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Sevgili Turuncu Okurları

Ekim ayında kültür sanat dünyamızın iki önemli değerini 
kaybettik. Biri Bahattin Karakoç, diğeri ise Ara Güler’di. Hayat… 
İkisi de son nefesini birbirine yakın zamanlarda teslim etti. 

Bahattin Karakoç ‘Ihlamurlar çiçek açtığı zaman’ diye başlayıp 
yüreğimize dokunan kıymetli bir şairdi. Şiirleri sızılara dil olur, yer 
olur, derman olurdu. Ara Güler ise fotoğraf çekerken Türkiye’de 
sosyolojiyi de kayıt altına alan bir sanatçıydı. Bu iki ünlü ismin 
arkasından yazılanlara baktığımda ‘üreten, çalışan, hayata değer 
katmak isteyen insanlar geride bıraktıkları iyi eserlerle anılıyor’ diye 
düşündüm. Nerede, hangi şartlarda ve kaç yaşında olursak olalım 
daha çok çalışmanın, değerlerimiz için mücadele etmenin, üretmenin 
tam vakti. İçinde bulunduğumuz zaman üzerimizdeki teknoloji 
yorgunluğunu ve rahata düşkünlüğü atıp çalışmanın; ilk adımı, ilk 
ilmeği atmanın tam vaktidir aslında.

Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Danıştay’a yapılan bir başvuru 
ile ülkemizin gündemi bir anda değişti. Öğrenci andlarının okullarda 
yeniden okutulmak istenmesi ile başlayan süreç bizlere hiç durmadan 
çalışmamız gerektiğini yeniden gösterdi. Demokratikleşme eğitimin 
de demokratikleşmesidir. Eğitimde yapısal reformları, okullaşma 
farklarını konuşmak yerine öğrenci andından oluşturulmak istenen 
tartışma ortamı kimseye fayda sağlamayacaktır. Üstelik psikolojik ve 
pedagojik açıdan da öğrenci andı okuyarak güne başlamanın eğitime 
bir faydası bulunmamaktadır.

Bu ay sizler için farklı bir muhafazakar kadın dosyası hazırladık. 
Dünyaca ünlü şarkıcı Sinead O’Connor’ın müslümanlığı seçiş 
hikayesini anlattık. Hatun’dan Youtuber’a muhafazakar kadının 
yolculuğunu inceledik. Muhalif gelinler projesine sayfalarımızda yer 
verdik. Neden metropollerden vazgeçemediğimizi konuştuk, şehir 
ve kadın ikilisinin üzerinden sosyal tespitler yaptık. Sizlere her sayfası 
dolu dolu bir dergi hazırladık.

Bu sayının hazırlanmasında emeği geçen ekibime teşekkür 
ediyorum.

Huzurla ve sevgiyle kalın. 
Zahide Ceylan
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Beklediğimiz Asımın nesli İstiklal Marşını tam olarak 
anlamıyor. Bu konuda yaramız derinken ‘Andımız’ 
tartışması uyuduğu yerden uyandı. 

Toplumsal rollerimize format atılmalı ve iyiliğe niyet 
ederek hayatın yenile tuşuna dokunulmalı. Çünkü 
bugünlerde ümmet bilinci, vatan sevgisi ve ideallerle 
yürüyecek kadınlara çok ihtiyaç var. 

16
18

günümüzde metropol yaşantısı insanlara yenilikler 
sunma konusunda oldukça problemlidir. 

12

NAZ MELİS ZENGİN: BUNCA ZARARA 
RAĞMEN VAZGEÇEMİYORUZ

Yüzükler hem cepheye yardıma vesile oluyor hem de gele-
ceğe yönelik maddi ve manevi değeri olan bir hatıra. 33

CİHADİYE YÜZÜKLERİ

ANDIMIZ İSTİKLAL 
MARŞIMIZDIR

MUHAFAZAKAR KADININ 
KONUŞULMAYAN HİKAYESİ

günümüzün hızlı ve tüketmeye yönelik hayat tarzı, top-
lumsal dokumuza, aile yapımıza ve dahi
hücrelerimize kadar işlemiş durumda. 

38

ŞEYMA YEŞİL:  BİR VARMIŞ 
BİR YOK OLMUŞ KOMŞULUK

Sevilme ihtiyacı o kadar evrensel bir duygudur ki, yaptığımız 
çoğu şeyde motivasyonumuz budur. en güçlü görünenlerimiz 
bile aslında sevilmek, hem de çok sevilmek isteriz... 

36

RUKİYE KARAKÖSE: SEVENİMİZ 
OLSAYDI SERSERİ OLMAZDIK

Kalabalıklara yol gösterici inançlı kadınların, moda endüstrisinin 
yorulmaz takipçileri olarak, mevsime bağlı kronik fetvalarla varoluş 
serüvenini perçinlemesini ise yadırgamadı.34

HÜSEYİN KARACA: KADIN
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40
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40

SEMRA METİN BİLİCİ RÖPORTAJI

KAPAK: DÜNYACA ÜNLÜ ŞARKICI 
SİNEAD O’CONNOR MÜSLÜMANLIĞI SEÇTİ

Bu ay Semra Hoca ile sanatı, anneliği, şehirde 
yaşamayı, şehirli olamama hallerimizi ve bu yüzyılın 
temel taşı olan kimliklerimizi sorduk. Semra hoca 
penceresinden süzülenleri anlattı. 

ABD’li ünlü sanatçı Sinead O’connor, İslam dinine 
geçerek ismini Şüheda olarak değiştirdi.

