentin çeperinde eskisinden çok farklı 
yöntemlerle ve ilişkilerle var kalmaya 
çalışan ve bu uğurda daha önceden 
yapmayı tasavvur bile edemeyeceği 
çok şeyi yapmaya hazır kent yoksulları; 
arada bir yerde kooperatifler yoluyla 
kentteki paylaşım kavgasına katılan 
ve kent çeperindeki geniş arazilere 
göz diken orta sınıflar; ve diğer uçta, 
kentin en prestijli alanlarında ‘kapattığı’ 
arazilerde özel güvenlik sistemleri ile 
korunan yüksek duvarların ardında 
yaşayan ve artık değil terk ettiği kente, 
topluma bile dönüp bakmayan üst 
sınıflar oluşmuştur. Buraya kadar kısa 
bir giriş yaptığım sosyal ve mekânsal 
ayrışma konusuna başka bir yazıda 
devam etmek üzere hoşçakalın…
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Gelir ve statüye yani 
sınıfsal konuma bağlı 

ayrışma, eğitim ve 
istihdamla ilgilidir ve 

yaşam tarzı sebebiyle 
ortaya çıkmaktadır. Etnik 
ya da dini kökene göre 

ortaya çıkan ayrışma ise 
ayrımcılığın bir sonucudur. 

Bu türlü ayrışmada, 
toplumu oluşturan 

çoğunluk, asimilasyon 
yolu ile azınlık 

durumundakileri dışlar.



1890 yılında Ankara’nın beldesi 
Kazan’da doğdu. Kurtuluş 
Savaşında gazi olmuş bir 
askerin eşiydi. Çiftçilik yaptı. 
Köy muhtarı olan babasının 

vefatının ardından köy muhtarlığını Hatı 
Çırpan devam ettirdi. Savaş yıllarında 
köyün güvenliğinden sorumlu isimler 
arasındaydı.

Beş çocuk annesiydi. Hem tarımla 
uğraşıyor, hem çocuklarına bakıyor hem 
de köyün muhtarlığını sürdürüyordu. 
Becerikliydi ve pratik bir zekâya sahipti. 
Asıl adı Hatı olmasına rağmen hep Satı 
Kadın olarak anılacaktı. 

Mustafa Kemal’in Kızılcahamam’a 
gideceğini öğrenince Kazan’a da 
uğrayacağını düşünerek bütün köyü 
temizletti. Evler muhtar Satı Kadının 
emriyle boyandı, alçılar çekildi. Köy 
baştanbaşa Atatürk’ün ziyaretine 
hazırlanmıştı. 

Satı Kadın haklı çıktı ve Atatürk bu 
ziyaret sırasında Kazan’a da uğradı.  
Köylülerinin hazırladığı ayranı ikram 
utanarak edememesi üzerine, ayran dolu 
bardakları Atatürk’e ve beraberinde gelen 

heyete yine muhtar Satı Kadın uzattı. 
Atatürk’le ilk karşılaşmasıydı. Kundaktaki 
çocuğu kucağındaydı.

Satı Kadın kendisini tanıttı. Cesur, 
kısa ve kendine güvenen cümlelerle 
konuşuyordu. 

Atatürk’ün “Ne zaman doğdun?” 
sorusuna “1919’da doğdum Paşam” 
diyerek cevapladı. Etraftan “Nasıl olur” 
itirazları yükselirken o günlerde yirmi beş 
yaşında olan Satı Kadın “O tarihten önce 
biz hiç yaşamıyorduk Paşam” demesiyle 
herkesi kendine hayran bıraktı. Bu cevap 
Satı Kadın’ın hayatının belki de dönüm 
noktasıydı. Köyünden Türkiye Büyük Millet 
Meclisine giden yolda ilk adımı o cevapla 
atmıştı.

1935 yılında Ankara’nın ilk kadın 
milletvekili olara Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’ne gitti. O güne dek hiçbir eğitim 
almamıştı ama Türk siyasetinin ilk kadın 
simalarından birisi olmayı başarmıştı. 

21 Mart 1956 tarihinde Satı Kadın 
vefat etti. Çiftçi, beş çocuklu, eşi gazi bir 
kadın milletvekili olarak yaşarken olduğu 
gibi ölümünden sonra da adı sık sık 
anılacaktı. 
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İLK KADIN VEKİL:

HATI
ÇIRPAN

(SATI KADIN)
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Tarihin ilk çağlarından beri 
kurulan bütün devletlerde 
kanunlar ve mahkemeler 
vardı. Ancak kanunların 
ve mahkemelerin olması 

veya devletlerin yönetim biçimlerinin 
krallık ya da cumhuriyet olması o 
devletin hukuk devleti olup olmadığı 
konusunda belirleyici bir rol oynamaz. 
Zira firavunun Mısır krallığı da belli bir 
takım kanunlarla yönetiliyordu. Yine 
“Katolik” unvanı ile meşhur Aragon 
(İspanya) Kralı Ferdinand “Kral olmasına 
Kralım, bunda kuşku yok ama her aklıma 
eseni de yapamam ya...” derken de, bir 
anlamda kendisinin dışında ve kendisinin 
bile uymakla yükümlü olduğu hukuk 
kurallarının uygulandığı bir rejimin var 
olması gerektiğini ileri sürüyordu. Bu 
anlamda hukuk devletinin birinci kıstası, 
bir devlet rejiminde belirlenen hukuk 
kurallarına hem yönetenlerin hem de 
yönetilenlerin (toplum, halk, vatandaş) 
uyması, kısacası hukuk kurallarının 
herkes için geçerli olmasıdır.
Bu noktada önem 
arz eden husus 

yapılan kanunların vatandaşın refah ve 
mutluluğunu gözetiyor ve en alt gelir 
seviyesindeki vatandaş ile en üst gelir 
seviyesindeki vatandaşın eşit şekilde 
hakkını arıyor ise ve yine  devletin eylem 
ve işlemleri de yasalarla kontrol altına 
alınmış ise o devletin bir hukuk devleti 
olduğunu söyleyebiliriz.  Yeri gelmişken 
tarihte en büyük kanun yapıcılardan biri 
olarak kendine yer bulan Hammurabinin 
şu sözü hukuk devletinin ana temasını 
anlamakta kolaylık sağlayacaktır “ Ben 
zayıfları ve güçsüzleri korumak için 
kanun yaptım”. 

Günümüzde hukuk devleti 
olarak batılı devletler gösterilse 
de ne geçmişlerinde ne 
de günümüzde bizler 
kadar hukuk devleti 
anlayışına sahip 

olamamışlardır. İlk Türk devletlerinden 
itibaren yazılı veya yazısız bütün kanunlarda 
hukukun üstünlüğü esas alınmış, vatandaşın 
refah ve mutluluğu ön planda tutulmuştur. 
Kuramsal olarak insanın devletten önce 
oluştuğu, hatta devletin varlık şartının insan 
olduğu, zira insan olmadan devlet denen 
olgunun var olamayacağı aşikardır. Şeyh 
Edebali’nin “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” 
sözü devlet ve hukuk sistemimizde insanın 
merkeze aldığının  en büyük kanıtıdır.  Bu 
yüzden de dünyanın hiçbir devletinde 
görülmeyen bir devlet ve vatan sevgisi 
oluşmuş ve Devlet kendisinden korkulan 
çekinilen bir kurum olarak değil vatandaşın 

her türlü ihtiyacını karşılayan bir kurum 
olarak görülmüş ve millet devlete 

olan sevgisini devlet baba sözüyle 
günümüze kadar yaşatmıştır. 

Bir devlete kavramsal olarak 
“hukuk devleti” denmesi, o 

devletin hukuk devleti 
olduğunu göstermez. 

Bir devletin hukuk 
devleti niteliği 

kazanabilmesi için 
öncelikle belli 
başlı bazı unsurları 
taşıması gereklidir. 

Hukuk devleti 
ilkesinin gerekleri 

konusunda tam bir 
görüş birliğine varılmış 

değildir. 

Bununla birlikte ülkemizde hemen 
herkesin üzerinde görüş birliğine vardığı 
hukuk devletinin gereklerini bir kaçından 
bahsedecek olursak şayet “ 
• Temel hak ve hürriyetlerin güvence altına 
alınmış olması, 
• Kanunların Anayasaya uygunluğunun 
yargısal denetimi, 
• Kanuni idare ilkesi (Yasal Yönetim), 
• İdarenin yargısal denetimi, 
• Kanunsuz suç ve ceza olmaması 
• Devlet faaliyetlerinin belirliliği ilkesi, 
• Kuvvetler (erkler) ayırımı, 
• Mahkemelerin bağımsızlığı ve yargıç 
güvencesinin sağlanmış olması (Yargı 
Bağımsızlığı), 
• İdarenin mali sorumluluğu,
 • Demokratik siyasi rejim 

Tüm bu süreçler göz önüne alındığında, 
toplumun ekonomik ve sosyal gelişimi ile 
beraber ve buna paralel bir biçimde, kendi 
mecrasında ilerleyen hukuk devletinin 
bu vasfı kazanma sürecinde etkin olan 
temel unsurun bireyin devlet karşısında 
sahip olduğu konum ve haklarının 
olduğu görülmektedir.Gerçek bir hukuk 
devletinde yaşamak istiyorsak güçlünün 
hukukunu değil devlette yaşayan bütün 
bireylerin hukukunu yaşatan bir sisteme 
ihtiyacımız vardır. Bir grubun  devletin bütün 
kurumlarına hakim olduğu ve ülkenin bütün 
vatandaşlarının yerine düşünüp en doğru 
kararı da kendilerinin verdiğine inanan veya 
benim oyumla evde börek aça kadının 
oyu bir olamaz gibi eşitler arası eşitlik 
anlayışına sahip insanlar hukuk devletinin 
yaşamasının önündeki en büyük engeldir. 
Ancak ve ancak bir ülkenin vatandaşları 
adalet önünde eşitse ve o ülkede hukuk 
anlamında herkese dokunulabiliyorsa kanun 
devleti değil  gerçek bir hukuk devletinde 
yaşıyorsunuz demektir.

“Hukuk, adalet süzgecinden; devlet de 
hukuk süzgecinden geçtikten sonrageriye 
kalan şey hukuk devletidir.”

ALPEREN
YİĞİT
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    TÜRKiYE’Yi  RECEP 
TAYYiP ERDOĞAN 
sAYEsiNDE TANIYORUZ

Güney Sudan’ın 9 
Temmuz 2011’de 
bağımsız olmasından 
önce Sudan, Afrika’nın 
en geniş yüzölçümüne 

sahip ülkesiydi. İngiltere’den 1956 
yılında bağımsızlığını kazanan Sudan, 
bu tarihten itibaren iç savaşlara 
sahne oldu. Sudan halkı bugüne 
gelene kadar büyük bedeller ödedi. 
Emperyalist güçler Güney Sudan ve 
Sudan arasında karışıklık çıkarmak 
için elinden gelen her şeyi yaptı. 
Sudan’ı ikiye bölerken Hollywood’un 
ünlü simalarını bile kullanmaktan 
çekinmedi. 

Tüm bu karmaşanın ortasında acı 
çeken Sudan halkı oldu. Günümüzde 
Sudan halkının yüzde 40’ı yoksulluk 
sınırının altında yaşam mücadelesi 
veriyor. Bu karışık ortamda her zaman 
olduğu gibi yine en büyük acıyı 
kadınlar ve çocuklar yaşıyor. 
Tüm bu karmaşanın ortasında 
azimli bir kadın, Sudan Parlamento 
Milletvekili laudo Elhad tüm 
imkansızlıklara rağmen Sudan’da 
dergi çıkarıyor. Sudanlı kadınların sesi 
oluyor. Kâğıt bulmanın bile zor olduğu 
ülkede  “Bizim derdimizi anlatan bir 
dergi çıkaralım ki bize ait dergimiz 
olsun.” Diyerek tüm zorluklara rağmen 
Sudanlı kadınların problemlerini ve 
seslerini duyuruyor. Turuncu Dergisi’ne 
konuşan Sudan Parlemento Milletvekili 
laudo Elhad, dergi çıkarmanın 
zorluklarından bahsetti.

Sizi tanıyabilir miyiz?

Sudan Parlemento Milletvekili Rauda 
Elhad

Derginiz ne kadar süredir 
yayınlanıyor?

 3 senelik bir dergi, aylık yayınlanıyor.

Kaç adet basılıyor?

3 bin adet basılıyor fakat şimdi 
problemler var, kağıt çok zor 
bulunuyor. Bu sebeple  adetler düştü 
ama dergi basımına hiç ara verilmedi.

Dergi okuyucu sayısı yüksek mi, 
Sudan halkı iyi okuyucu mudur?

Eskilerin bir sözü var “Kahire’de yazılır, 
Beyrut’ta basılır, Hartum’da okunur’ 
diye. Sudan okuyan bir toplum.

Sudan’ın nüfusu ne kadar? Genç 
nüfus çok mu?

Nüfusumuz yaklaşık 30 milyon. 
Gençler ve çocuklar çoğunlukta. 

Dergiyi çıkarmadaki amacınız 
nedir?

Sudan’da kadın ve aile dergisi 1946 
yılında çıktı. Sonra aileyle ilgili birçok 
dergi çıktı, fakat bu dergiler kapandı. 
Kadınla ilgili dergi kalmadı. Bunun 
nedenine gelince…  Baskı esnasında 
zorluk çıkarıyorlar, kağıt çok pahalı 
bu sebeple dergicilik yapanlar işlerini 
bıraktılar. Ama ben karar verdim. ‘Bizim 
derdimizi anlatan bir dergi çıkaralım 
ki bize ait dergimiz olsun’ diye 
düşündüm.

Parlamentoda kaç tane kadın 
milletvekili var?

1946 yılında, ilk Mecliste Sudan’ın 
kurtuluşundan sonra 1946’da 1 
kadın milletvekili vardı. Şimdi ise 
parlamentoda milletvekili oranı yüzde 
31 ve 156 kadın milletvekili var. 

Ülkenizdeki dergilerin içeriği nedir? 
Daha çok hangi konularda dosyalar 
hazırlanıyor?

Aile, gençlik, turizm, kültür, bir 
bölümde de çocuklara yer veriliyor.

Siyaset içeriyor mu?

Genel olarak toplumun siyasi eğilimleri 
ve gündemde yaşanan gelişmeler 
takip ediliyor.

Sudan’da meclise giren kaç parti var?

Şu an bir parti var. Muhtemelen 
devlet kendi içindeki küçük partilerle 
bir anlaşma yapmış. Ben de iktidar 
partisinde milletvekiliyim.

Sudan’ın yönetim biçimi nedir?

Sudan Cumhuriyet’le yönetilmektedir.
Kaç yılda bir seçim yapılıyor?
Seçimler 4 yılda bir yapılmaktadır. 

Türkiye ve halkımız hakkında 
Sudanlılar ne düşünüyor?

Biz Türkiye’yi en çok Recep Tayyip 
Erdoğan sayesinde tanıyoruz. Aslen 
benim dedelerim Türk.  Darfur 
bölgesinde Osmanlı döneminin izlerini 
belirgin bir şekilde görülüyor. Türkiye’yi, 
Türk halkını ve Cumhurbaşkanınızı çok 
seviyoruz.

SUDANLI MİLLETVEKİLİ RAUDA ELHAD: 
RÖPORTAJRÖPORTAJRÖPORTAJ
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Darfur bölgesinde 
Osmanlı döneminin 

izlerini belirgin bir 
şekilde görülüyor. 