18

30

Bir ilişki varsa; hayatınızı daha iyi, daha harika, daha eğlenceli 
yapabilecek bir şey olmalı... eğer bir ilişki bunu yapamıyorsa, 
neden bir ilişki içinde olasınız ki

50

SEYRAN AKDAŞ: NE SENİNLE NE SENSİZ

günümüzde artarak, katlanarak devam eden Şehircilik
 sorunu yıllardır halletmeye çalıştığımız ama içinden 
çıkamadığımız büyük bir sorundur. 

42

GÜLAY KURT: TÜM 
ŞEHİRLER BİZE KÜSMÜŞ

Yani kötülükte iyilikte aslında sıradan artık. gittikçe bir nor-
malleşme sarmalına adapte oluyor dünyamız. Sanırım bizim 
önce bununla savaşacak bir güce ihtiyacımız var. 

46

BÜŞRA ÇAKIR: NE İYİ NE KÖTÜ

  Malum gidenlerin ardından sözler kalır geriye… Ve sözü 
usulünce söylemek ustalara mahsustur. O sebeple bir sanatçıyı, 
edebiyatçıyı, söz ustasını yani, anlatmak hayli zordur.

54

ŞİİRİN BEYAZ KARTALI: 
BAHATTİN KARAKOÇ

Ayfer Balaban ve öğrencileri geçtiğimiz günlerde Ankara 
Milli Kütüphane Sergi Salonunda yılların emeğini sergiledi. 

Son yıllarda özellikle kadınların yakındığı psikolojik açlık 
beraberinde birçok sorunu getiriyor. Konunun uzmanı 
Meltem Sezer ile sizler için hipnoterapi ve zayıflama 
üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. 

 Herkes kendi mutfağında hayatına tat katıyor, renk katıyor. 
Her ev başka âlem, her mutfak ayrı renk... gönlün de mutfağın 
da neşe dolsun sevgili okur. Hanen hep şen olsun.

Filmin öyküsü 1960’ların sonunda, neredeyse 
metruk bir otelde geçiyor. Ama bundan on yıl 
önceki kriminal olayla açılıyor film. 

66
70

78
82

Bu israfa, bu tüketim çılgınlığına bir dur diyecek yok 
mu? Bu soruların cevaplarını ve sosyal medya üzerinden 
yaptığı harika projesini sizin için sevgili gönül Ayyıldız’a 
sordum, o da tüm içtenliğiyle cevap verdi.

26

GÖNÜL AYYILDIZ RÖPORTAJI:
MUHALİF GELİNLİK

Toplum olarak adeta, yeni özel gün keşfetme 
yarışına girdik. Sosyal medya sağ olsun, resmen 
bizi ağına düşürdü. gösteriş batağına saplandık. 

30

SALİHA SAĞDIÇ:  EN MUTLU 
GÜN İSRAFI

AYFER BALABAN’DAN TEZHİP SERGİSİ

UZMAN PSİKOLOG MELTEM 
SEZER RÖPORTAJI

LEZZETLİ CUPCAKE’LER

FİLMİHAL: EL ROYAL’DE ZOR ZAMANLAR

66
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Semra Metin Bilici… Şehr-i Nisa 
okumaları yapıyor, kadınlarla külliyat 
okumaları gerçekleştiriliyor, şehri, 
hayatı ve teknolojiyi entelektüel bir 
pencereden seyrediyor. Bu ay Semra 

Hoca ile sanatı, anneliği, şehirde yaşamayı, 
şehirli olamama hallerimizi ve bu yüzyılın 
temel taşı olan kimliklerimizi sorduk. Sem-
ra hoca penceresinden süzülenleri anlattı. 
Buyurunuz…  

Hocam bize vakit ayırdığınız için öncelikle 
teşekkür ederiz. Kendinizden biraz bahsed-
er misiniz?

1970’te Tunceli Çemişgezek ilçesinde 
doğdum. Sadece doğmakla kalmadım 18 
yaşına kadar yani üniversiteye başlayana 
kadar orada yaşadım. Büyüdüm. Toprağım 
ve damarlarım oraya bağlı. Alt katı ahır olan 
bir evde ilkokul mezunu bir babanın ikinci 
çocuğu olarak dünyaya geldim. Babaanne 
ve dede ile aynı evde büyüdüm. Yetiştiğim 
toprakların iklimine uygun olarak muhalif bir 
damarım hep vardı kendimi o dönem biraz 
daha yeşil İslamcı olarak tanımlayabilirim. 
Üniversite eğitimi sırasında başımı örttüm 

meal ve hadis çalışmalarına yöneldim. 
Sonrasında okulu bırakmak durumun-
da kaldım. Evlendim, üç tane evladım 
oldu ve İstanbul’da hayatıma devam 
etmeye başladım. Yaklaşık 26 yıldır bu 
şehirde yaşıyorum.

Yaptığınız ilmi çalışmaların, kitap 
okuma gruplarının, ilmi kadem 
çalışmalarının çıkış noktası nasıl 
oldu?

Bu bir kendini arama sürecinin 
sonucuydu. Hayatı anlamaya çalışır-
ken oluşan kelebek etkisi etrafınızda 
bir etkileşim meydana getiriyor. Siz 
etrafınızda olup bitenleri anlamaya 
çalışırken sizinle aynı yoldan geçmiş 
insanlarla bir yerlerde buluşuyorsunuz, 
bu da bir etkileşim meydana getiriyor. 
Bu etkileşimde sivil bir inisiyatif oluş-
turuyor, herhangi bir gruba cemaate 
dahil değilsiniz çünkü. Okuma yolcu-
luğu niteliği artarak devam edince en-
tellektüel bir algıya dönüşüyor. Şehirde 
insanı ve Müslümanı ne tanımlar? 
Şehirde gerçek entelektüel çalışmalar 
yapılabilir mi? Bunlar üzerinden yola 
çıktık.

Şehir sizce neresidir?

Sanatın, düşüncenin, felsefenin, ente-
lektüelliğin, aklın ve düşüncenin yeridir.

Yüzyıllardır bir şekilde kadınlarla 
ilgili konuşmalar var, çalışmalar var. 
Bunun temel kaynağı nedir?

Bunun tek bir cevabı vardır o da şehirli 
olamamak. Şehir insana insan olma 
imkanı tanır. Çünkü insan kendisi ile 
yüzleşmeden insan olamaz. Şehir 
bize kapalı devre saf bir alan sunmaz, 
herhangi bir kişinin bütün yaptıkla-
rının onaylandığı bir sistem yoktur. 
İnsan kendisi gibi olmayanla yaşamayı 
ve yüzleşmeyi öğrenir. Bu yüzden 
kadınla ilgili meseleler aslında şehirde 
ilgili meselelerin bir yansımasıdır. Bu 
yüzden yüzyıllardır kadının kimliği, 
varlığı bir tartışma konusu olarak var 
olmuştur.

Anadolu kadını, modern kadın, eski 
dönemlerin kadını gibi kadınlarla il-
gili bazı tanımlamalar var ve bugün 
bütün tanımlamalar şehirli kadın 
potasında birleşiyor. Şehirli kadını siz 
nasıl tanımlıyorsunuz

Şehirli kadın aslında cinsiyetçi bir ta-
nımlama. Cinsiyetçi tanımlamalar bizi 
neden rahatsız ediyor? Kamusal alan, 
bizlerin bedensel cinsiyet ile tanımlan-
dığımız bir alan değil, kurumsal kim-
liklerimizle tanımladığımız bir alandır. 
Burada kadınların neden cinsiyetleriyle 
algılandığına dair bir tartışma ortaya 
çıkmaktadır. Türk İslam algısı kamu-
sal alanda kadın kimliğine cinsiyetçi 
olarak bakmaz fakat bugün yaşadı-
ğımız birçok sorun kadına cinsiyetçi 
bakış açısından ileri gelmektedir. Bizim 
zaten kodlarımızda kadın ve erkeğin 
bir beraber çalışması, kamusal alan 
içerisinde birlikte iş yapması var. Tarihe 
baktığımızda bunun birçok örneği 
görüyoruz zaten. 

İslam coğrafyası içerisinde Anadolu’da-
ki kadının şu an sahip olduğu hakları 
elde etmesi ve erkeklerle beraber 
hayatı içinde yer almasını nasıl bu 
kadar kolay oldu? Bu sorunun cevabı 
böyle açıklanabilir, Türklerin ilk yerle-
şim yerlerinden itibaren muhafazakar 
bir kimliği vardır yani gerçeği adapte 
olma kabiliyetleri yüksektir kendi 
göbeğimizi kendimiz keseriz kendi 
modernleşme hikayemizi kendimiz 
yazarız. Bu yüzden içinde yaşadığımız 
sorunları dünyanın içinde yaşadığı 
sorunları biz daha kısa vadede ve daha 
iyi bir şekilde çözebiliriz.

Çok zor süreçlerden geçiyoruz bi-
reysel ve sosyal savrulmalarımız var 
bunun önüne nasıl geçeceğiz?

Değişim aslında sanayi devrimi ile be-
raber başladı fakat o dönemde daha 
durağandı. 

Şehirli kadın aslında 
cinsiyetçi bir tanımlama. 
Cinsiyetçi tanımlamalar 

bizi neden rahatsız 
ediyor? Kamusal alan 

bizlerin bedensel cinsiyet 
ile tanımlandığımız bir 
alan değil, kurumsal 

kimliklerimizle 
tanımladığımız bir alandır. 

Burada kadınların 
neden cinsiyetleriyle 

algılandığına dair 
bir tartışma ortaya 

çıkmaktadır. 

RÖPORTAJ: SEYRAN AKDAŞ
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  DEĞERLERİMİZİ 

NOSTALJİ 
ÜZERİNDEN 
TANIMLAMAKTAN 
VAZGEÇMELİYİZ

SEMRA METİN BİLİCİ:

Türklerİn İlk yerleşİm yerlerİnden İtİbaren muhafazakar bİr kİmlİğİ vardır. yanİ gerçeğİ adapte olma kabİlİyetle-
rİ yüksektİr kendİ göbeğİmİzİ kendİmİz keserİz kendİ modernleşme hİkayemİzİ kendİmİz yazarız. Bu yüzden İçİnde 
yaşadığımız sorunları dünyanın İçİnde yaşadığı sorunları bİz daha kısa vadede ve daha İyİ bİr şekİlde çözebİlİrİz.