Türkiye’yi, 
Türk halkını ve 

Cumhurbaşkanınızı 
çok seviyoruz.
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ülkesinde uygulanan kota politikaları 
ve kampanyalar neticesinde gelişen 
kadınların siyasete dahil olma hikayesi, 
Türkiye’de Türkiye’ye özgü değerlerin 
ön plana çıkarılması ile birlikte ger-
çekleşti. Kadın kimliğinin ve özellikle 
anne kimliğinin sahip olduğu manevi 
güçle birlikte yeni bir retoriksel strateji 
belirlendi. Özellikle Ak Parti’nin seçim 
kampanyaları sırasında kullandığı bu 
yeni söylem diğer partilerin de bu yön-
de adım atmasını sağladı. Son olarak 
Meral Akşener bu yaklaşımı kendi slo-
ganına kadar taşıdı ve karşımıza “Meral 
Anne” olarak çıkmayı bile göze aldı. 
Partilerin kadınların siyasete dahil 
olmasını destekleyen pozitif ayrımcı 
stratejileri, özendirici eylemleri ve 
kamuoyunda değiştirmek istedikleri 
algı için her yol denense de ülkemizde 
hala kadınların siyasete dahil olmasının 
önüne geçen birden fazla etken var. 
Yıllardır kadınların iş hayatındaki ilerle-
yişini temsil eden “cam tavan sendro-
mu” siyasette de maalesef kadınların 
karşısına çıkıyor. “Kadına özgü, kadının 
yetebileceği” tanımlarının altında 
sınırlandırılan engeller serisinde kadın-
ların mücadelesi hala tuhaf gözlerle 
izleniliyor. Öyle ki özellikle politikada 
sahada görev alan kadın politikacılar, 
mekanlardan topluluklara kadar aslın-
da rahatlıkla erişebilecekleri noktalara 
toplumdaki genel algının neticesinde 
erişemiyor. Bu da politikanın neredeyse 
vazgeçilmez ögesi haline gelen saha 
çalışmalarının tek taraflı bakış açısı üze-
rinden ilerlemesine neden oluyor. 
Kadının politikadaki ilerleyişinin önüne 
geçen engeller hala gücünü koru-
maya devam etse de tüm dünyada 
Türkiye’yle birlikte algı çoktan değiş-
meye başladı. WIN/Gallup tarafından 
65 ülkede yapılan araştırmaya göre 
katılımcıların %34’ü, siyasetçilerin ağır-
lıklı olarak kadın olması durumunda, 
dünyanın genel olarak daha iyi bir yer 
olacağını ifade etmiş. Bu kadınlar için 
her ne kadar olumlu bir sonuç olsa da 
aynı araştırmada yüzde 41’lik oranla 
kadınların erkek egemen siyasette çok 
farklılık yaratmayacağını da dile geti-
renler olmuş. 

Günümüzde kadın çalışmalarının 
temelini de kadının siyasetteki yerin-

den ziyade siyasetteki etkisi oluşturu-
yor. Bu noktada özellikle kadın lider-
lerin çizdiği imaj büyük bir önem arz 
ediyor. Şayet kadın liderler yer aldıkları 
dönem içerisinde arkalarında doğru bir 
miras bırakamıyorsa sonraki dönemler-
de kadın politikacıya yönelik algı ibresi 
birden yeşilden kırmızıya geçiyor. Bura-
daki asıl sıkıntı, cinsiyetin tıpkı inanç ve 
ırk gibi kimliklerle birlikte adlandırılıp 
kesişimsel politikalara malzeme edil-
mesi. Ülke yönetiminde veya yerel bir 
yönetiminde en hafif bir başarısızlıkta 
liderlerde sorgulanan kimlikler içinde 
cinsiyet, ırk ve dini inanışın bile önüne 
geçmiş durumda. Tüm bunlara rağmen 
G20 ülkelerinde içinde şu anda 3 ülke-
nin yönetiminin başında kadınlar yer 
alıyor.

Yeni nesil, bilgi paylaşımının hızı-
nın artması ile birlikte kadın ve erkek 
arasındaki o keskin çizginin giderek 
küçülmesi yönünde adımlar atmaya 
gayret ediyor. Bu gayretlerle birlikte 
değişen dünya dengeleri, daha liberal 
ve cinsiyet dağılımının her alanda daha 
makul olduğu ortamları desteklemeye 
devam ediyor. Kadınlar her ne kadar 
kimlik problemi ile mücadele halinde 
olsalar da bugün dünya ülkeleri için 
daha istikrarlı ve güçlü yönetimlerin en 
önemli unsuru haline geldiler. Ekono-
mik istihdamdan toplumdaki gerilimin 
azaltılması yönündeki adımlarından, 
bilim ve teknolojideki adımlara nere-
deyse her alanda etkili olan kadınların 
fırsat olarak görüldüğü günlere ulaş-
mamıza neredeyse çok az kaldı. 

NAZ MELİS
ZENGİN
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B ir şeyin sahibi devlet ise, o şey 
kimseye ait değildir, demektir. 
Kimseye ait olmayan bir 
şey de, kimsenin umrunda 
değildir!”

Bu sözlerin sahibi 80’lerin dünya siyasetine 
damga vurmuş ismi Margaret Thatcher’a 
ait. “Demir lady” lakabıyla tanınan ve yö-
nettiği dönem içerisinde dengeleri tüm-
den değiştiren Thatcher kadın kimliğinin 
neden olduğu yalnızlığı, umursamazlığı ve 
despotluğu ile üsteleyebilmişti. 
Tabi kimse Demir lady kadar şanslı değil. 
Hele hele kadın kimliğinin daha çok sıfatla 
yüklendiği doğu ülkelerinde bu şansa sa-
hip olabilmek oldukça zor. Bu topluluklar-
da kadının arka planda kalmasından ziya-
de erkeğe oranla daha fazla sorumluluk 
halinde olması kadının politika içerisindeki 
ilerleyişini uzun yıllardır etkiliyor. Kadına 
ithaf olduğu söylenen tutum ve davra-
nışların reel politik anlayıştan uzak olması 
iddiası ve nicesi yıllardır kadınların siyasette 
hak ettikleri ortamı bulmalarının önüne 
geçiyor. Adeta ön yargılardan oluşmuş 
bir duvarı çıplak elleri ile yıkmaya çalışan 
kadınların bu savaşında son yıllarda kimliği 
ön plana çıkaran pozitif politikalardan ni-
hayet sonuç alınmaya başlandı. Çoğu batı 

Yıllardır kadınların iş 
hayatındaki ilerleyişini 

temsil eden “cam 
tavan sendromu” 

siyasette de maalesef 
kadınların karşısına 

çıkıyor. “Kadına özgü, 
kadının yetebileceği” 

tanımlarının altında 
sınırlandırılan 

engeller serisinde 
kadınların mücadelesi 

hala tuhaf gözlerle 
izleniliyor. 
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Siz bilinçaltınızı bilince dönüştürene 
kadar, o sizin hayatınızı yönlendirecek 
ve siz ona kader diyeceksiniz.”

Jung

RÜYA LAR IN
İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜ

SEYRAN AKTAŞ
seyranakdas@hotmail.comSonsuz bir döngünün 

bilinmezliğinde, gelişim ve 
tekâmül üzere yaratılmış 
insan, türlü zorluklarla 
kendini bulmaya ve 

onarmaya çalışmaktadır. Bin bir 
hamleyle ve yolla kavranması güç 
insanın bunca zorluğuna yine 
sistem yardım etmekte, yaşamı 
kolaylaştıracak yollar sunmaktadır. Bu 
yollardan biri de rüyalardır.  Rüyalar 
atalarımızdan ve ailemizden aktarılan 
genetik bilgilerin, yaşantıların, anne 
karnından itibaren aldığımız kişisel 
deneyim ve duyumların deposu 
olan bilinçdışını havalandıran ve 
aydınlatan pencerelerdir. 

Özellikle bize hatırlamadığımız 
dönemlerdeki negatif kayıtlarımızı 
sembol diliyle fısıldayarak, duyup 
farkında olmadığımızda çığlıklar 
atarak iyileştirmeye çalışan 
yardımcılarımızdır. 

Peki, bu denli olumsuz kayıtları 
oluşturan olgular nedir diye 
baktığımızda, önümüze masum 
hataların yol açtığı derin psikolojik 
yaralar çıkmaktadır. 

Bireysel olgunluğa henüz 
erişememiş, kendi benliğini tanıyıp 
geliştirememiş insanların bir araya 
gelip evlilik ve çocuk sorumluluğunu 
alıp el yordamıyla, deneme yanılma 
yöntemiyle yaptıkları hataların 
bedelleri böylece sürüp gitmektedir. 

Bir buğday tohumundan bile 
en iyi verimi alabilmek için her 
yıl uluslararası tarım kongreleri 
düzenlendiği halde, en komplike 
ve yüce varlık olan insanın varoluşu 
tesadüflere bırakılmıştır. 

Şimdilerde bilinçli ebeveynler 
gebelik öncesi bir takım ön hazırlık 
yapmaktalar. Bebeğin sağlıklı 
gelişimi için kan testleri, vitamin-
mineral takviyeleri, fiziki ve sosyal 
koşulların hazır hale getirilmesiyle 
duyarlı davranmaktalar.

Peki, bu yeter mi? Elbette yeterli 
değil.  Bir insanın tüm yaşamını 
üzerine kuracağı temel inşaatı 
annesinin rahminde oluşmaktadır. 

Burada ne kadar sağlıklı, huzurlu, 
güvenli bir süreç geçirirse o kadar 
sağlıklı bir kişilik oluşur.

Beyaz tohum beyaz rahme 
düşmeli…  Bunun için en başta 
anne adayının kendi cinsel kimliğiyle 
barışık olması ve bu gebeliğe 
psikolojik olarak hazır bulunması 
gerekmektedir.  

Cinsel kimliğiyle ve iç beniyle 
barışamadığında kendiyle ve 
etrafıyla kavgalı olan annenin 
rahmindeki cenin kaotik bir 
ortama maruz kalır. Bir de anne 
bu gebeliğe bir sebeple hazır 
değilse annenin tüm stres, kaygı, 
bebeği kabullenmeyiş, çatışma, 
gerilim, negatif duygu durumu kan 
yoluyla bebeğe aktarılır. Ceninsel 
Köken Araştırmalarından elde 
edinilen bilimsel sonuçlar da bunu 
kanıtlamaktadır. 

Sağlıklı bir bireyin oluşumu için 
anne adayı gebelik sürecinde hoş 
tutulmalı, stres, kavga - gürültüden 
uzak, hassas davranılarak huzurlu 
ortamı eş ve ailesi tarafından 
oluşturulmalıdır. 



Doğumdan hemen 
sonra anneyle ten 
teması ve emzirme 
sağlanmalı, göbek 
bağı daha sonra 
kesilmelidir. 
Doğumdan sonraki 
iki yıl da en az anne 
rahminde geçen 
süreç ve doğum 
olayı kadar önemli 
bir dönemdir. 
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Doğum süreci ise doğal ve 
kolay gerçekleşirse insan yavrusu ilk 
travmasını hafif atlatacaktır. 

“Doğum Travması” diyoruz, çünkü 
anne karnındaki güvenli, sıcak, stabil 
ve hazır ortamdan zorlukla dünyaya 
gelmek, ciğerlere oksijen çekmek, 
üşümek, örselenmek, acıkmak ve acı 
hissetmek bebek için dehşet verici 
bir deneyimken, doğumun zor ve 
uzun olması, diğer aksilikler doğum 
travmasını şiddetlendirir ki bu da 
yaşama dair birincil kaygımızı kuvvetli 
ve süreğen kılar.

Doğumdan hemen sonra anneyle 
ten teması ve emzirme sağlanmalı, 
göbek bağı daha sonra kesilmelidir. 

Doğumdan sonraki iki yıl da en az 
anne rahminde geçen süreç ve doğum 
olayı kadar önemli bir dönemdir. 

Korteks gelişimi henüz oluşmamış 
bebek, hem bilişsel düzeyde ve 
hem fiziksel güçsüzlüğün verdiği 
hayatı koruma içgüdüsünün etkisiyle 
sürekli duyularıyla olan biteni algılar 
ve kaydeder. Bunlar güçlü kayıtladır, 
bebek tarafından bilişsel düzeyde 
yorumlanıp anlamlandırılamadıkları 
için yaşama dair her tehdit ham haliyle 

hücrelere kaydolur.
Beş duyusuyla algıladığı, 

dokunma, işitme, koku, görme ve 
tatma uyaranlarının olumsuz olanları 
psikolojik virüslere sebep olmaktadır.

Bunlar: 

BAŞLICA (ALT UÇ) VİRÜSLER
1. Tuvalet temizliği sırasında apış 

arasına değen anne eli dışındaki bütün 
eller. (annenin koku ve dokusuna 9 ay 
boyunca aşina olan bebek farklı bir 
dokunuşu yabancılar ve savunmasız 
olduğu için tehdit olarak kaydeder.)

2. Bebek poposu öpmeye ve 
sevmeye eğilimli büyükler. 

3. Anüsten kullanılan ateş düşürücü 
fitiller.

4. Anüsten kullanılan dereceler.
5. Anüsün kulak temizleme 

çubukları ile temizlenmesi.
6. Mahrem bölgelerine değen bakış 

kuantumuyla alınan kayıtlar.
(Yoğun sinir ağlarıyla donanmış 

bölgeler uyarılır ve ileride cinsel kimlik 
karmaşasına sebep olur.)

BAŞLICA (ÜST UÇ) VİRÜSLER
1. Yüksek ve nevrotik ses tınılarıyla 

“Yapma, etme, düşersin, üşürsün, ben 

seni yerim” gibi çığlıklar nedeniyle 
kapmış olduğumuz işitme, korku, 
evham virüsleri.

2. Çatık kaşlı gözler, asık suratlar, 
korku filmleri, hoşa gitmeyen 
sahneler gibi nedenlerle kapmış 
olduğumuz görme kaynaklı virüsler.

3. Şapır şupur öpme, çimdikleme, 
gıdıklama, “Ben seni yerim” çığlıkları 
ile mıncıklayarak sevme gibi 
nedenlerle kapmış olduğumuz 
dokunma kaynaklı virüsler.

4. Ayakta veya beşikte sallama 
gibi nedenlerle kapmış olduğumuz 
denge ve uyku kaynaklı virüsler.

5. Ağzımıza zorla sokulan 
emzik, biberon, yemek kaşığı gibi 
nedenlerle kapmış olduğumuz tat ve 
ağız kaynaklı virüsler.

6. Altımız geç değiştirildiğinde çiş 
ve kaka kokuları nedeniyle kapmış 
olduğumuz koku ve titizlik kaynaklı 
virüsler.

7. Eğer kundaklandıysak,  kapmış 
olduğumuz sıkışıklık ve kapatılma 
virüsleri.

Diğer Psikolojik Virüsler:
 2-9 yaş arası yapılan sünnet. ( 

Korteks gelişiminin tamamlanmadığı 
2-9 yaş arasında yapılan sünnet 
kastrasyon kompleksine (pipi kesimi 
korkusu), bu da yetişkinlikte cinsel 
işlev sorunlarına sebep olabilir.

 Eş dışında birlikte uyku uyumalar. 
(Bilinçdışı  her gece beş rem 
döneminde içgüdüsel aktarım yapar, 
kiminle uyunuyorsa içgüdüler ona 
aktarılır. Bu sebeple kız-kıza, erkek-
erkeğe, anne-çocuk, kardeş-kardeşe, 
baba-çocuk vb. birlikte uyumalar 
sakıncalıdır. Bu da suçluluk virüslerine 
sebep olabilir.)