Teknolojiyle beraber süreç hızlandı ve 
teknoloji kullananların yeni teknolo-
jiler üretmeye başlamasıyla beraber 
değişim arttı. Üretim bugün çok hızlı 
olduğu için değişim de çok hızlı 
Teknolojinin gücün ne kadar artarsa 
artsın hayatın gücün üstüne hiçbir 
şekilde çıkamayacağını inanıyorum. 
İnsanın ürettiği bir şey hayattan daha 
büyük olamaz. Eğer yaşıyorsak insanın 
hala insanlık içindeki mücadelesi var 
oluşu devam ediyor demektir. İnsanın 
ürettiği bir şeyi hayattan daha büyük 
görmek, insanı hiç olmadığı kadar 
abartmak, büyük görmektir. Hayat 
devam ediyorsa, metafiziksel bağımız 
devam ediyordur. Bu da bizim bir 
beşer olarak, insan olarak yaşamımızın 
devam ettiğinin göstergesidir. Tekno-
lojiye baktığımızda, bir de insana baktı-
ğımızda insanın bütün çıkmazlarıyla ve 
bütün talepleriyle teknolojinin içinde 
olduğunu görüyoruz. İnsan ‘beni duy’, 
‘benimle konuş’, ‘beni anla’, ‘beni sev’ 
diyor hala. Yıllardır hiçbir şey değişmi-
yor. Beni gör, bana kalp işareti gönder, 
beni beğen… Kendimizi iyi hissetmek 
için başka bir insana teknoloji üzerin-
den ihtiyaç duyuyoruz Gidişat üzerin-
den olumsuz yorumlar yapmak yerine 
gidişatı yorumlayıp, insanın olduğu 
her yerde değer vardır demek gere-
kiyor. Çünkü iki insanın olduğu yerde 
değerler üretiliyor.

Hocam toplumda, aile hayatında 
sosyoloji değişiklikler oluyor fakat 
kadınların sorumlulukları devam 
ediyor. Siz bu süreci kadınlar 
açısından baktığınızda nasıl 
görüyorsunuz?

Toplumdaki aile problemi aslında hep 
yarı modernleşmekten kaynaklanı-
yor. Çünkü bir yanda haklarını emek 
emek elde etmiş kadınlar diğer tarafta 
sadece dünyaya gelmiş ve haklarını 
doğuştan alan erkekler var. Kimlikleri-
miz değişiyor artık. Sadece anne, baba, 
evlat gibi kimliklerle devam etmiyor. 
Aile içerisindeki öznel ilişkilerimiz 
değişmediği sürece kendimize yeni 
alanlar bulmadığımız sürece şehir 
hayatında sıkıntılar yaşamaya devam 
ederiz.
Ekonomik olarak herkesin evinde bir 
yardımcı olamıyor fakat kadınlar hem 
ev içi yükleri taşımak zorunda hem 
de evin dışında ki hayatını devam 
ettirmek, kimliklerini devam ettirmek 
zorunda. Bu da ciddi anlamda zorluk-
ları beraberinde getiriyor. Evliliği kur-
tarmak için fazla yük yüklenerek evliliği 
devam ettirmek hala kadın üzerinden 
yürüyor. Oysa şehir evliliğe karşılıklı bir 
sözleşme olarak bakıyor. Halil Cibran’ın 
güzel bir sözü var ‘evlilik aynı tabaktan 
yemek değil ayrı ayrı tabaklarda yeme 
imkanına sahip insanın aynı tabak-
lardan yemesidir’ diye. Bu büyük bir 
kazanımdır.

Peki ya anneliğin kodları bu 
değişime nasıl tepki veriyor? 

Annelik her durumda anneliktir. Anne-
ler her durumda anne hassasiyeti taşır. 
Yazılı genetik bir kodlama gibidir anne 
çocuk arasındaki bağ. Kopmaz, büyük 
değişimler göstermez. Annelerin artık 
kamusal kişilikleri var. Sürekli eli ço-
cuklarının üzerinde anne modelinden 
evlatlarını her an yuvadan uçacakmış-
çasına bir özgüvenle yetiştiren anne 
modeline geçildi. Bu durum şehir 
hayatının getirdiklerinin bir yansıma-
sıydı. Değerlerimizi nostalji üzerinden 
tanımlamaktan vazgeçmeliyiz. Gerçeği 
görmeliyiz.  
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Metropoller küresel 
iktidar coğrafyasının 
irileştirilmiş kentleridir. 
Küreselleşmenin 
tüm çelişki, sıkıntı 

ve karışıklıklarını birbirlerinden 
farklı biçim, yoğunluk ve derinlikte 
yaşarlar. Sahip oldukları karmaşık 
iktidar ilişkileri ağında sınıf, cinsiyet, 
ırk, mezhep, etnik köken gibi sayısız 
sosyal ve kültürel gruba ev sahipliği 
yaparlar. Bitmeyen bir telaşın süre 
geldiği bu kentlerde sürekli meydana 
gelen değişimler, yabancılaşma seline 
kapılmış kitleleri bir o yana bir bu yana 
sürükler. Bu sürüklemede insanların 
karşısına çıkartılan yenilikler birer 
uyuşturucu niteliği taşır ve insanları 
sürekli oyalar. Ancak unutulan bir şey 
vardır insan bu hengâmede ne kadar 
verimli olabilmiştir?

Günümüzde metropol yaşantısı 
insanlara yenilikler sunma konusunda 
oldukça problemlidir. Ancak 18. 
yy’da metropoller, bugünün aksine 
yaratıcılığı ve bilimi destekleme 
konusunda bilim insanlarına ve 
sanatçılara önemli imkânlar sunmuştur. 
Metropol olmasaydı, Shakespeare 
veya James Joyce’un mükemmel 
sanatına nail olamayabilirdik; hatta 
Einstein’ın bile bir deha olarak ilerleyişi 
bu kadar mümkün olmayabilirdi. 
Ancak metropoller artık dünyaya 
daha güzel şeyler sunmak için 
oldukça yapay ve yorucu. Bu durum 

bilim insanlarının da dikkatinden 
kaçmamış olacak ki metropol 
yaşantısının beyin üzerine etkilerini 
araştırmaya dahi karar vermişler. Bu 
araştırmaların sonucunda, yalnızca 
kentte bulunmanın bile bizlerin temel 
zihinsel faaliyetlerine zarar verdiğini 
ortaya koydular. Bu araştırmalara göre, 
kalabalık bir caddede birkaç dakika 
geçiren bir insanın aklında bir şeyler 
tutması zorlaşıyor ve iradesi zayıflıyor.

Kentte kısa bir yürüyüşün neden 

olduğu bilişsel açığı belirleyen yeni 
bir araştırmanın öncü yazarlarından 
biri ve aynı zamanda Michingan 
Üniversitesi’nde psikolog Marc 
Berman, “Akıl, sınırları olan araçtır” diyor 
ve ekliyor: “Ve biz bir kentin bu sınırları 
aşabileceği değişik yolları yeni yeni 
anlamaya başlıyoruz.”

Tarihte ilk kez, insanlığın büyük bir 
kısmı kentlerde ikamet ediyor. Afrika 
savanlarında, küçük ve ilkel kabilelerde 
yaşamak için evrimleşmiş bir tür için 

NAZ MELİS
ZENGİN

14 Turuncu Dergİ / Ekim 2018 15Ekim 2018 / Turuncu Dergİ 

YAZAR YAZAR

ne kadar ani ve hızlı bir yer değiştirme 
hareketi… Geniş ve açık alanlarda 
rahatça yaşamak yerine, beton 
yığınlarına tıkıştırılıp taksilerle ve birçok 
diğer araçla, milyonlarca yabancı 
insanla sarılıyor etrafımız. Yapay 
oluşumlarla çevrelenmenin zihinsel 
ve fiziksel sağlığımızı etkilediği ve 
düşünme gücümüzü önemli boyutta 
kısırlaştırabildiği son yıllarda daha açık 
bir hal alıyor. 

Önemsiz zihinsel konuların bizi tü-

ketmesinin altında yatan neden, bey-
nin en önemli ama zayıf noktalarından 
birini sömürmeleri. uyaranlarla dolup 
taşan bir kentte yaşıyoruz; bu yüzden 
otobüste telefonla konuşan birinin 
diyaloğu veya bir flaşın patlaması gibi 
ilgisiz şeyler tarafından dikkatimizin 
dağılmaması için sık sık yeniden kafa-
mızı toplamaya ihtiyaç duyuyoruz. Bu 
kontrollü algılama biçimi - akla neye 
dikkat etmesi gerektiğini söylüyoruz - 
enerji ve çaba sarf ettiriyor. Akıl, güçlü 

ve süper bir bilgisayar gibi, ama ‘tetikte 
olma’ durumu onun işlemci gücünün 
büyük bir kısmını harcıyor. Buna karşın, 
doğal ortam bu kadar bilişsel çabaya 
ihtiyaç duymuyor.

Belgrad Ormanı etrafında gezintiye 
çıktığınızı düşünün. Havuzun etrafını 
saran orman çıralı çam ve ceviz ağaç-
larıyla doludur. Muhabbet kuşları ve 
kırmızı kuyruklu atmacalar dallara yuva 
yaparlar; sincaplar ve tavşanlar böğürt-
len çalılarının içinde koşuştururlar. 

Bunca zarara rağmen

neden metropollerden 
vazgeçemiyoruz?
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Doğal ortam, karşılığında negatif bir 
duygu yaratmadan otomatik olarak 
dikkatimizi çeken objelerle doludur, 
yani bir motor sesinin sebep olacağı 
tepkiyi yaratmazlar. Bu şekilde 
uyarana yönelen zihin mekanizması 
gevşeyebilir ve kendini yenileyebilir.

“Central Park’ın Manhattan’ın tam 
ortasında bulunması bir tesadüf değil” 
diyor Berman, “Oraya bir park koymak 
zorundaydılar.”

Berman, başka bir araştırma için 
GPS alıcıları kullanarak Michigan 
Üniversitesi lisans öğrencileriyle 
çalışmış. Öğrencilerden bazıları Ann 
Arbor kent merkezinin kalabalık 
sokaklarında dolaşırken, diğerleri 
bir arberetumda gezintiye çıkmış. 
Bu kişiler daha sonra birtakım 
psikolojik testlere tabi tutulmuşlar. 
Kentte yürüyenlerin kötü bir ruh hali 
içerisinde olduğu gözlenmiş; bu kişiler 
ayrıca geriye doğru sayılan bir grup 
sayıyı tekrar etmeyi içeren dikkat ve 
hafıza testlerinden önemli derecede 
düşük puanlar almışlar. 

Birçok araştırmaya göre bu, aynı 
zamanda dikkat eksikliği rahatsızlığı 
bulunan çocukların doğal bir ortamda 
daha az semptom göstermesinin 
nedenini de açıklıyor. Hayvanlar ve 
ağaçlarla çevrelendiklerinde, davranış 
problemleri azalıyor ve belirli bir 
konuya odaklanmaları kolaylaşıyor. 
Hatta çalışmalar göreceli olarak 

değersiz bir tabiat parçasının bile 
yararlar sunabildiğini ortaya koydu. 
Illionis Üniversitesi Peyzaj ve İnsan 
Sağlığı laboratuvarı Yöneticisi Frances 
Kuo, 1990’ların sonlarında, Şikago’nun 
güneyindeki büyük bir konut projesi 
olan Robert Taylor Homes’un kadın 
sakinleriyle görüşmeler yapmaya 
başladı. Kuo ve meslektaşları, rastgele 
bir şekilde dairelere yerleştirilen 
kadınları karşılaştırdılar. Bazılarının 
manzarası gelişigüzel beton yığınları, 
asfalt otopark ve basketbol sahası 
iken, bazılarınınki ağaçlar ve çiçeklerle 
dolu yeşil bir bahçeydi. Kuo, ardından 
bu iki gruba dahil kadınların başlıca 
hayat zorluklarıyla nasıl mücadele 
ettiklerini inceleyen, çeşitli konuları 
kapsayan, basit bir dikkat testinden 
yararlanarak ölçümler yaptı. Bulduğu 
sonuç, yeşil bir manzaranın tüm 
kategorilerde önemli derecede 
gelişme sağlamasıydı.