3 yıl aralığı olmayan doğumlar. 
(Kuran-ı Kerimde iki yıl süt emzirme 
tavsiyesi hem çocuğun beslenmesi, 
hem temel güven duygusunun 
oluşması hem de annenin bedensel 
ve psikolojik olarak dinlenmesi 
için gerekli süre olduğu içindir. Sık 
doğumlarda anne kabullenmiş 
görünse de rahimi ve psikolojisi 
hazır olmadığından rahme düşeni 
en azından bir süre istemeyecektir, 
bu da hormonlar ve kan yoluyla 
bebeğe geçerek istenmeyen canlı 

kompleksine, bu da yaşam boyu 
diğerlerine göre daha hassas, alıngan 
ve öfkeli olmasına sebep olabilir.) 

Annenin ilk 2 yıl tam zamanlı 
bebekle birlikte olamaması. (Bebeğin 
dünyayla kurduğu bağın en önemli 
aracı annedir ve yaşam boyu dünyayı 
güvenli ya da güvensiz algılaması, 
mutlu ve huzurlu bir birey olması bu 
bağın kalitesiyle ilgilidir. Her ihtiyaç 
duyduğunda annenin sıcaklığı, 
gülümser yüzü ve desteğiyle 
karşılanan çocuk hayata sağlıklı 
olarak hazırdır, değilse güvensiz, 
huzursuz ve potansiyelini tam ortaya 
koyamayan birey haline gelebilir.)

uyku, narkoz, sarhoşluk sırasında 
alınan kayıtlar. ( Bilincin devre 
dışı kaldığı zamanlarda bilinçdışı 
kayıt yapmaya devam eder, zira 
o hiç uyumaz. Kalbi attırmaya, 
nefesi aldırıp verdirmeye, sinir 
sistemini düzenlemeye devam 
eder. Özellikle yaşamsal tehdit 
algıladığı durumlarda, bebeklikteki 
gibi aşırı hassas davranarak güçlü 
kayıtlar alır. Bunlar da bilinçli olarak 
hatırlamadığımız fakat bilinçdışında 
kanlı canlı bir hayalet gibi yaşam 
kalitemizi bozan virüsler olarak 
varlıklarını sürdürür.)

Evet, masum hataların nelere mal 
olduğunu ve insan yavrusunun ne 
büyük özenle korunup kollanması 
gerektiğini gördük.

 Peki, tüm bunlara maruz kalmış 
bizler nasıl kurtulmalı bu virüslerden?

 Rüyalarımıza kulak vererek… 
Rüyalarımız tüm bunları anlatıp, 

bilinç düzeyinde anlamlandırıp 
sistemi rahatlatma derdindedir. Rüya 
günlüklerimizi yazdıkça göreceğiz 
ki, kâbuslar azalmaya, tekrar tekrar 
görülen rüyalar sonlanmaya, 
bir süre sonra bizi rahatlatmaya 
başlamış. Ve en güzel hediyesi dikkat 
kesilirsek, rüyanın verdiği duygu ve 
mesajları anlamlandırmaya kendilik 
bilmecemizi çözmeye başlamışız.

Evet, rüyalar habercidir, ama 
en çok bize bizden haber verir ki, 
derinlerimizi keşfedip, engellerimizi 
aşıp biz olabilelim. 

Yaratan’ın düşü olan bizlerin 
düşleri hayra vesile olsun…

Evet, masum hataların 
nelere mal olduğunu 
ve insan yavrusunun 

ne büyük özenle 
korunup kollanması 
gerektiğini gördük.

 Peki, tüm bunlara 
maruz kalmış bizler 
nasıl kurtulmalı bu 

virüslerden?
 Rüyalarımıza kulak 

vererek...

YAZAR YAZAR
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DOSYA

SAĞLIKLI BİR KALP İÇİN
Beslenmeye Dikkat Edin

Doğru beslenmek, diyet yapmak 
anlamına gelmiyor çünkü diyet 
demek, yeme alışkanlıklarında geçici 
değişiklikler yapmak demektir. Doymuş 
yağdan fakir; lif, antioksidan, tekli 
doymamış yağ ve balıktan zengin bir 
diyet, kalp damar hastalıkları üzerine 
olumlu etki yapıyor. Omega 3 yağ 
asitleri içeren besinler de kanda 
pıhtı oluşumunu azaltıp damar 
sertleşmesini engelliyor. Ayrıca, balık 
tüketimi ile kalp damar hastalıkları 
sonucu gelişen ölüm oranında azalma 
görüldüğü belirtiliyor. Trans yağlardan 
uzak durulmalı, mümkünse işlenmiş 
gıdalar hiç tüketilmemeli. Günlük tuz 
miktarı 5 gramın altında tutulmalıdır.

 Fazla Kilolarınızdan   
Kurtulun

Yüksek tansiyona yol açan 
nedenlerin başında fazla kilolar 
gelmektedir. İdeal kilonuzu mutlaka 
korumalı, fazla kilo almamalısınız, 
gerekirse bunun için egzersiz 
yapmalısınız.

 Egzersiz Yapın
Günümüzde teknolojinin sunduğu 

otomobil, yürüyen merdiven ve 
asansör gibi imkanlar nedeniyle gün 
geçtikçe daha az hareket etmeye 
başladık. Oysa fiziksel aktivite azlığı 
ve fizik kondisyon yetersizliği kalp 
damar hastalıklarının oluşumunda 
önemli bir risk faktörüdür. Asansör 
yerine merdiven kullanılmalı, yakın 
yerlere araba ile gitmek yerine yürüyüş 
tercih edilmelidir. Kalp sağlığınız 
için haftanın 3 günü en az 30 dakika 
egzersiz yapmaya özen gösterin. 
unutulmamalıdır ki, fiziksel egzersizin 
yararlı olanı düzenli şekilde yapılanıdır.

 Stresten Uzak Durun
Artık stressiz bir yaşam 

bulamayacağımız için stresle nasıl 
idare edeceğimizi iyi bilmemiz gerek. 
Stres, öfke ve depresyon kalp damar 
hastalıklarının oluşma riskini artırıyor. 
Bu durumda stres altındaysanız, 
öncelikle sizi sıkıntıya sokan nedenleri 
irdeleyin. Bu sorunları ortadan 
kaldırmakta güçlük çekiyorsanız, 
bir uzman yardımı alabilirsiniz. Bazı 
rahatlama teknikleri ve psikoterapi 
huzursuzluğu ve stresi azaltarak 

kalp sağlığını korumada yardımcı 
olmaktadır. İç huzur ve aile ortamındaki 
mutluluk kalp sağlığının korunmasına 
çok etkilidir.

 Sigarayı Bırakın
Günümüzde sigara önlenebilir 

ölüm sebepleri içinde ilk sırayı 
almaktadır. Sigara kullanımı, kalp 
damarlarının tıkanmasına dolayısıyla 
kalp krizine sebep olmaktadır. Kalp 
krizi geçiren kişilerin sigara içmeleri 
de tekrar kriz geçirme riskini artıyor. 
Pasif olarak sigara dumanına maruz 
kalmak da riski artırıyor. Bu nedenle 
kalp sağlığınız için sigarayı kesinlikle 
bırakılmalıdır.

Kan Şekerinizi Kontrol  
Altına Alın

İyi kontrol altında alınmayan kan 
şekeri hastalığı kalp damar sağlığı için 
risk faktör olarak sayılabilir. Amerikan 
Diyabet Derneği kalp sağlığı için açlık 
kan şekerinin 120 mg/dl ve glukoz 
hemoglobinin yüzde 7’nin altında 
olması gerektiğine dikkat çekiyor. Kan 
şekerinizi kontrol altına almak için 
sağlıklı beslenmeye özen gösterin, ideal 
kilonuza ulaşın, ve haftada en az 2 gün 
30’ar dakika düzenli egzersiz yapın.

 Tansiyonunuzu Kontrol  
Altına Alın

Kalp damar hastalıklarının diğer risk 
faktörlerinden biri de hipertansiyon. 
Tansiyon kontrollerinizi düzenli 
olarak yapmayı unutmamalısınız. 
Hipertansiyon sorununuz varsa ve 
genç, orta yaşlı veya şeker hasta 
iseniz hedef kan basıncınızın 130/85 
mmHg’nin altında, ileri yasta iseniz 
140/90 mmHg altında olmasına dikkat 
edin. Bunun için ideal kilonuza ulaşın, 
tuz alımını 5 gram ile sınırlandırın, 
fiziksel aktivitenizi artırın ve sigara 
içmeyin

Kalp Kontrollerinizi Yaptırmayı 
İhmal Etmeyin

Kalp damar hastalıkların bazıları 
hiçbir belirti vermeden sinsi sinsi 
ilerliyor. Bu nedenle hastalıkların 
başarıyla tedavi edilmesinde erken 
teşhis büyük rol oynuyor. Düzenli 
yapılan testler de hastalıkların ciddi 
boyutlara varmadan tespit edilmesini 
sağlıyor.

Asansör yerine 
merdiven kullanılmalı, 
yakın yerlere araba ile 
gitmek yerine yürüyüş 

tercih edilmelidir. 
Kalp sağlığınız için 

haftanın 3 günü 
en az 30 dakika 

egzersiz yapmaya 
özen gösterin. 

Unutulmamalıdır ki, 
fiziksel egzersizin 

yararlı olanı düzenli 
şekilde yapılanıdır.

DOSYA

Günümüzde kalp-damar 
hastalıkları orta ve ileri 
yaş grubunda en önemli 
ölüm nedeni olup kü-
resel ölümlerin yaklaşık 

yüzde 30’unu kapsamaktadır. Tüm 
dünyada bulaşıcı olmayan hastalıklara 

bağlı ölümlerin yaklaşık yarısı kalp ve 
damar hastalıkları nedeniyledir. Bu 
ölümlerin büyük çoğunluğu kalp krizi 
ve inmeye bağlıdır. Ülkemizde, her yıl 
yaklaşık olarak 250-300 bin yeni ko-
roner arter hastasının olduğu tahmin 
edilmektedir... Hızlı, kentsel yaşam ko-

şulları ile bunun getirdiği stres ve kötü 
beslenme alışkanlığı, obezite ve şeker 
hastalığının ayrıca sigara kullanımının 
yaygınlaşması, kalp ve damar sağlığı 
açısından büyük risk oluşturuyor. İşte 
sağlıklı bir kalp için uzmanların önerdi-
ği 8 altın kural… 



YAZAR
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Zira, şiddetin bu denlisine tepki 
çekmek amaç olarak belirlense de bazı 
psikolojik rahatsızlık yaşayan bireylere 
de yol gösterici olduğu yapılan 
yorumlar arasındaydı.

Dünya işlerine ara verip, biraz 
nefes almak, eğlenmek için bir 
yandan da bitmesin diye gıdım 
gıdım izlediğimiz yapımlar da bir 
elin parmaklarını geçmedi. Sezonda 
çokluğuyla dikkat çeken işlerin başında 
yabancı uyarlama projeler de vardı. 
Bu projelerde yapımcılık anlamında 
kalite standartlarımızın yükselişi fark 
edilir derecede olması güzeldi. Buna 
en güzel örnek reyting kulvarında 
birinciliği bırakmayan “women” 
uyarlamasıyla “kadın” dizisi oldu. Yapım 
kalitesi, oyuncuların yüksek performansı 
ve cast’ın başarısı bununla birlikte 
en önemli şey sanırım senaryonun 
gerçekliğe yakın bir şekilde örülmesiydi. 
Seyirci oradaki samimiyeti yakaladı ve 
alkışlarını esirgemedi.

Diğer yandan olmazsa 
olmazlarımızdan siyah giyen eli silahlı 
bıçaklı adamlar, mahallenin bekçisi 
bıçkın delikanlıları, şehrin plaza 
kadınları, cemiyet hayatı kadınlarının 
sinsi oyunları, ihanetler, aile içi aşk 
karmaşası, yasak ilişki çocukları, 
istenmeyen gelinler vs… tüm bu 
başlıkları yeni sezonda da göreceğimiz 
kesin.

Şimdi yeni sezonda ne izleyeceğiz 
merakından çok ne izlemek isteriz gibi 
düşünceler dolaşıyor. Her zaman ilk şart 
sunduğumuz ama hala tam anlamıyla 
istenenin yakalanamadığı “sonunu 
tahmin edemeyeceğimiz” şeklinde 
senaryolar konusunda umut etmeye 
yeni sezonda da devam ediyoruz.

Peki, hemen tüketip izleyicinin kan 
uyuşmazlığı yaşadığı yapımlar nelerdi? 
Neden sevmedik? Buna bir çok kriter 
belirlenebilir fakat unutulmaması 
gereken en önemli detay, Türk halkının 
samimiyet ve gerçekliğe vurulması. 
umarım yeni sezonda daha temiz, 
kaliteli, yeni yüzlerin ekrana taşındığı, 
senaryosuna hayran kaldığımız 
yapımlarla karşılaşırız…

YAZAR
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2 018 sonbahar- kış 
televizyon sezonunu 
kapatmaya hazırlandığımız 
şu günlerde şöyle bir geriye 
dönüp baktığımızda neler 

izledik, hangi dizilerin tüm bölümlerini 
bir oturuşta tükettik, hangi yapımları 
tekrar tekrar görmeye doyamadık?

Kimi yapımlar adeta sabırsızlıkla 
yalanıp yutuldu bazıları ise, azar azar 
tadı çıkarılarak tüketildi. Hangileri için 
tüm aile ekran başına toplandık?

Böyle bir sürü soru akıllara 
geliyor… İlk olarak hemen hemen 
her sezon özünde aynı, genelde farklı 
kriterlerle ekrana sunulan, ana olay 
örgüsü çok değişmeyen yapımlarla 
da karşılaştığımızı belirtmeden 
geçemeyeceğim.

Bir dönem fazlasıyla konak, aşiret, 
hanım ağa, beybaba senaryolarına 
bulandık. Bu sezon onlara benzer ve 
her sezon iş yapan “kadına şiddet” 
algısı yine ön sıradaydı hem de en 
fecisinden, en detaylısından, en can 
yakan görselleri çekinmeden yasak 
dinlemeden gözler önüne serilerek. 
Tepki göstermek çok yerinde bir 
hareketti nitekim, beklenen oldu fakat, 
Rtük bu konuda biraz daha seçici 
olabilirdi demekten de kendimizi alı 
koyamadık. 

Dünya işlerine ara 
verip, biraz nefes 

almak, eğlenmek için bir 
yanDan Da bitmesin Diye 

gıDım gıDım izleDiğimiz 
yapımlar Da bir elin 

parmaklarını geçmeDi. 
sezonDa çokluğuyla 
Dikkat çeken işlerin 

başınDa yabancı 
uyarlama projeler De 

varDı. bu projelerDe 
yapımcılık anlamınDa 

kalite stanDartlarımızın 
yükselişi fark eDilir 

DereceDe olması güzelDi. 
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Yetim
Aileler

BaBasız 
Toplum,

S ağlıklı bir anne-çocuk 
ilişkisinin ardında, 
doğrudan veya dolaylı 
olarak baba desteği 
görülür. Baba doğumdan 

itibaren çocuğun sorumluluğunu 
paylaşırsa, annenin yükü hafifler, 
kendini daha rahat hissederse 
çocuklarına karşı da daha verici 
olabilir.

Ancak günümüzde psikoloji ve 
çocuk gelişimi alanının gördüğü 
ilginin artışına bağlı olarak kadınlar, 
“annelik” üzerine daha fazla 
yoğunlaştı. Güvenli bağlanma, 
kişilik gelişimi, özgüven kazandırma 
derken bilgi bombardımanına maruz 
kalan anneler çocuk yetiştirmenin 
psikolojik yükünü neredeyse tek 
başına taşımaya başladı. Öyle ki bilim 
insanlarının söylediklerine ilaveten 

“internet anneleri, Instamom’lar, 
etkinlik anneleri” ile karşı karşıya kalan 
annelerimiz ciddi yetersizlik duyguları 
hissetmeye başladılar. Peki bütün 
bu süreçte babanın rolü ne tarafa 
düşüyor?