“İnşa ettiğimiz dünya, hep aynı 
‘zihin bankası’ndan yiyor, ve sonra 
da evimize gelince bir şeylere 
odaklanamadığımızda şaşırıyoruz,” 
diyor Kuo.

Ancak şehirdeki yoğunluk sadece 
odaklanma problemleri yaratmakla 
kalmıyor, iradeyi de zayıflatıcı bir etkiye 
sahip. İşlek bir caddede dolaştığımız 
anda aklımızı saniyelik olarak birden 
fazla düşünce alıyor.

 İndirime girmiş bir kazağı, 

kokusuyla cezbeden bir yemeği, 
yeni çıkmış teknoloji ürününü… 
Tüm bunların neredeyse hepsini 
aynı anda düşünmek gibi bize 
yorucu gelmeyen ancak beyni 
fazlasıyla yoran zihin egzersizlerinin 
içinde buluyoruz kendimizi. Ve 
sonuç olarak, bu durum iradeyi 
kullanma becerisini azaltıyor, biz 
de böylece o kalabalık caddede 
aklımıza ilk gelen ne varsa onu 
yapmaya başlıyoruz. Ellerimizde 
mağaza poşetleriyle lüks restorana 
geçmek için kendimizi hazır hale 
getiriyoruz. Ve tüm bunlar geride 
bizlere kabarık bir kredi kartı ekstresi 
ve zayıf bir irade bırakıyor. 

Kent hayatı, duygusal kontrolün 
azalmasına da neden oluyor. 
Kuo ve meslektaşları, yeşil bir 
manzaraya sahip dairelerde aile içi 
şiddetin daha az olduğu bulgusuna 
ulaşmışlar. Tüm bu bilgiler 
göstermiştir ki, kalabalık ve gürültü 
gibi kentsel çevrenin olumsuz 
uyaranları saldırganlığı da tetikliyor. 
Bu uyaranlardan bitkin düşmüş bir 
beynin öfkeye yenik düşmesi elbette 
ki daha kolaydır.

İnsanlar, Red Bull ile kendilerine 
doping yapmaktan ofislerin şeklini 
tekrardan tasarlamaya kadar her 
yerde zihinsel performansı arttırmak 
için uğraşıyorlar; ancak görünen o 
ki bu iyileştirme çabalarının ancak 

bir kısmı doğal bir ortamda basit 
bir yürüyüş yapmakla aynı etkiyi 
yaratabiliyor.

Dikkat eksikliğinden irade 
zayıflığına kadar, kent hayatı 
tarafından körüklenen sayısız 
zihinsel problem beraberinde şu 
soruları getiriyor: Neden kentler 
büyümeye devam ediyor? Ve neden 
elektronik çağda olmamıza rağmen 
entelektüel hayatın merkezi olmaya 
devam ediyorlar?

Santa Fe Enstitüsü’nde yapılan 
bir araştırmada kullanılan karmaşık 
algoritmalar, dikkat ve hafızada 
sorunlar yaratan bu unsurların, 
birbirini tanımayan insanların girdiği 
karşılıklı iletişimleri de etkilediğini 
gösteriyor. Bilim insanları, ‘sosyal 
etkileşim yoğunluğu’nu kentsel 
yaratıcılık ile büyük ölçüde ilgili 
buluyor. Ancak bilim insanları bu 
yaratıcılık evresinin gelişen teknoloji 
ile birlikte etkisini yitireceğine de 
inanıyorlar. Onlara göre, sosyal 
ağlarla beraber sanal metropollerin 
insan etkileşiminde artık önemli 
bir etkisi var. Bu da tersine göçlerin 
ilerleyen zamanlarda daha da 
artmasına yol açabilir. Yani “X 
şirketinin CEO’su her şeyi bırakıp 
çiftliğe yerleşti” haberleri birkaç yıl 
içinde bizler için oldukça sıradan 
haberler kategorisine girmeye 
başlayabilir.

Kent hayatı, duygusal 
kontrolün azalmasına 

da neden oluyor. 
Kuo ve meslektaşları, 

yeşil bir manzaraya 
sahip dairelerde aile içi 

şiddetin daha az olduğu 
bulgusuna ulaşmışlar. 

Tüm bu bilgiler 
göstermiştir ki, kalabalık 

ve gürültü gibi kentsel 
çevrenin olumsuz 

uyaranları saldırganlığı 
da tetikliyor. 

Birçok araştırmaya 
göre bu, aynı zamanda 
dikkat eksikliği rahatsızlığı 
bulunan çocukların 
doğal bir ortamda 
daha az semptom 
göstermesinin 
nedenini de açıklıyor. 
Hayvanlar ve ağaçlarla 
çevrelendiklerinde, 
davranış problemleri 
azalıyor ve belirli bir 
konuya odaklanmaları 
kolaylaşıyor. 



DOSYA

               ANDIMIZ
İSTiKLAL
MARŞIMIZDIR

S
on yıllarda İstiklal Marşı ço-
cuklarımıza sistematik olarak 
unutturuluyor. İstiklal Şairi-
miz Mehmet Akif Ersoy’un 
kaleme aldığı İstiklal Marşı-
mızı birçok çocuk, genç oku-
masına rağmen tam olarak 
anlayamıyor. İçinde geçen 

Osmanlıca kelimelere uzak yetiştiri-
liyor bir nesil. Doğrudan unutturma 
yerine sistematik bir yabancılaştırma 
yapılıyor. Beklediğimiz Asımın nesli 
İstiklal Marşını tam olarak anlamıyor. 
Bu konuda yaramız derinken ‘Andımız’ 
tartışması uyuduğu yerden uyandı. 
Daha doğrusu uyandırıldı. Bazı eği-
timcilerin ve bazı isimlerin her sabah 
okunan öğrenci andının kaldırılmasını 
hala kabul edemediklerini biliyorduk. 
28 Şubat’ın çetin mücadele günlerin-
de öğrenci andı sırasında kızlarımıza 
zorla başını açtıran, bunun mutluluğu 
ile nutuk atan bazı eğitimciler eski 
günlerini fazlaca özlüyorlar belli ki. 
AK Parti iktidarları ile kimlik ve etnik 
köken çatışmalarının huzur ortamına 
devşirilmesi için birçok çalışma ya-
pıldı. Terörle güçlü mücadeleler baş-
latıldı, PKK başta olmak üzere birçok 
terör örgütünün kökünü kazımak için 
operasyonlar gerçekleştirildi. 

Terör kalıntısı hendekler kapatıl-
dı. Tüm bunlar olurken Kürt kökenli 
vatandaşlarımıza karşı asla çatışmacı 
bir dil kullanılmadı. Ötekileştirilme-
di. Silopi’ye, Hakkari’ye terör sonrası 
atanan kayyumların yaptığı hizmeti 
halk takdirle izliyor. Alt kimliklerle 
barışan, dengenin dengeleyicisi olma 
konumunda olan ülkemizde andımız 
üzerinden başlatılmak istenen tartış-
manın asıl amacı neydi?

Gelin biraz hafızalarımızı yoklaya-
lım. Yıl 1933… 23 Nisan ulusal Ege-

menlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları 
sırasında Milli Eğitim Bakanı Reşit Ga-
lip Ankara’da bir grup öğrenciye  “Size 
bugün şu işi veriyorum. 

Bayramınız biter bitmez mektep-
lerinize döndüğünüz ilk günden baş-
layarak birinci derse girdiğiniz zaman 
sınıflarınızda hep birlikte ve her gün 
şu sözleri tekrarlayacaksınız” diyerek 
cebinden çıkardığı kağıdı okumaya 
başladı:

“Türküm, doğruyum, çalışkanım, 
yasam; küçüklerimi korumak, büyük-
lerimi saymak, yurdumu, budunumu, 
özümden çok sevmektir. Ülküm yük-
selmek, ileri gitmektir. Varlığım Türk 
varlığına armağan olsun.”

Ülkücü bir sendikanın geri dön-

mesi için Danıştay’a başvurduğu, 
MHP’nin genel merkezine dev poster 
yapıp astığı andımızın yazarı, Türk 
milliyetçiliğinin kalbi olan Türk Ocak-
ları’nın tasfiyesinde de başrolü oynadı. 
Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, 
Rauf Orbay, Refet Bele gibi İstiklal Har-
bi kahramanlarının yargılandığı İstiklal 
Mahkemeleri’nde kürsüde oturan üç 
üye hakimden biriydi.

Andın ilk hâlini Türk Ocakları’nı 
kapatmasıyla, üniversiteleri perişan et-
mesiyle bilinen tıp doktoru Reşit Galip 
yazmıştır. İnsanları kafataslarına göre 
sınıflandıran çalışmaları destekleyen 
bu kişi, aynı zamanda Türkçe ezan 
zulmünün de mimarıdır. Daha sonra 
bu and metni değiştirile değiştirile 

kullanılmıştır.  1972 yılında 12 Mart 
darbecilerinin kurduğu Ferit Melen 
hükümetinin Milli Eğitim Bakanı Sa-
bahattin Özbek, askeri konseye de 
onaylatarak andın sonuna bir paragraf 
daha ekletti:

“Ey bu günümüzü sağlayan, ulu 
Atatürk ; açtığın yolda, kurduğun 
ülküde gösterdiğin amaçta hiç dur-
madan yürüyeceğime ant içerim. Ne 
mutlu Türküm diyene.”

Andı 12 Eylül darbecileri de hapis-
hanelerdeki işkencelerinde kullanmış-
lardı.

90’larda antın “Ey bugünümüzü 
sağlayan ulu Atatürk” cümlesi, “Ey Bü-
yük Atatürk” olarak değiştirilmiştir.

28 Şubat’ın ardından kurulan 
hükümet döneminde yönetmelik 
değiştirilerek andın her sabah okullar-
da ders başlarken okunması talimatı 
verildi.

28 Şubatçı anlayışın devam ettiği 
2000 yılında ise, partisi kapatılan eski 
Başbakan Necmettin Erbakan’ın siyasi 
hayatını tümüyle bitirmek isteyenlerin 
aklına 1994 yılında Bingöl’de yaptığı 
konuşmada Andımız’ı eleştiren şu 
sözleri gelmişti:

“Bu ülkenin evlatları asırlar boyu 
mektebe başlarken, besmeleyle baş-
lar. Siz geldiniz, bu besmeleyi kaldır-
dınız. Ne koydunuz yerine, ‘Türküm, 
doğruyum, çalışkanım.’ Sen bunu söy-
leyince, öbür taraftan da Kürt kökenli 
bir Müslüman evladı, ‘Ya öyle mi, ben 
de Kürtüm, daha doğruyum, daha ça-
lışkanım’ deme hakkını kazandı. “

Erbakan, bu konuşması yüzünden 
“halkı ırk ve din farkı gözeterek kin 
ve düşmanlığa açıkça tahrik ettiği” 
suçlamasıyla bir yıl hapis cezası aldı ve 
bu ceza daha sonra kaldırılana kadar 
siyasi hayatının sonu oldu.