Gelişme süreci içinde başarılı 
sosyal etkileşim, yeterli özgüven ve 
kendi kendini disipline etme gibi 
özelliklerin kazanılmasında başarılı 
bir baba modeliyle kurulan özdeşim 
çok önemli. Araştırmalara göre 
babayla ilişkisi iyi olan çocuklarda 
okul başarısı yüksektir. Yine baba, 
disiplini sağlayan, geleceği planlayan, 
dış dünyayla etkileşimde bulunan 
bir birey olarak model olur (Anne ise 
kişiler arası ilişkileri düzenler). Baba 
özdeşim modeli olarak çocukların 
kişilik gelişimi için çok büyük önem 
taşımaktadır. Erkek çocuk babayla 

özdeşim kurarak ilerde nasıl bir erkek 
olacağına ilişkin modelleme yapar.

 Babanın yokluğu, pasifliği 
ya da ilgisizliği, çocuğun kişilik 
yapısını, ruh sağlığını etkiler ve 
davranış bozukluğuna sebep 
olabilir. unutulmamalıdır ki babanın 
yokluğu bir şekilde (dayı-amca ile ) 
telafi edilebilir ama varken yokluğu 
telafi edilemez. Annenin evdeki 
ebeveynlik yükünü fazlaca üstlenmesi 
sonucunda babaların görevi nerdeyse 
“para veren bir bankamatik” düzeyine 
indirgenmiştir. Bu durumun hem 
çocuklar hem anne üzerinde etkisi 
derin ve yıpratıcıdır. Bu “babasız” 
büyüme hali, psikolojik olarak “yetim” 
kalmış aileler ortaya çıkarmaktadır.

  Baba, çocuğun zihinsel, 
psikoseksüel ve kişilik gelişimini 
etkiler. 

Babanın çocuk eğitimindeki 
etkisi, direkt ve dolaylı olur Babanın 
çocuğuna dokunması, konuşması, 
oynaması ve çocukla ilgili çeşitli 
kararlara katılımı direkt etkiler. Dolaylı 
etkisi ise eşiyle olan ilişkisinden 
çocuklara yansır. Eşine karşı davranışı 
ve eşiyle arasındaki ilişki biçimi sağlıklı 
değilse, anne duygusal olarak çocuğa 
yüklenir. Bütün duygusal yatırımını ona 
yapar. Beklentisi de çok artar. Bu da 
çocuğun bağımsız gelişimini engeller. 
Çünkü annenin babadan göremediği 
duygusal desteği ondan beklemesi 
küçük çocuk için çok ağır bir yüktür.

Baba işe gitme! 
Paracıdan para al!*
Bugün maalesef babalar 

çoğunlukla eğitim sorumluluğunu 
anneye bırakmış ve adeta para 
makinesine dönüşmüştür. Evin 
ihtiyaçlarını karşılamakla görevinin 
bittiğini düşünür.

Bu yüzden eve gittiğinde sessizlik 
ister. (Çocuktan ayrı bir odada 
kalmayı bile isteyebilir). Baba ya çok 
çalıştığı için, ya da yorgun olduğu için 
çocuğuyla ilgilenecek enerjisi kalmaz.  
Cezalandırıcı ve engelleyici kararların 
uygulanması da bu yüzden babaya 
bırakılır akşam baban gelsin görürsün 
Anne akşam, gün boyu yapılan 
yaramazlıkları sıralar, babanın çocuğu 
cezalandırması beklenir. 

Otoriteyi temsil eden baba polise 
dönüşür. Böylece babanın çocuğa 
ayırdığı kısacık süre sevgisiz hale gelir.

Babalığın eleştirilen duruma 
düşmesinin sebebi, çocuk bakımıyla 
çocuk eğitimini aynı şey sayan 
zihniyettir. Biyolojik, duygusal ve 
kültürel faktörler sebebiyle belki 
bakımda öncelik annenindir 
ama, eğitimde anne-baba ortak 
sorumluluğa sahiptir.

· Baba eşi ve çocukları için güven 
kaynağıdır.

· Çocuklar onu, daha güçlü, daha 
çok bilen, daha çok saygı uyandıran 
kişi olarak bilirler.

· Babası otoriter ve az ilgilenen 
çocuklarda utangaçlık ve çekingenlik 
görülür

· Gevşek, fazla müsamahalı ve 
disiplinsizse, davranış bozukluğu 
görülür.

· Babası ilgilenen ve sevgi gösteren 
çocuğun, arkadaşlık ilişkileri daha  
iyidir, lider özellikli ve uyumlu olur.

· Çocuğun sağlıklı ruhsal gelişimi 
için iki önemli hediye: Sevgi göstermek 
ve zaman ayırmaktır.

Ebeveynler olarak sorumluluğumuz 
çok büyük! O halde bu görevi iyi 
yapabilmek için bilgi ve tecrübeye 
ihtiyacımız var, bunu edinmeye 
çalışmalıyız. Çocuklarımıza bunu 
borçluyuz.

 *Bir çocuk şarkısından alıntı.
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RÖPORTAJ AHMET GÜNBAY YILDIZ

yAZAr AhMET gÜnbAy yIldIZ, “n’OOlcAK bU gEnÇlIğIn hAlİ?!...” dİyErEK 
SOrUnlArIn ÇöZÜlMEyEcEğİnİ bElİrTErEK EKlİyOr, “gEnÇlİKTEn 
ÜMİdİM vAr ElbET… “ElbET bU MİllET ASlInA rÜcU EdEr, O dOSdOğrU 
AKIş yATAğInI bUlUr” dÜşÜncESİ vE TEMEnnİSİ İlE bUnA bAğlI OlArAK 
OrTAyA ÇIKAn bEKlEnTİMdEn KAynAKlI bİr ÜMİT…” 

A hmet Günbay Yıldız. Bir 
dönem gençler en çok 
onun kitaplarını okudu; 
hayat değişirken onun 
kitaplarında nefes aldı 

belki de. Kadının toplumdaki yeri, 
insanlık, merhamet, sevgi, pişmanlık, 
vazgeçme gibi birçok konu satırlarda 
canlanıyor ve ‘işte hayat da böyle bir 
şey’ dedirtiyordu okuyucuna. Aradan 
yıllar geçti. Yıllar geçerken Ahmet 
Günbay Yıldız Türkiye’de sosyolojik dö-
nüşümlerin de büyük şahitlerinden biri 
oldu. Geçtiğimi ay CNR Kitap fuarında 
karşılaştık Ahmet Bey ile. laf lafı açtı ve 
ortaya keyifli bir söyleşi çıktı. Buyrunuz. 
Romanlarınızda kadını ve toplu-
mu analiz ediyorsunuz. Toplumun 
kadından beklentisi günümüzde 
nasıl? Birçok kadın kimliği içinde 
toplum hangisine yöneliyor?

Genel bakış açısının dışında bir bakış 
açısı ile hayata ve olaylara bakmak bir 
yazarın olmazsa olmazıdır. Çoğunlu-
ğun doğru olarak kabul ettiği bir takım 
değer yargılarının doğru olmayabi-
leceği, genel kabullere de eleştirel 

yaklaşılabileceği bir gerçektir. Zaten 
bir takım değerlerin toplum içinde 
zamanla dejenere olması ya da yanlış 
yorumlanması kaçınılmazdır, bunları 
görüp yazmak da yazarın asli vazifele-
rindendir. Reel politik davranmak ya da 
statükocu bir yaklaşımla eser kaleme 
almak tercihlerim arasında hiç olmadı. 
Zamanımızın anlayışı içerisinde, “Mo-
dern/Çağdaş Kadın” kavramı, ekono-
mik özgürlüğünü kazanmış, tek başına 
hareket edebilen kadın olarak tanım-
lanmaya çalışılmakta ve bu tanımlama 
da rağbet görmekte. Ancak “tek başına 
davranan kadın” tanımlaması bana 
biraz nakısa içeren, yanlış yönlendirme 
ve sonuçlar doğuran bir tanımlama 
olarak gelmekte, en azından fıtrata ay-
kırı olduğunu ve bu anlayışın bir takım 
sorunları da beraberinde getirdiğine 
inanmaktayım. Şahit olduğum ya da 
anlatılan bir takım olaylar bu düşünce-
mi pekiştirmiş durumda.  Kadını “Birey” 
olarak tanımlamaya ve yönlendirmeye 
çalışırken, toplumsal yozlaşma ve 
aile kavramının dejenerasyonuna yol 
açmamak gerekiyor. 

Evet, tarihsel gelişim içinde kadın, 
toplumumuzda gerektiği yerde değil, 
en azından hak ettiği aktivitede değil. 
Kadını aktifleştirmek, toplumdaki 
güzide yerini sağlamlaştırmak, birey 
olarak gelişmelerini sağlamak gereki-
yor.  Bunu söylerken sanki birilerinin, 
bir günün bunu yapması gerektiğini 
söylemiyorum, asla erkek egemen top-
lumun söylemleri ile karışmasın, bunu 
hep birlikte yapmalıyız, toplumun 
tüm kesimleri kendi üzerine düşeni 
yapmalı. 
Hidayet romanlarının yazarı diyor-
lar size. Hidayet bu günlerde çok 
kullandığımız, bize unutturulan bir 
kavram. Sizce hidayet nedir?

Hidayet kavramını, kısaca “Hak 
yolu, doğru yolu bulmak” olarak 
tanımlayabiliriz. Bu tanımlamadan yola 
çıkarsak da, meselesi olan bir kişilik 
ve romanlarında mesaj vermeyi şiar 
edinmiş bir yazar olarak, eserlerimde 
“Doğru yol” u yani, “Hidayet” i 
anlatmam kadar doğal bir şey 
olamaz… Roman yazan ile bu eserleri 
değerlendirenler aynı kişiler değil. 

RÖPORTAJ: ZEHRA GÜVELİ
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Bu yüzden, edebiyatın, inceleme, 
araştırma, eleştiri ve akademik 
çalışmalar yapan kısmının belirlemeleri 
ya da değerlendirmeleri olabilir 
bunlar. Toplumumuzun onlarca baskı 
yaptıracak şekilde okuduğu iki eserden 
söz edeceğim size. Paulo Coelho’nun 
Simyacı ve Piedra Irmağının Kenarında 
Oturdum Ağladım isimli romanlarını 
okuduğumda, açıkça Hıristiyanlık 
propagandasını gördüm. Bizim 
toplumumuzda hiçbir eser, değil 
bu kadar, onda birisi kadar kendi 
inanç ve ahlak yapısını anlatmamıştır. 
Şimdi biz Coelho’ya “Hidayet Romanı” 
yazarıdır dememiz ve bu kategoride 
mi değerlendirmemiz gerekiyor. 
Batı’da bunun birçok örneği varken 
niçin bizim yazdıklarımıza böylesi imalı 
tanımlamalar getirilir anlamak güç. 
Muhafazakâr mahallenin çocukları 
sizin romanlarınızla yetişti, sevgiyi 
de sevdayı da oradan öğrendi. 
Fakat öğrendiklerimizi neden hayat 
geçiremedik, sevgiyi ve ahlakı tam 
olarak kendi mahallemizde bile yerine 
oturtamadık? Sevgiyi ve sevdayı 
öğretmek çok iddialı bir durum olur, 
gücüm yettiğince bazı kavramları 
açmaya çalıştım diyebilirim, bunların 
içerisinde sayılabilir bu kavramlar.  
Tabi bunda ne kadar başarılı oldum, 
bunu Allah bilir… Ama şunu ifade 
etmem gerekir ki, anlattıklarımdan bir 
şeyler çıkartan, farz edelim ki öğrenen 
kişiler için de, “bilmek” yeterli değildir 
yalnızca, bilmenin yanında, bildiklerini 
hayata geçirmek de gerekiyor… 
Yalnızca “bilmek”, ancak bildiklerinle 
amel etmemek, Cuma suresi 5. Ayet 
de “Kendilerine yazılı ve şifahî bilgileri, 
sünneti içeren Tevrat öğretilip, içindeki 
hükümlerle mükellef tutulup da, 
sonra, bu hükümlerle amel etmeye 
yanaşmayanların hali, koca koca 
kitapları taşıyan eşeğin haline benzer.” 
diye tarif ediliyor. Başka söze gerek var 
mı bu konuda?
Bilmek ile bildikleriyle amel etmek 
arasında cennet ve cehennem 
kadar fark var anlayacağınız. Bu 
sebeple, insanlar bilebilirler, ancak 
bu, bildikleri ile amel edecekleri 
anlamına gelmez. Rasulullah (sas) de, 
Kuran’ı bizzat yaşayarak ve anlatarak, 
Vahyin hayata nasıl tatbik edileceğine 

dair yol gösterdi, işaret ışıkları dikti 
yollarımıza… İşte o işaret ışıklarından 
en önemlisi de “Şuur” dur. Yani “Bilerek 
yapmak” “Yaptıklarının bilincinde 
olmak”…
Gençlikten ümitvar mısınız?

Elbette ki… Hayatın akışı içerisinde 
toplum sürekli yeniliyor kendisini… 
Sürekli bir döngü içerisinde dünya… 
Birileri doğuyor, birileri büyüyor, birileri 
olgunlaşıyor, birileri hayatının son 
baharına giriyor, birileri de terki diyar 
ediyor…
Bu döngü içerisinde, hep yenileniyor 
dünya, yeni yeni nesiller yetişiyor. 
Yeni yetişen nesiller gittikçe orta yaş 
grubuna doğru ilerliyor ve etkinlik 
dönemleri başlıyor, hayata yön verenler 
arasına dahil oluyorlar. 
Yani; bu günün yetkinleri dünün 
gençleriydi… Ama nedense, hiçbir 
yetkin dönüp arkasına bakmıyor.  
En sorumlu davrananı da, “N’oolcak 
bu gençliğin hali?!...” edebiyatı 
altında, veryansın ediyor genç nesle 
diyebiliriz…
Biz ufkumuzla, yaşantımızla, 
yaptıklarımızla arkamızdan gelenlere 
örnek olacağız, onlara ışık tutacağız 
ki, onlar da çok fazla zarar görmeden 
doğru yola kanalize olabilsinler…
Bizden sonra gelecek olan nesillere, 
yaşanabilir bir dünya bırakmalıyız ki, 
onlar da yetkinliğe ulaştıklarında bu 
dünyayı daha yaşanabilir bir şekilde 
arkalarından gelen nesle teslim etme 
gayreti içerisinde olsunlar…
İşte bu soruları daha önce 
kendimize sormamız gerekiyor…

Ümidim var elbet… Ama bu ümit, 
bizim çabalarımız ve görevlerimizi 
yerine getirdiğimizi düşündüğümden 
değil, çekirdeğin güvenilirliği ve 
dolayısıyla ortaya çıkan “elbet bu millet 
aslına rücu eder, o dosdoğru akış 
yatağını bulur” düşüncesi ve temennisi 
ile buna bağlı olarak ortaya çıkan 
beklentimden kaynaklı bir ümit… 
Hocam, gençlik ve deizm üzerinden 
bir tartışma başlatıldı ve her geçen 
gün dozu arttırılarak devam ediyor. 
Gençler gerçekten deizm tuzağına 
düşüyor mu?  

Evet, son günlerde çok fazla gündeme 
geldi bu konu… Deizmi, belli kalıbı 
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olan bir inanış olarak kabul etmek 
de doğru değil. Deizm tanımına 
baktığımızda çok geniş bir alanı 
kapsayabilecek bir kavram olduğunu 
görürüz. Bir yaratıcıya inanan, ancak 
hiçbir kitabi dine inanmayan herkese 
deist denilebileceği gibi, bir dine 
mensup ancak o dinin bazı kurallarını 
kabul etmeyen kişilere de deist 
denilebiliyor bazı kesimlere göre...  
Sanırım burada, İslami temeli olmayan, 
geleneksel anlayışa dayanan, akli 
ve mantıki bir nüve içermeyen bir 
olgu ya da inanış biçimi önlerine 
konulduğunda da izahat isteyen veya 
direkt olarak reddeden ya da gençliğin 
verdiği heyecanla “Böyle din olmaz” 
diyebilen ve hatta daha da ileri gidip 
“Din buysa biz yokuz” diyebilen bir 
kesimle karşı karşıya kalabileceğimizin 
ayırdına varmamız, iş başka yerlere 
sapmadan da önünü almamız 
gerekiyor.
Kısacası, dini duyguların istismar 
edilmesine, dinin yozlaştırılarak çıkar 
gruplarının malzeme edilmesine karşı 
herkesin duyarlı olması ve bu konuda 
üzerine düşeni yapmasıgerektiğini 
düşünüyorum. 
Genç nesil sanal yalnızlıkla imtihan 
oluyor, herkes kendi penceresinden 
konuşuyor. Gençliğin sorularını ve 
sorunlarını nasıl çözeceğiz. 

Öncelikli olarak, bana göre gençlik, 
internet içerisinde yer alan sosyal 
medya, iletişim organları, mesajlaşma 

programları ve oyunlar vasıtası ile 
sanal bir yalnızlığa itilmekte. Maalesef 
bu konuda da kayda değer bir önlem 
alındığını düşünmüyorum.  Aslına 
bakarsanız internet, çocuklar ve 
gençler başta olmak üzere tüm toplum 
kesimlerini ziyadesiyle etkiliyor. 
Hangi topluluğu, hangi zaman 
diliminde inceleyecek olursanız 
olun karşınıza o topluluğun büyük 
bölümüne hükmeden son dönemin 
teknolojik argümanları çıkıyor. 
Mesela bir lokantaya ya da pastaneye 
gidin, yemek yiyen ya da servis 
bekleyen çoğu insanlar ellerinde cep 
telefonu veya masaya yerleştirdikleri 
dizüstü bilgisayarları ile çeşitli mimikler 
eşliğinde ekranı kaydırıyorlar veya 
tuşlara basarak bir şeyler yazıyorlar. 
Öylesine ileri gitti ki bu, intihara 
sürükleyen ya da cinayete azmettiren 
bilgisayar oyunlarından söz ediliyor 
birçok mecrada… Bu tür haberlere 
medyada da rastlamaktayız…
Böylesi, sanal dünyaya esir edilmiş bir 
kesimden yalnızlaşması dışında ne 
bekliyoruz ki?...
Tüm hayatını sosyal medya da 
yayımlayan, böylesi bir imkân sunulan 
birilerinin yalnızlaşması kadar doğal bir 
şey var mıdır dünya da?
Sanal olan yalnızlık değil, esir alan 
dünya… Yalnızlık katıksız bir gerçek… 
İnsanlar, sosyal medya ile 
sosyalleştiğini zannettikçe yalnızlaşıyor. 
Onlara sunulan, oturduğu yerden 
dünyayı temaşa etme, etrafından 

haberdar olma ve her halinden 
haberdar etme lüksü yalnızlaştırıyor 
insanı… Doğru, gençler sanal 
dünyanın büyüsüne kapılmış gidiyorlar 
ancak, sorunun kaynağı, bu dünyanın 
birileri için çok kazançlı bir sektör 
olması. Siz mevcutları yok etmeyi 
başarsanız da, arkasındaki güçler 
başka biçimlerle insanların karşısına 
yeniden çıkacaklar. Öncelikli olarak bu 
güçlerle mücadele etmeniz, bataklığı 
kurutmanız gerekiyor. Bunun en güzel 
yolu da, herkesin şapkasını önüne 
koyup, inovatif zekâsını, toplumun 
önüne faydalı uğraşlar koymak için, 
sanatı sevdirmek için, estetik duyguları, 
ahlakı erdemi, adalet duygularını ön 
plana çıkartmak için kullanması ve 
bu yönde ürünler ortaya koyması 
gerekiyor.

Rasulullah (sas)de,
Kuran’ı bizzat 
yaşayarak ve 
anlatarak, Vahyin 
hayata nasıl tatbik 
edileceğine dair yol 
gösterdi, işaret ışıkları 
dikti yollarımıza… İşte 
o işaret ışıklarından 
en önemlisi de 
“Şuur” dur. Yani 
“Bilerek yapmak” 
“Yaptıklarının 
bilincinde olmak”…

Tüm hayatını sosyal 
medya da yayımlayan, 

böylesi bir imkân sunulan 
birilerinin yalnızlaşması 

kadar doğal bir şey var 
mıdır dünya da?

Sanal olan yalnızlık 
değil, esir alan dünya… 

Yalnızlık katıksız bir 
gerçek…
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Denizli Çevre ve Şehircilik 
İl Müdürü Fikret Büyük-
soy ile şehirlerimizi, De-
nizli’de yapılan projeleri, 
gözle görünmeyen ama 

şehrin kodlarını oluşturan alt yapı çalış-
malarını, kısacası hizmetleri konuştuk. 
Denizli’nin başarılı il müdürü çevre ve 
şehre dair bilmediklerimizi, kafamıza 
takılan soruları cevapladı. 
Sayın Müdürüm 11 Haziran 2014 
tarihinde Bakanlık görevlendirme-
siyle başladığınız Denizli Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürlüğüne 27 Mart 
2018 tarihili resmi gazetede yayım-
lanan kararname ile atandınız biraz 
kendinizi tanıtır mısınız?

1969 Erzurum doğumluyum ilkokul 
ve lise tahsilimi Erzurum’da tamamla-
dım. lisans eğitimimi samsun 19 Mayıs 
Üniversitesinde çevre mühendisliği 
bölümünde tamamladıktan sonra yük-
sek lisans eğitimimi Erzurum Atatürk 
Üniversitesinde tamamladım. Çalışma 

hayatıma 1990 yılında başladım çeşitli 
kamu kurum ve kuruluşlarında çalış-
tım. Son olarak Denizli Çevre ve Şe-
hircilik İl Müdürü olarak kamu hizmeti 
görevime devam etmekteyim.
Çevre ve şehircilik Bakanlığı’nın gö-
rev vizyon ve misyonu ile ilgili bilgi 
verir misiniz?

Çevre ve şehircilik bakanlığı; yer-
leşmeye, çevreye ve yapılaşmaya dair 
mevzuatı hazırlamak, uygulamaları de-
netlemek, dönüşüm çalışmalarını yap-
mak, mesleki hizmetlerin gelişmesini 
sağlamak, çevre kirliliğini önlemek ve 
tabiat varlıklarının korunmasını sağla-
mak üzere, 04.07.2011 tarihli ve 27984 
sayılı resmî gazete’de yayımlanan 644 
sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 
teşkilat ve görevleri hakkında kanun 
hükmünde kararname ile kurulmuş-
tur. Vizyonumuz; Yaşanabilir çevre ve 
marka şehirler. Misyonumuz Hayat 
kalitesi yüksek şehirler ve sürdürülebilir 
çevreyi temin etmek üzere; planlama, 

yapım, dönüşüm ve çevre yönetimi-
ne ilişkin iş ve işlemleri düzenleyici, 
denetleyici, katılımcı ve çözüm odaklı 
bir anlayışla yapmak. Kalite politikamız; 
sürdürülebilir kalkınma ilkeleri kap-
samında çevreyi korumak ve yaşam 
kalitesi yüksek mekanlar oluşturmak; 
yerleşmeye, çevreye ve yapılaşmaya 
dair yönetim planları hazırlayarak 
uygulamaları izlemek ve denetlemek, 
kalite yönetim sistemi standardının 
şartlarına uyarak etkinliğini sürekli iyi-
leştirmek, yasal şartlar doğrultusunda 
hizmet alanların beklenti ve ihtiyaç-
larını karşılayarak memnuniyetlerini 
arttırmaktır.
Denizli İl Müdürlüğünüz hangi şu-
belerle hizmet vermektedir?

Müdürlüğümüzde 2 müdür 
yardımcımıza bağlı 10 şube ve direk 
müdürlüğe bağlı 2 birimle hizmet 
vermekteyiz. Direk il müdürüne sivil sa-
vunma birimi  ve kalite yönetim birimi 
bağlıdır. Şubelerimiz ise sırasıyla; bilgi 

DENİZLİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRÜ FİKRET BÜYÜKSoY: 

SIFIR ATIK PROJESİ

GELECEĞE
DEĞER KATIYOR

RÖPORTAJ

 misyonumuz hayat Kalitesi yüKseK şehirler ve sürdürülebilir çevreyi temin etmeK 
üzere; planlama, yapım, dÖnüşüm ve çevre yÖnetimine ilişKin iş ve işlemleri düzenleyici, 

denetleyici, Katılımcı ve çÖzüm odaKlı bir anlayışla yapmaK.

RÖPORTAJ: ASUMAN ÖZER
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teknolojileri ve insan kaynakları şube 
müdürlüğü, proje şube müdürlüğü,-
yapım şube müdürlüğü,yapı denetimi 
şube müdürlüğü,yapı malzemeleri 
şube müdürlüğü, alt yapı ve kentsel 
dönüşüm şube müdürlüğü, çed ve 
çevre izinlerinden sorumlu şube mü-
dürlüğü,çevre yönetimi ve denetimi 
şube müdürlüğü,tabiat varlıkları koru-
ma şube müdürlüğü,imar ve planlama 
şube müdürlüğüdür.
İl müdürlüğünüz hizmet binası per-
sonel ve araç durumu hakkında da 
bilgi verir misiniz?

İl müdürlüğümüz hizmet binası 
26.480 m²’lik alan üzerinde; 1929 m2 
olup 295 m2´de misafirhane, 70 ve 
97m2´de  arşiv,  140 m2´de laboratuar,  
90 m2´de ise seminer salonu bulun-

maktadır. 145 personelimiz olup 95 
teknik personel 50 idari personel ve 
işçi bulunmaktadır. Müdürlüğümüzde 
hizmet aracı olarak 11 adet araç bulun-
maktadır.
İl Müdürlüğünüz hizmet binası ve 
teknik altyapı anlamında bugüne 
kadar yapmış olduğunuz çalışmalar 
nelerdir?

İl Müdürlüğü girişine güvenlik 
kontrol merkezi oluşturulmuştur. İl Mü-
dürlüğü girişine beyaz masa kurulmuş-
tur. İl Müdürlüğü hizmet binası girişine 
evrak kayıt birimi restore edilmiş ve 
taşınmıştır.

İl müdürlüğümüz hizmet binası 
yan tarafında bulunan ve tehlike arz 
eden yamaçta toprak kaymasının 
önlenmesi için 160 m uzunluğunda 

yaklaşık 2600 m2 çelik ağ ve kanal ya-
pılmıştır. İl müdürlüğümüz bünyesinde 
hasar tespit toplanma merkezi oluştu-
rulmuştur. Müdürlüğümüz arşivinde 
bulunan projelerin, evrakların taranma-
sı ve ozalit çekimleri vb. Yapılabilmesi 
için proje tarayıcı alınmıştır. Müdürlü-
ğümüzce kontrollüğü yapılan binaların 
3 boyutlu maketlerinin çıkarılması için 
3D yazıcı alımı yapılmıştır.
Cumhurbaşkanımızın eşi Sn. Emine 
ERDOĞAN  önderliğinde, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığımızın yöneti-
minde başlatmış olduğu “ sıfır atık 
geleceğe değer kattık “ projesi kap-
samında Denizli pilot il seçildi, bu 
konu hakkında düşüncelerinizi ve 
proje kapsamında ilinizde yapmış 
olduğunuz çalışmalar hakkında 
bilgi verir misiniz? 

“Sıfır Atık Geleceğe Değer Kattık” 
Projesi Denizli İlimiz pilot il seçilmiş 
olup, 09 Mart 2018 tarihinde Bakanlık 
Yetkilileri ve çok kapsamlı bir katılımla 
proje tanıtım semineri gerçekleştiril-
miştir, 08.05.2018 tarihinde il müdürlü-
ğümüzde 09 Mayıs 2018 tarihinde ise 
kamu kurum ve kuruluşlarıyla beraber 
sıfır atık kapsamına giren tüm işlet-
melerde  Sıfır Atık Yönetim Sisteminin 
Kurulması, Etkin ve Verimli Bir Şekilde 
uygulanması ve İzlenmesi Konulu 
Seminer düzenlendi. Ayrıca il müdürlü-
ğümüzde Sıfır Atık Projesi kapsamında 
çalışmalar tamamlanmıştır.
Yapım işlerinden sorumlu Şube 
Müdürlüğünüz tarafından bugüne 
kadar yapılan faaliyetler nelerdir?

İlimizde bulunan kamu yapılarının 
büyük bir çoğunluğu ihale ve kontrol-
lük hizmetleri yeni bina bakım onarım 
tadilat ve güçlendirme işlemleri il 
müdürlüğümüz yapım şube müdür-
lüğümüz personelince yapılmaktadır. 
Bunları kısaca belirtmek gerekirse 
genel bütçe işlerinden 2014-2018 yıl-
ları arasında 38 kamu binası 209 adet 
diğer kurumların yapım işleri 31 adet 
hayırsever katkısıyla yapılan yapım iş-
leri 109 adet camii inşaatı hizmeti 162 
adet tarımsal ve hayvancılık yapıları 
yine il bazında 2014-2018 kamu bina

larında 562 adet yaklaşık maliyet 246 
adet de teminine esas yaklaşık maliyet 
hesaplanmıştır. 5543 sayılı iskan ka-
nunu çerçevesinde ise 446 parsel arsa 
üretilmiş 197 hak sahibi belirlenmiş 40 
adet de iskan konutu tamamlanmıştır. 
Bugüne kadar tamamlanan hizmet 
binaları.

Proje işlerinden sorumlu Şube Mü-
dürlüğünüz tarafından yapılan faali-
yetler hakkında bilgi verir misiniz? 

2014- 2018 yılları arasında il mü-
dürlüğümüz proje şube müdürlüğü 
tarafından 49 bina projesi 71 adet de 
tadilat projesi çizimi yapılmıştır. Ayrıca 
güney ege kalkınma ajansı’ndan alınan 
teknik destekle tüm müdürlük per-
soneline - bilgisayar destekli tasarım 
programları olan netcad 6.0, autocad, 
3d max (3 boyutlu çizim ve modelle-
me programı), xsteel ile ilgili eğitim 
müdürlüğümüz teknik personellerine 
teknik destek faaliyet programı kapsa-
mında eğitim verilmiş ve  katılımcılara 
sertifika dağıtılmıştır.

Altyapı ve kentsel dönüşüm şubeniz 
hakkında bilgi verir misiniz? 

2013-2018 yılları arasında toplam-
da 2642 binanın riskli olduğu tespit 
edilmiş 4313 konut, 661 iş yeri bun-
ların 2304 tanesi yıktırılmış 2503 hak 
sahibine kira yardımı yardım yapılmış 
ilimizde büyükşehir belediyesi tarafın-
dan tabakhane dediğimiz 6 hektarlık 
alan riskli alan olarak ilan edilerek 
çalışmalara başlanmıştır.
İl müdürlüğünüz yapı denetim şube-
niz tarafından yapılan faaliyetler 
hakkında bilgi  verir misiniz? 

İlimizde bulunan 15 yapı denetim 
firmalarının bürolarına 2014-2018 
yılları arasında 119 büro denetimi 
yapılmıştır, 383 defa şantiye denetimi 
yapılmıştır yine bu süreç içerisinde 
yapı denetim firmalarına 80 adet cezai 
işlem uygulanmış 127 kez şikayet 
denetimi yapılmış, 1222 adet geçici 
ustalık belgesi verilmiş, 2050 adet de 
müteahhitlik yetki belgesi numarası 
verilmiştir.

Yapı malzemeleri şube müdürlüğü-
nüz tarafından yapılan faaliyetler 
hakkında bilgi verir misiniz?

2014-2018 yılları arasında denizli 
ilimizde yapı malzemeleri üreticilerine 
toplam  1184 denetim yapılmış 37 
defa cezai işlem uygulanmıştır.
İmar ve planlama şubenizin yapmış 
olduğu faaliyetler hakkında bilgi 
verir misiniz? 

İmar ve planlama şube müdürlüğü-
müz tarafından 2014-2018 yılları ara-
sında 1611 adet kurum görüşü verilmiş 
1584 adet imar planı incelenmiş 212 
adet jeolojik ve jeoteknik etüt raporu 
onaylanmıştır.
Tabiat varlıkları ve koruma şube 
müdürlüğünüz tarafından yapılmış 
olan faaliyetler hakkında bilgi verir 
misiniz?

Bu şube müdürlüğümüz denizli 
ilimizin yanı sıra Aydın ilinden de 
sorumlu olup Denizli’de bulunan 15, 
Aydın’da bulunan 8 doğal sit alanıyla 
ilgili çalışmalar yapmıştır.

2014-2018 yılları içerisinde 372 
adet denetim yapılmış, 277 adet rapor 
incelenmiş 36 imar planı incelenmiş 
93 proje incelenmiş 557 adet kurum 
görüşü verilmiş 572 adet tescil dışı alan 
incelenmiş 78 adet şikayet değerlen-
dirilmiştir.
Çevresel etki değerlendirme ve 
çevre izinleri şube müdürlüğü 
şubenizin yapmış olduğu faaliyetler 
hakkında bilgi verir misiniz?

2014-2018 yılları arasında 30 adet 
ÇED olumlu görüşü verilmiş 297 adet 
ÇED gerekli değildir belgesi verilmiş-
tir.243 işletmeye de çevre izin ve lisans 
belgesi verilmiştir. Bunun yanı sıra 17 
egzoz ölçüm istasyonu denetlemeleri 
yapılmış yine 404 güneş enerji santrali-
ne de uygun görüş verilmiştir.
Çevre yönetimi ve denetimi şube 
müdürlüğünüz tarafından yapılmış 
olan faaliyetler hakkında bilgi verir 
misiniz?

ÇED şube müdürlüğümüz tarafın-
dan il bazında 2012-2018 yılları arasın-
da 3823 denetim yapılmış 141 firmaya 

RÖPORTAJ RÖPORTAJ

YEMEKHANE sıFır ATıK pLANLAMA

Dış sAHADA sıFır ATıK pLANLAMA

KUrUM İÇİ sıFır ATıK pLANLAMA
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3.235,433,12 Tl idari yaptırım uygu-
lanmıştır.2 olan hava kalite izleme istas-
yonu 6’ya çıkarılarak sadece ısınmadan 
kaynaklanan kirlilik yanında egzoz 
gazından kaynaklanan kirlilik ve sana-
yiden kaynaklanan kirlilik ölçümleri de 
yapılmaya başlanmıştır. 2015 yılında 
34 olan atık su arıtma tesisi sayısı 2018 
yılında 131’e yükselmiştir. Çevre kirlili-
ğini önleme fonunda belediyelerimize 
toplam 2.345.332 tl yardım yapılmış 
olup atık su arıtma tesisi enerji teşvi-
kinden faydalanan 12 firmaya toplam 
4.476.738 tl enerji teşviki geri ödemesi 
yapılmıştır. İlimizde 2014-2017 yılları 
arsındaki atıkların yıllara göre seyirleri 
aşağıdaki tabloda olduğu gibidir. Çevre 
izni ve lisansa sahip firmaların yıllara 
göre ambalaj atıkları, atık yağ, tıbbi atık, 
tehlikeli atık, atık pil ve akümülatör, 
arıtma çamuru, arıtma tesisi harcanan 
enerji tutarları atık miktarlarında artış 
görülmektedir.

Denizli il müdürlüğümüzün tüm 
bu faaliyetleri dışında yapmış olduğu  
faaliyetleri sırasıyla; 

İlimizdeki 5-8 yaş grubu öğrencile-
rin çevre konusunda bilgilendirilmesi 
için il milli eğitim müdürlüğü ile yapıla-
cak olan ortak çalışma sonucu haftanın 
belirlenen günlerinde öğrencilere çev-
re bilgisini geliştirici eğitimler verilmesi 
için müdürlüğümüz bünyesinde atıl  
vaziyetteki bir bina düzenlenerek çevre 

eğitim merkezi (çem) kurulmuştur.
1 yıllık süreç içinde toplam 1400 

öğrenciye çevre eğitimi verildi. Çevre 
eğitiminde öğrencilere geri dönüşüm 
teşvikini kazandırmak için geri dö-
nüşüm notluk , kırtasiye malzemeleri 
ve çeşitli hediyeler farkındalık olması 
açısından dağıtılmıştır. 

İlimizde çok sık olarak yapılan sokak 
düğünleri, mevlit gibi organizasyon-
larda sık sık şikayete sebep olan aşırı 
ses yüksekliğinin önlenmesi için, söz 
konusu organizasyonu yapan kişi ve 
kurumlara ses cihazlarında kullanılmak 
üzere sınır değer olan 85 dbell sınırının 
il müdürlüğümüzce mühürlenip sabit-
lendikten sonra kullanılan ses düzeyi 
sabitleyici cihazların kullandırılmasına 
başlanmış, olup bu konudaki şikayetler 
azaltılmıştır.

Japonya’da shimizu teknoloji 
enstitüsü, obayashi araştırma ensti-
tüsü, taisei teknik araştırma enstitüsü 
il müdürlüğümüz 5 çevre mühendisi 
personel tarafından ziyaret edilerek, 
deprem ve tsunami felaketlerine karşı 
alınmış olan önlemler ve yapımı devan 
eden çalışmalar ile büyük felaketten 
sonra ortaya çıkan inşaat/yıkıntı atıkla-
rının ve oluşan diğer atıkların toplama, 
ayrıştırılma, geri kazanma ve bertaraf 
yöntemleri ile ilgili japonya’daki uygu-
lamalar hakkında bilgi alındı. 

Denizli il müdürlüğümüzce ya-

pılması planlanan faaliyetlerimiz ise 
şöyeldir; İlimizdeki arıtma tesislerin-
den çıkan arıtma çamurları ile sanayi 
tesislerinden çıkan kül ve cüruflarla 
ilgili olarak ilimizde faaliyet gösteren 
denizli çimento fabrikasında arıtma te-
sislerinde oluşan çamurların ve sanayi 
tesislerinde oluşan cüruflar alterna-
tif hammadde ve ilave yakıt olarak 
kullanılması ile ilgili çalışmalar devam 
etmektedir. Arıtma çamurları solar 
kurutma ve aty hazırlama tesisinde ön 
işlemden geçirilerek ek yakıt olarak 
kullanılacaktır. Ayrıca söz konusu 
atıkların alternatif ham madde olarak 
kullanılması ile ilgili bakanlığımız 
uygun görüşleri de alınmış olup proje 
arıtma çamurlarından kaynaklanan 
çevresel kirliliğin önlenmesi açısından 
önem arz etmektedir.  

İlimizde özellikle havzalar üzerin-
de zaman zaman balık ölmelerine 
sebep olan tarım ilaçları kutuları ile 
ilgili olarak gıda, tarım ve hayvancılık 
il müdürlüğü ile birlikte başlatılan 
proje kapsamında; projede 12 ilçede 
60 noktada oluşturulacak atık top-
lama noktalarında pestisit ambalaj 
atıklarının toplanacak olup, toplama 
kutularına atılmadan önce uluslararası 
kuruluşların önerdiği üçlü yıkama 
yönteminin (üçy) çiftçiler tarafından 
uygulanmasının sağlanacağı belirtil-
miştir. Bu kapsamda çiftçiler tarafından 
alınan pestisit ilaçları su alım merkez-
lerinde bulunan ilaçlama deposuna 
boşaltılarak (su ile seyreltme sağlan-
ması gerektiğinden) çiftçi traktöründe 
bulunan ilaçlama makinesine aktarımı 
yapıldıktan sonra kullanımı sağlana-
caktır. Boşalan pestisit ambalajları da 
üçlü yıkama yapılarak (üç kez su ile 
çalkalandıktan sonra) toplama kontey-
nırına bırakılacağı belirtilmiştir. 

RÖPORTAJ
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İncirleri suda haşlıyoruz, 
suyunu ileride kullanmak 
üzere bekletiyoruz. 
Haşlanan incirleri 
küp küp doğruyoruz. 

Diğer bir tarafta yumurtaları 
şekerle çırpıyoruz ve un,  
yoğurt, kabartma tozu ilave 
edip karıştırıyoruz. Bir kaşık 
yardımıyla yavaş yavaş 
karıştırarak incirleri ve cevizi 
de ekliyoruz. Yağlanmış ve 
unlanmış dikdörtgen veya kare 
cam bir tepsiye döküyoruz. 
180 derecelik fırında kekimiz 

pişerken diğer tarafta 1,5 
su bardağı incir suyu ve 
1 bardak şeker ile şerbet 
yapıyoruz. Kekimiz ve şerbet 
ılık iken şerbeti kekin üzerine 
döküyoruz.
Krema için nişasta, un, şeker ve 
sütü bir tencerede karıştırarak 
pişiriyoruz. Kremayı ocaktan 
aldıktan sonra krem şanti, 
tereyağı, vanilya ekleyip çırpıcı 
yardımıyla çırpıyoruz. Kekimizin 
üzerine hazırladığımız kremayı 
döküyoruz. Bol Hindistan cevizi 
ile süslüyoruz.

Su böreği

n ataseven69@gmail com

NURİYE
ATASEVEN

YAPIlIŞI: Hamur yoğurma kabında 
yumurta, su ve tuzun üzerine yavaş 
yavaş un ilave ederek karıştırıyoruz. 
Ele yapışmayan, sert diyebileceğimiz 
bir hamur elde ediyoruz. Hamuru bi-
raz dinlendirip 5+5 toplam 10 beze 
hazırlıyoruz. Bütün bezeleri teker 
teker açıp, açık alana seriyoruz. Derin 
bir kaba su dolduruyoruz. 1 avuç 

tuz ilavesi ile kaynatıyoruz. Tepsiyi 
yağlıyoruz. Açtığımız hamurdan bir 
tanesini, hamura hiçbir başka işlem 
uygulamadan tepsiye yerleştiriyoruz. 
Hazırladığımız yağdan biraz üzerine 
sürüyoruz. Diğer hamurları ortadan 
kesip, kaynayan suyun içine dik 
atarak teker teker haşlıyoruz. Ayrı bir 
kaptaki soğuk suya haşlanan hamu-

ru daldırıp çıkardıktan sonra tepsiye 
buruşuk şekilde yerleştiriyoruz. Her 
hamur arasına yağ sürüyoruz. Ha-
mur 5 tane olunca üzerine peynirli 
harçtan yerleştiriyoruz. Diğer 5 
hamura da aynı işlemi uyguluyoruz. 
En üzerini de yağlıyoruz. Önceden 
ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiri-
yoruz. 

MALZEMELER: Hamuru İçin: 5 yumurta, 1 
çay bardağı su, 1 yemek kaşığı tuz Aldığı 

kadar un, Haşlamak İçin: 1 tencere su 1 avuç 
tuz Aralarına Sürmek İçin: 200 g eritilmiş 

tereyağı 1 çay bardağı sıvıyağ İç Harcı İçin: 1 
kalıp beyaz peynir (İsteğe göre maydanoz) 

MALZEMELER: Kek Malzemeleri:
4 adet yumurta 1 su bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı yoğurt 1 paket kabartma tozu
12 adet kuru incir 1 su bardağı dövülmüş ceviz Kreması İçin: 3 

yemek kaşığı buğday nişastası 2 yemek kaşığı un 7 yemek kaşığı 
toz şeker 5 su bardağı süt 1 paket vanilya

1 yemek kaşığı tereyağı 1 poşet krem şanti tozu
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Haziran ayı… Biraz komşu oturması, biraz akşam ferahlığı, en 
çok da umut. Çünkü dünyanın umuda ihtiyacı var. Sizlere 
bu ay lezzetli iki tarif sunuyorum. Nasibinize ne düşerse, 
mutfağınızda ne pişerse üzerine bolca umut serpin. 
Tariflerimi bir kimyager hassasiyetinde hazırlarken ben de 

üzerine bolca sevgi, neşe serpiyorum. Haziran ayı için hazırladığım tarifler 
dertlilere deva, hastalara şifa, hayatınıza renk olsun. Afiyet olsun. 
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Afrika’nın güneyinde 
yer alan Hint Okya-
nusuna kıyısı bulu-
nan Tanganika ve 
Zanzibar ülkelerinin 

1964’de birleşmesi ile kurulmuş bir 
Afrika Cumhuriyetidir. 

Başkenti Dodoma olmakla 
birlikte, denize kıyısı bulunan 
Darüsselam ticaretin ve dev-
let yönetiminin büyük oranda 
yürütüldüğü yerdir.  Türkiye’den 
direk uçuşla Darüsselam ve ya 
Zanzibar’a yaklaşık 7 saatlik uçuşla 
ulaşılabilmektedir. Ülkeye girişte 
umumi pasaportlardan 50 uSD 
vize ücreti karşılığında 90 günlük 
turist vizesi alınabilmektedir. Diğer 
pasaport türleri için vize ücreti 
talep edilmemektedir.

Tanzanya’ya indiğinizde sizi 
nemli ve sıcak hava karşılayacaktır. 
Tropikal iklimin hâkim olduğu 
ülkede yıl boyunca sıcak ve yağışlı 
mevsim olarak iki mevsim yaşan-
maktadır.  Bol sıfırlı para birimi 
“Şilin” kullanılan ülkede alış veriş 
yaparken ciddi pazarlık yapmak 
gerekecektir ancak “Muzungu” ola-
rak adlandırdıkları beyaz insanlara 
fiyat konusunda daha acımasız 
davranmaktadırlar. 
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AFRiKA’DA GÜZELLİĞİN VE 
BÜYÜLEYİCİLİĞİN KESİŞTİĞİ ÜLKE:



Yaklaşık 55 milyon 
olan nüfusun %30 u resmi 
kayıtlara göre Müslüman ve 
Hristiyan’dır. Nüfusun geri ka-
lanı yerel dinlere mensuptur. 
100’ün üzerinde etnik grup 
olan ülkede yerel dil olan 
Swahilice, İngilizce ve Arapça 
kullanılmaktadır. 

Safari turizmi ülkeye bir 
hayli turist çekmektedir. Safa-
ri parklarında belgesellerden 
aşina olunan birçok yabani 
hayvanı yakından görme 
imkânı yakalanabilecektir. 

Altyapı konusunda ciddi 
sıkıntılar görebileceğiniz Tan-
zanya’da birkaç ana cadde 
haricinde asfalt yol bulunma-
maktadır. Özellikle yağmur 
mevsiminde su dolu derin 
çukurlar heyecan dolu anlar 
yaşatabilmektedir. 

Afrika ile ilgili yerleşmiş 
“kurak” olması fikri Tanzan-
ya’ya indiğinizde sizi şaşır-
tacaktır. Son derece arsız 
yeşil bir bitki örtüsüne sahip 
ülkede maalesef %4 toprak 
tarıma elverişli olarak nitelen-
dirilmektedir. 

Halk yalnızca kendisine 
neredeyse günlük yetecek 
kadar ürün yetiştirmektedir. 
Ancak bu durumun tüm 
sömürge ülkelerinde olduğu 
gibi üretim alışkanlığı kaza-
nılmaması ve dışa bağımlı bir 

hayat sürmeleri için uygu-
lanan bir politika olduğu 
aşikârdır. 

Ülkede sağlık ve eğitim 
konusunda ciddi sorunlar 
göze çarpmaktadır. Sağlık 
hizmetleri aylık ortalama 
geliri 100 uSD olan yerel halk 
için ulaşılması imkânsız bir 
hal almaktadır. İnsani yardım 
ve yetim çalışmalarının kimi 
zaman bir ticaret unsuru 
gibi kullanılması da üzücü 
bir detay olarak karşımıza 
çıkmaktadır. 
ZANZİBAR: BİR İSLAM 
BELDESİ

Darüsselam’dan Zanzibar 
Adasına yaklaşık 100 uSD 
gidiş dönüş bedeli ödeye-
rek uçakla ya da feribotla 
ulaşabilirsiniz. “Pırpır” olarak 
tabir edilen minik uçaklar 
sizi 15 dakika gibi bir sürede 
Zanzibar’a ulaştıracaktır. uçuş 
esnasında Hint Okyanusunun 
harika manzarasını izleyebi-
lirsiniz. 

Yüzyıllar boyunca Portekiz 
hâkimiyetinde kalan Zanzibar 
(Eski adı ile Zengibar) Afri-
ka’dan Avrupa ve Amerika’ya 
yapılan köle ticaretinin limanı 
olarak kullanılmıştır.

Biz de bu acı yılların izle-
rini Prison Island (Hapishane 
Adası) ‘da tüm soğukluğu ile 
görebildik. Ada aynı zaman-

SEYAHAT SEYAHAT

da “Kaplumbağa Adası” olarak da 
adlandırılmaktadır. Bizim gördü-
ğümüz en yaşlı kaplumbağa 158 
yaşında idi ve dev cüssesi ile ağır 
ve sakince adanın kendilerine ait 
bölümünde misafirlerini ağırlı-
yordu. 

Maldivlerle boy ölçüşebilir di-
yebileceğimiz güzellikte kumsal-
larına küçük bir tekne kiralayarak 
rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Ancak 
gel-git olayının sürekli yaşanması 
sebebi ile sizi şaşırtacak manzara-
lar da göreceğinizden şüpheniz 
olmasın. 

Zanzibar 1800’lü yıllarda 
umman hakimiyetine geçmiştir. 
Halkın %99’u Müslüman olan 
adada tarihi birçok yapı göze 
çarpmaktadır. Darüsselam’ın 
trafiği ve karmaşasının aksine 
Zanzibar’da huzur ve sakinliğin 
tadını çıkarabilirsiniz. 

Zanzibar’da deniz mahsul-
lerinin, envai çeşit meyvenin ve 
meyve suyunun tadına bakmayı 
unutmayın. 

Tanzanya’nın meşhur el 
emeği ahşap ürünlerinden, renkli 
kumaşlarından,  çay ve kahvesin-
den almadan, muhteşem baharat 
bahçelerinde dalından kopardı-
ğınız baharatların tadına bakma-
dan evinize dönmeyin. 

Tanzanya ve özellikle Zanzibar 
tüm güzellikleri ve büyüleyici 
detaylarıyla sizleri bekliyor.
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F ilmi analiz etmeden önce 
kısaca film endüstrisinden 
bahsetmek istiyorum. 
Sinema en pahalı sanattır 
malumunuz, özellikle 

de Hollywood filmleri söz konusu 
olduğunda milyonlarca dolardan söz 
edilir. Tabi bu kadar büyük paraların 
söz konusu olduğu bir endüstride, 
bu paranın sadece sanat için 
harcandığı veya parayı yatıranların 
anlatıma müdahale etmeyeceği 
düşünülemez. Tabi ki parayı veren 
kimse, kendi isteği doğrultusunda 
bir alt metni de filme yerleştirme 

hakkı (!) kazanıyor. Ardından gerek 
ticari gerekse büyük siyasi amaçlar 
için bu filmleri kullanıyorlar. Bu bilgiyi 
aklımızda tutarak izlediğimizde birçok 
filmde bu müdahaleleri fark ederiz. 
Sadece izleyici gözüyle belli bir yere 
kadar fark ettiğimiz şeyleri, film dili 
açısından incelediğimizde çok daha 
derinlemesine görürüz. Siyasi olarak da 
kritik günlerden geçtiğimiz böyle bir 
zamanda bu tür filmlere daha dikkatle 
bakmamız gerektiğini düşünerek, yeni 
bir film olmamasına rağmen bu filmi 
işlemek istedim.

Hemen hemen hiçbir film, salt 

sanatsal amaçlar için yapılmaz 
demiştik; yazarın, yönetmenin, 
yapımcının ve bu filme maddi 
destek olan herkesin etkilerini ve fikir 
yansımalarını görürüz. Hollywood’un 
yüzde 70inin Yahudilerin elinde 
olduğunu bilince, işin rengi daha da 
değişiyor. Bu yapımcı ve yönetmenler, 
birçok filmde Yahudileri ve İsrail’i 
aklamak, kendilerine düşman olarak 
konumlandırdıkları herkesi de 
“kötü”, “deccal”, terörist” ilan etmek 
için çalışıyorlar. Mesajı da daima 
sembollerin arkasına saklayarak, 
hem zihinlerdeki algıyı yavaş da 

olsa çok sağlam kuruyorlar hem 
de açıkça söylemeyerek kendilerini 
korumaya(!) alıyorlar.  Bu filmlerin 
hiçbirinde, ekranda gördüğümüz 
hiçbir şey boşuna değildir. Kahramanın 
giydiği giysinin modelinden, rengine, 
kullanılan isimlere ve rakamlara kadar 
her şey bir anlam ifade eder. Bunları 
bir bütünlük içinde incelediğimize ise 
ortaya bir ana fikir, bütünsel bir bakış 
ortaya çıkar. Tabi ki sanatsal yönü ağır 
basan, sistemi eleştiren filmler de var 
ama çok azınlıkta kalıyorlar. Biz bugün 
burada bahsettiğimiz o kötü niyetli 
filmlerden birini inceliyoruz.

Cell filmi2014’te çekilmiş olmasına 
rağmen her nedense gösterime 
girmek için 2016’yı beklemiş bir 
film. Fragmana bakıldığında klasik 
bir zombi veya dönüşüm filmi gibi 
izlenim veriyor ama izlemeye devam 
ettikçe aslında İslam’a, Müslümanlara 
ve Türklere karşı yapılan bir algı 
operasyonu olduğunu anlıyoruz. 

Film Boston Havalimanında 
başlıyor. Boston, Amerika’nın 
aslında görünmez başkenti… Çoğu 
Hollywood filminde olduğu gibi 
yine hikâyenin merkezinde yer 
alıyor, ya hikâye orada geçiyor ya 

da kahramanımız oraya gitmeye 
çalışıyordur. Kahramanımız Clayton 
Ridel, İngiliz ismi taşıyor, çizgi roman 
yazarı. Clayton İngiltere’yi temsil 
ediyor.  Biraz sonra zombiye dönüşüp 
dünyayı istila edecek olan zombilerin 
bu hale gelmesine sebep olan kişi 
de o aslında. Çünkü çağrıyı yapan 
zombiyi ve hikâyesini o yazmış, yani 
oyun kurucu aslında istemeyerek(!) de 
olsa kendisi. Bu noktaya daha sonra 
yine değineceğiz. 

Havalimanında her şey günlük 
seyrinde giderken, herkes telefonlarla 
konuşmakta, mesajlaşmakta veya 
internete girmektedir. Clayton 
da oğlu Jonny ve bir yıldır uzakta 
olduğu eşiyle konuşurken şarjı biter 
ve ankesörlü telefondan aramaya 
çalışırken o anda cep telefonlarından 
yayılan bir frekans insanları birdenbire 
vahşi birer canavara dönüştürür. 
Clayton ankesörlüden konuştuğu 
için frekanstan etkilenmez fakat 
büyük bir arbedenin ortasında kalır. 
Kurtulmak için kendini metroya 
atar. Metrodakiler, telefon yer 
altında çekmediği için frekanstan 
etkilenmemiştir. Metronun sürücüsü, 
kolunda Amerikan bayrağı arması 
olan siyahi bir adamdır. İsmi Tom olan 
bu adamın, film ilerledikçe aslında 
Amerika başkanını ve Amerika’yı 
temsil ettiğini görüyoruz. Yanlarına 
likit anlamına gelen ismiyle bir genç 
de katılır, üçü birlikte metro kanalıyla 
güvenli bir yere çıkmayı umarak yola 
çıkar. Fakat tünelin ucuna gelirken 
baltalı biri likit’i öldürür. İkisi dışarı 
çıkıp kurtulurlar ve Clay’in evine 
sığınırlar. Üst kat komşusu Alice, 
zombiye dönüşen annesini öldürmek 
zorunda kalmıştır. (Alice artık ‘Harikalar 
Diyarında’ değildir) Bundan sonra 
Alice de Clayton ve Tom ile yola 
devam edecektir. Bu aşamada Tom, 
bazı ince hassasiyetleri bir kenara 
bırakmak gerektiğini söyler. İnsanları 
kurtarmak için zombilere acımamak 
gerekmektedir. Bu durumun terörizme 
benzer bir hali olmamasına rağmen 
Tom, Clay’e “bu bir Terörist saldırı 
mıydı?” diye sorar. Clay bilmediğini 
söyler. Tom “Eğer öyleyse devin 
çizmeleri altında ezilmekten son anda 
kurtulduk” der. 
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TR-90’dan gelen 
mesajla Kaswak’a 

toplanmış olan 
zombiler, (aslında 

temsili Müslümanlar) 
mesajı yayan baz 

istasyonu etrafında 
adeta Kâbe’yi tavaf 

eder gibi dolaşmaktadır. 
(filmin başında 

birkaç defa söylenen 
“sürü” benzetmesini 

burada tavaf halindeki 
zombilerde görüyoruz) 

SİNEMA

Bunların anlamı ilerleyen 
bölümlerde daha iyi anlaşılacak.

Bu arada Alice camdan bakar ve 
zombilerin kuş sürüsü gibi hareket 
ettiğini söyler. Filmde birkaç defa daha 
sürü benzetmesi yapılır, zombilerin 
kuş ya da arı sürüsü gibi hareket 
ettiklerini söylerler. Birlikte evden 
çıkarlar ve bir dizi kaçıp kovalamaca 
sonrasında Tom’un kamuflaj yeleği 
giydiğini görürüz, artık resmen savaşa 
girmişlerdir. Silah da bulmuşlardır. 
Yola devam ederken bir okula gelirler, 
okul müdürünü tanırız, adı Charles 
Ardai’dir. (Bu isim gerçek hayatta 
ünlü bir Yahudi TV yapımcısına aittir.) 
Müdürün yanında tek kalan öğrencisi 
de burslu bir öğrencidir, tip olarak bir 
Yahudi’ye benzeyen, adı Jorden olan, 
(yani Ürdün) bir öğrenci. (İsimler asla 
boşuna seçilmez demiştik.) 

Bu müdür, gece olunca yakındaki 
stadyumda uyuyan ve uyurken de 
tamamen tepkisiz olan zombileri, 
benzinle yakarak öldürmeyi teklif eder. 
Çünkü ona göre bu büyük bir savaşın 
başlangıcıdır ve düşmanı öldürmek 
gerekmektedir, bu kadar çok düşman 
bir arada ve savunmasızken onları 
öldürmeyi teklif eder.  Zombiler artık 

baz istasyonuna ihtiyaç duymadan 
haberleşmektedir çünkü kendileri 
verici hale gelmiştir ve uyurlarken 
operaya benzeyen bir sesle şarkı-ilahi 
arası bir yayın yapmaktadırlar. (Ses 
uzaktan gelirken zaman zaman ezanı 
andırmaktadır.)

Bu müzik yayını devam ettiği 
sürece telefon frekansıyla dönüşen 
bu zombilerin, uyuyacaklarını söyler 
Charles ve (asıl adı “Jerusalem’e 
Yolculuk” olan) sandalye kapma 
oyununu hatırlatır. “Müzik devam ettiği 
sürece sorun yok” der. Burada Yahudi 
çocuk oyunundan bahsedilmesi, 
isminin Jerusalem’e yolculuk olması 
da mı tesadüf(!)? Size bırakıyorum… 
Konuştukları gibi yakındaki benzin 
istasyonundan sulama aracına 
doldurdukları benzinle, uyuyan 
zombileri, benzinle ıslatıp ateşe 
veriyorlar. O sırada birkaçı uyanıyor 
ve çatışmada müdür ölürken, Jorden 
ekibe katılarak yola devam ediyor. 
Sanki Ortadoğu’nun petrol için 
ateşe verilmesini hatırlatıyor sahne. 
Jorden bir iki defa çok korktuğundan 
bahsediyor ve ağlıyor. Yahudilerin 
korkaklığına atıf olabilir mi?..

Bir sonraki durakları bir restoran 

olur, burada geçirdikleri gecede 
hepsi kâbus görür, kâbuslarında 
Clay’in çizgi roman kahramanı olan, 
kırmızı kapüşonlu şeytani yaratık 
vardır. (kırmızı kapüşon Türk bayrağı 
olmasın?) Konuşurlar ve Clayton, 
bunun kendisinin yazdığı bir hikâye 
olduğunu, kahramanın bir kıyamet 
kâhini olduğunu söyler. Diğerleri 
hikâyenin sonunu sorduğunda ise, 
sonunu yazmadığını, bunun sadece 
bir hikâye olduğunu söyler. (hikâyeyi 
kendisi yazmaya çalışırken, pasif 
kalması gereken kahramanı,(yani 
Türkiye) kendi hikâyesini yazmaya 
başlamıştır mesele bundan ibarettir. 
Bu durumda onun şeytanlaştırılması(!) 
da doğaldır.) Hikâyenin sonunun 
olmadığını öğrenen Tom, “sonunda 
iyiler kazanmalı” der. İyilerden kastın 
Batı dünyası olduğu aşikârdır. 

Yola devam ederken bir avcı 
kulübesine sığınırlar, buradaki diğer 
normal(!) insanlarla geceyi geçirmeye 
karar verirler. Oradaki insanlar Kashwak 
adlı bir bölgeye davet eden TR-90 diye 
bir vericiden mesaj geldiğini, normal 
kalan herkesi de oraya davet ettiğini 
söylerler. Her yerde üstü kapalı mesaj 
veren film eğer hala anlamadıysak 

diye burada açık açık adres vermiş, 
TR Türkiye’nin uluslararası plaka 
kodu, 90 da uluslararası telefon kodu. 
Seçilebilecek binlerce, milyonlarca 
harf-rakam kombinasyonu arasından 
bu harfler ve rakamın seçilmesi, kimse 
kusura bakmasın tesadüf olamaz, 
hiçbir Hollywood filminde seçilen 
isimlerin ve rakamların tesadüf 
olmadığı gibi.

Restorandaki insanlar, frekansla 
dönüşen ve zombileşen insanlara, 
“telefoncu” adını takmışlardır. Konu 
müziğe gelir ve biri der ki “Bob Dylan 
da telefoncu olmuş mudur?” diğeri, 
“eğer öyleyse çok manidar olmaz mı 
bu?” der. Bilindiği gibi birkaç sene önce 
Bob Dylan kökeninin Türk olduğunu 
hatta büyükannesinin Trabzon’dan 
geldiğini söylemişti. Telefon mesajını 
gönderen istasyonun adı TR-90, yani 
Türkiye, Bob Dylan da Türk kökenli 
olduğuna göre… Yüzlerce sanatçı 
arasından neden Bob Dylan, hala 
tesadüf olduğuna inanmalı mıyız? 
Sonra Bob Dylan’a atfederek alaycı bir 
telefon şarkısı uydururlar.

Bu arada sohbet sırasında 
Tom, Vietnam’da çok acı çektiğini, 
oradan bu telefonculara yenilmek 
için kurtulmadığını söyler. Gece 
uyuduklarında o evdekiler de zombiye 
dönüşür ve Alice’i öldürürler. Tom, Clay 
ve Jorden yola birlikte devam eder. 
Amerika, İngiltere ve İsrail…

Yolda bir dondurma minibüsüyle 
seyahat eden iki kişiyle karşılaşırlar. 
Onlar TR-90dan gelen mesajın sahte 
bir mesaj ve tuzak olduğunu söyler. 
Bu çağrıyı yapan kırmızı kapüşonlu 
şeytandır onlara göre. Onun artık 
internetin başkanı diye anıldığını ve 
onu öldürürlerse hepsinin dağılıp 
gideceğini söylerler. Daha önce devin 
çizmesi demişlerdi, dev dediklerini 
pekâlâ bin yıllık tarihi olan Türkiye 
ve lideri olarak okuyabiliriz. TR-90 ve 
çağrısını da İslam dünyasını birliğe 
çağıran Türkiye olarak okuyacağımız 
gibi… Filmin bütününe baktığımızda, 
bütün yollar İslam birliğine ve 
bu birliğin Türkiye üzerinden 
sağlanacağına çıkıyor. En büyük 
korkuları bu olduğu için de Bunu 
sağlamaya çalışan Türkiye’yi ve liderini 
şeytanlaştırmaya uğraşıyorlar…

Kâbe ve tavaf benzetmesi yapılan 
sahne... Bunun hiçbir mecrada orijinal 

resmini bulamadığım için, filmi izlerken 
ekrandan çektim. (Sağda)

Filmin yüzeyde söylediğine 
dönersek, sahte mesaja gitmeme 
kararı almışlarken oğlunun da o 
bölgeye gittiğini öğrenince, Clay, 
arkadaşlarından ayrılıp, Kashwak’a 
doğru yola çıkar. TR-90dan gelen 
mesajla Kaswak’a toplanmış olan 
zombiler, (aslında temsili Müslümanlar) 
mesajı yayan baz istasyonu etrafında 
adeta Kâbe’yi tavaf eder gibi 
dolaşmaktadır. (filmin başında birkaç 
defa söylenen “sürü” benzetmesini 
burada tavaf halindeki zombilerde 
görüyoruz) Merkezde ‘kırmızı 
kapüşonlu şeytan’ vardır. Clayton 
bomba yüklü minibüsü sürerek, tavaf 
eden kalabalığı yara yara merkeze 
getirir. “Şeytana” çarpar ardından ateş 
eder, şeytan öldü sanır, o sırada oğlunu 
bulur, onun da zombi olduğunu görür. 
O sırada yeniden dirilen şeytan ona 
doğru gelmeden minibüsü patlatır ve 
merkez çöker. Sanki Kâbe çökmüştür. 
Merkez çöküp, “zombi-şeytan” ölünce, 
oğlu ve kalan insanlar normale döner. 
Clayton oğlunu alıp yola düşer, 
Kanada’ya gittiklerini söylerler. 

Son jenerik akarken biraz 
alaycı biçimde zombileşmiş olan 
Clayton’u görürüz, bu defa bütün 
dünya zombileşmiş, baz istasyonu 
etrafında tavaf etmektedir. Son söz 
olarak filmin dediği, “Eğer bu darbe 
başarılı olur ve kazanırsak ne ala 
ama kaybedersek, Türkiye ve İslam’ın 
yükselişini durduramayız ve bütün 
dünya Müslüman olur.”  Bütün derdi 
İslam olan hastalıklı bir zihnin ürünü 
olan bu filmi izlerken, bu söylediklerimi 
aklınızda tutarak izlerseniz ne demek 
istediğimi daha net anlatmış olurum 
diye umuyorum. 

Not: Bu filmle ilgili eleştirmenler 
dişe dokunur hiçbir şey yazmamışlar. 
Tahmin ediyorum, eğer 15 Temmuz 
kalkışması başarılı olsaydı gösterim için 
iki yıl beklettikleri bu filmin, analizi için 
düğmeye basacaklar ve Türkiye’deki 
‘batı zihinli devşirme eleştirmenleri’ 
harekete geçirip, “bakın yine Amerika, 
darbeyi önceden haber verdi” vesaire 
diyeceklerdi. Bu kadar bariz mesajları 
fark etmemiş olamazlar çünkü. Hepsini 
es geçtiler diyelim, Kâbe benzetmesini 
ve TR-90 vurgusunu görmezden 
gelemezlerdi...
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KİTAP

KEMİK
TOZU

KÜRESEL SİYASETTE 
PSİKOLOJİK SAVAŞ

DÜŞÜNCE MOLA
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Zeynep Delav ilk öykü kitabı Kemik Tozu’yla okurların 
karşısına çıkıyor. 11 öykü ve bir novelladan oluşan Kemik 
Tozu baskı altına alınmış, görmezden gelinen insanları 
eksenine alıyor: Romanının yayımlanması hayat memat 
meselesi olan içekapanık bir adam… Kocasından sürekli 
şiddet gören bir kadın… Aile baskısından yılmış iki kız 
kardeş… Öldükten sonra eşyaları eşe dosta dağıtılan 
bir genç… Evlenip sınıf atladıktan sonra kazandıklarını 
kaybetmemek için her şeyi göze alan bir kadın…

“Bayram Zilan, her yazısını okuduğum ve 
yenisini merakla beklediğim ender yazarlardan. 
Onu okudukça iki bakımdan hayıflanıyorum. 
Birincisi, 12 Eylül öncesiyle ilgili. Tüm bir nesil 
olarak kaybolan yıllarımıza üzülüyorum. Şiddetin 
kucağında debeleneceğimize Bayram Zilan 
gibi kendimizi daha iyi yetiştirip çok daha erken 
yaşlarda demokrat bir düşünce olgunluğuna 
kavuşabilirdik diye düşünüyorum. İkincisi, 12 Eylül 
sonrası, etnik kimliğin yok edilmesinin oluşturduğu 
öfke ve acılar üzerine çöreklenen şiddet ortamını 
hatırlamamla ilgili.   Prof. Dr. Erol Göka

Bu kitaptaki yazılar, hayatımın son on yılında vermeye 
çalıştığım molaların fotoğrafıdır. Bazen yurtdışında, 
bazen şehirleri dolaşırken verdiğim düşünce molaları. 
Bazen de sosyal, siyasal, kültürel meselelerimize dair 
yazı/kayıt molaları. Kimi zaman kendimle konuşur-
ken, kimi zaman da dostlarımla, İslam dünyasıyla, 
insanlığın vicdanıyla konuşurken verdiğim molalar. 
Her mola yeniden nefes almak için, yeniden düşün-
mek ve daha güçlü bir şekilde yola çıkmak için.

Sevda Güner’in bu çalışmasının, 21. Yüzyılda daha da 
karmaşık bir mahiyet arz etmeye başlayan uluslararası 
ilişkileri anlamamıza yardımcı olacağını düşünüyorum. 
Prof. Dr. Çağrı Erhan, Altınbaş Üniversitesi Rektörü Türki-
ye’de bu alada ciddi, yerli (kopyala yapıştır, ya da çeviri 
olmayan) başvuru kitabı o kadar azdır ki. Bu nedenle 
Sevda Güner Hanım’ın bu eseri çok önemlidir ve konu-
ya bir nebze eğilmek isteyen her profesyonelin mutlaka 
incelenmesi gereken bir kaynak olarak temayüz etmek-
tedir. Öte yandan kitabın dili o kadar yalındır ki; stratejik 
iletişime meraklı herkese de okumaları rahatlıkla tavsiye 
edilir. Elinize, aklınıza sağlık Sevda Güner Hanım...
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İnsanın ömrü kısa ve zaman 
ise giderek artan bir ivme ile 
hızlanıyor. Yaşadığımız her anın 
kıymetini bilerek, tadına vararak 
yaşamak gerek. Acının da sevincin de 

hepsinin hayatın içinde olduğunu, sıkıntıların, 
dertlerin hayatın tuzu biberi olduğunu fark 
edebilmeli insan. Bizim dert olarak saydıkları-
mızı, başka coğrafyalarda yaşayan insanların 
dertleriyle karşılaştırdığımız da aslında pek de 
ciddi şeyler olmadığını görebilmeliyiz. Dün-
yanın birçok yerinde Müslümanlar savaş, göç, 
yoksulluk, yoksunluk, hastalık, ölüm, ayrılık gibi 
birçok dertle baş başa. Buruk, acılı ve hüzünlü 
bir bayramı kucaklıyor… 

emineyilmaz@turuncudergi.com

EMİNE 
KİBAR

KâİNATIN 
İçİNDE 

DüNyA,
DüNyANIN 

MErKEzİNDE

Öte yandan bayram sevinç, coşku, heyecan, 
mutluluk, huzur demek… Tüm bu duygular 
birbirine karışıyor. Elimizden geldiğince -ve hatta 
önceliklerimiz arasına almalıyız- bizlerle aynı 
şartlarda olmayan din kardeşlerimize maddi ve 
manevi destek olabilmeliyiz. Bu imtihan sadece 
onların imtihanı değil aynı zamanda bizim de 
imtihanımız. Bizim mesul olduğumuz kısım din 
kardeşlerimizin dertleriyle ne kadar dertlendiği-
miz olacak. 
Kâinatın içinde Dünya, Dünyanın merkezinde 
insan… İnsanın fıtratı kendini; kendi dünyasının 
merkezinde görmeye meyilli, ancak o merkezden 
çembere doğru çıkınca kendi dışındakileri de 
fark edebiliyor insan. İnsan-ı kâmil olunca insan 

kâinata doğru yol alabiliyor. O zaman kendine 
sarılmak yerine evreni idrak edebiliyor. Ne 

güzel şükürdür o! İnsanın kendi hırslarını bı-
rakıp kucak açması evrene. Allah rızası için 
karşılık beklemeden verebilmesi selamını, 
sevgisini, malını… 
İnsanın afiyette olması doygunluğa ulaş-
ma halidir. Doygunluk ‘çok şeye sahip olma’ 
hali demek değildir. Ya da her istediğine… 

‘Elhamdülillah bu kadarı da bana yeter’ diye-
bilmektir. Var olanla yetinip mutlu olabilmek 
şükür diyebilmektir. 

Sıkıntıların geçip güzel günlerin de geleceğini 
umut etmektir. Bayram da en güzel şükür vakti-

dir. Bir Ramazan daha ulaşmış olmanın, idrak et-
miş olmanın şükrü. Şimdi çocukları sevindirme 

vakti. Şimdi Suriye’ye, Filistin’e, Afganistan’a, 
Arakan’a, Somali’ye ve tüm mazlumlara 

uzak yakın ayırt etmeden ulaşma vakti. 
Allah’ın emaneti yetimlere, evlat özle-

miyle yanıp tutuşan yaşlılara ulaşma 
vakti. Uzak yakın demeden akraba, 

eş, dostu ziyaret edip dualarını 
alma vakti. Muhabbet vakti. 

Sıhhate ulaşmış ruhumuz ve 
bedenimiz ile ‘yeniden’ baş-
lama vakti. Muhabbet dolu 
bayramlar dilerim.

ŞEHİR VE HAYAT
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sOLDAN sAĞA Olabilecekleri Düşünülerek Yerleri 
Boş Bırakılan Elementleri Belirtmek 
Üzere Mendelev’in Kullandığı Ön 
Ek. 13-En kısa zaman-İyi Duyulan 
Ses- Banka veya borsa işlemlerinde 
tanınan değer sınırı-Şikar. 14-Baş-
Toplumsal otoriteye ya da baskı 
tarafından yasaklanan davranışlar-
Favori, gözde sporcu. 15-Yakınma-
Dünya ve dünya ile ilgili her şey.
YUKArıDAN AşAĞıYA

1-Oruç ayı-Bir Ses Dalgasında 
Bir Saniyede Salınan Dalga Boyu 
Sayısına Karşılık Gelen Ve Sesin 
Perdesini Belirleyen Sayısal Değer. 
2- İrlanda Kurtuluş Ordusu- Favori, 
gözde sporcu- Ermiş; Evliya. 
3- Memleket-Bir besin türü-
Dip ‘in ünsüzleri- Strontiyum. 
4-Zadegan-Ara bozma, fitne, 
fesat. 5- Ölüm cezası-Defa, kez. 
6- Bir besin türü-kilometre-
Yumuşaklık, incelik, latiflik. 
7- Fakat, lakin-Federasyon 
Durumunda Birleşmiş Olan-Boru 
sesi. 8- Çağdaş-Bir Şeyi Yapmakta 
Gösterilen Acelecilik. 
9-Tahıl tozu-Cennetteki güzel 
gözlü kız-Kısaca kendine iyi 
bak. 10- Bedava iş yapmayı 
seven kişi-Adana’nın Tufanbeyli 
ilçesinde antik bir kent-İlkel 
aydınlatma aracı. 11- Anlayış, 
Seziş, Sezgi, Zeka-Besleyici ve 
lezzetli bir mantar türü-Boru sesi. 
12- Büyükanne, nine-lop ‘un 
ünsüzleri-Bir bağlaç-Eski bir Türk 
sazı.13- Çivit renginde koyu mavi-
Yeniçerilerin kayıtlı oldukları kütük 
defteri-Bir nota. 14- Yapıt-Kaynağı 
mitolojik çağlara dayanan kirişli 
bir çalgı-latife. 15- Bildiri-Sulu yer, 
bahçe, bostan, çimenlik yer.

1- Birkaç Yapraktan Veya Nihayet 
Bir İki Formadan İbaret Küçük 
Kitap-Saygıdeğer, saygın, sayın. 
2- Ezgi, makam-Veba hastalığı-
Baba, Cet-Nazi hücum kıtası. 
3- Savaş sırasında orduya 
yardımcı olarak toplanan halk 
gücü-Eski dilde su-Açıkça 
Gizlemeden, Açıktan Açığa. 
4-Doğu Anadolu’dan doğarak 
Hazar’a dökülen bir ırmak-
Belde-Olağandan büyük. 
5-Cezayir’de Irmak-En Küçük 
Askeri Birlik-Akıllı, Aklı Başında.
6-Adapazarı Ovası’na Verilen Bir 
Başka Ad-Avrupalılara, özellikle 
de Fransızlara verdikleri ad-Bir 

bağlaç. 7-Olumsuzluk Öneki-
Boynuzlu koyun-Hukuksal sonuç 
doğuran bir suç işleyen kimse-
Duman kiri. 8-Daimi, sürekli, 
ebedi, ezeli-Bir Taşıtın Hurdaya 
Çıkması. 9-uzaklık anlatır-
Bakma, seyretme. 
10- Bir nota-Yıldız-Yapıların 
duvar ve tavanlarına süslemeler 
yapan usta. 11- Amacına ulaşan, 
erişen-Şişman-Bayındır Duruma 
Getirme, Geliştirme.
12-Sipersiz hafif başlık, şapka-
Koyun, keçi  gibi hayvanlara 
takılan tenekeden yapılmış 
çan-Dönemli Sınıflandırmada 
Henüz Bilinmeyen, Ancak Var K E Ş F E T M E D İ Ğ İ N

Y E R  K A L M A S I N