Andımız ancak 2013 yılında Başba-
kan Erdoğan’ın açıkladığı Demokratik-
leşme Paketi’yle kaldırıldı:

“İlkokullarda Öğrendi Andı uygula-
masını kaldırıyoruz. 1933 yılında, Milli 
Eğitim Bakanlığı tarafından bir genel-
ge yayınlanmış, ilk ve orta dereceli 
okullarda ‘andımız’ uygulaması başla-
tılmıştı. Bu uygulama zaman zaman 
kaldırıldı, metin değişikliğe uğradı. 12 
Mart ve 12 Eylül’de, bireysel girişimler 
neticesinde bu uygulama devam etti. 
Geçen yıl, ortaokullarda bu uygulama-
yı kaldırmıştık. Şimdi de, ilkokullarda 
bu uygulamaya son veriyoruz” 

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrenci 
andı ile ilgili tartışmalar geçtiğimiz 
günlerde 2013 yılında bu meseleyi 

çözdüklerini,  “Danıştay’ın ilgili dairesi, 
birikimine ve yetkinliğine inandığımız 
hukukçularımızın ifade ettiği gibi yetki 
aşımı yaparak maalesef bu konudaki 
düzenlemeyi iptal etmiştir. Türkiye’yi 
geldiği yer itibarıyla kesinlikle hak 
etmediği bir tartışmanın içine sürük-
leyen bu karar, birtakım eski hasta-
lıkların hâlâ bünyemizde yaşadığını 
gösteriyor” diyerek cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu tür 
tartışmaların, günlük siyasetin ötesin-
de Türkiye’nin demokrasi, istiklal, hak 
ve hukuk mücadelesi sürecinde sem-
bolik anlamı olan hususlar olduğunu 
belirterek, “Türküm ben Türküm, ama 
şunu söyleyeyim: Ben Türkçü değilim, 
Türküm. O başka bir şey, o başka bir 
şey. Irkçılık bizim dinimizde yasaklan-
mıştır, yok. Her etnik unsur kendi etnik 
unsuruyla iftihar edebilir, Türk de eder, 
Kürt de eder, laz’ı da eder, Çerkez’i 
de eder, Roman’ı da eder” şeklinde 
konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 81 
milyon vatandaşın tamamının ortak 
devleti olduğunu, sembolik unsurların 
da herkesi kucaklaması gerektiğini 
vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“İşte bizim Rabia’mız tam da bu anla-
yışın ifadesidir” dedi. Kendilerinin orta-
ya koyduğu bu fotoğrafta tek tipçi re-
jim özentisi bir metnin çocuklara her 
sabah okutulmasının yeri olmadığını 
söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Hele hele meselenin konuyu hukuki 
boyutuyla değerlendiren Anayasa 
Komisyonu Başkanımızın kökeni ve 
meşrebi üzerinden gerçekten incitici 
ve ayrımcı bir tarza indirgenmesinin 
kime ne faydası vardır? 

Bir taraftan ben kökeniyle uğraş-
mam diyeceksin, ben ayrımcı değilim 
diyeceksin, ama Anayasa Komisyonu 

Başkanımız benim şu anda milletve-
kilim ve yıllarca bu ülkede bakanlık 
yapmış olan arkadaşımıza, bakanımıza 
bu şekilde bir taraftan hakaret, bir 
taraftan tehdit savuracaksın. Kusura 
bakma, benim bakanım da hüda-
yi-nabit birisi değil. Onun da arkasın-
da tamamıyla bizler varız, bizler varız. 
Hiçbir arkadaşımızın işini yaptığı için 
istiskaline, hakarete uğramasına, teh-
dit edilmesine göz yumamayız” ifade-
lerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendile-
rinin ne Türk’le ne Türklükle ne de söz 
konusu metindeki ifadelerle bir sıkın-
tıları olmadığını belirterek gün içinde 
Millî Eğitim Bakanlığı’nın 2023 Eğitim 
Vizyonu Tanıtım Toplantısına katılarak 
çocuklara nasıl doğru olmaları, çalış-
kan olmaları, küçüklerini korumaları, 
büyüklerini saymaları, ülkelerini sev-
meleri gerektiğini öğretmenin esasla-
rını ortaya koyacaklarını belirtti.

Türk milletinin sınırları içindeki 
ve dışındaki mirasına gerçek an-
lamda kendilerinin sahip çıktığını 
vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Balkanlar’dan Orta Asya’ya kadar her 
yerde ecdat yadigârı eserleri ayağa 
kaldırarak tarihe kazandırdıklarını 
söyledi. Meselenin ne Türk kavramı 
ne de metinde ifade edilen tavsiyeler 
olmadığının altını çizen Cumhurbaş-
kanı Erdoğan “Buradaki sorun, metnin 
zihniyetidir. Ruhuna işlemiş çarpık ve 
inkârcı yaklaşımdır. Biz Türkiye’yi gele-
ceğin dünyasına hazırlayacak teknolo-
jilerle buluşturmanın gayreti içindeyiz. 
Buna karşılık ülkemizi bu köhne metin 
üzerinden İkinci Dünya Savaşı öncesi 
iklimine döndürme heveslerine des-
tek vermek asla vatan ve millet sevgi-
siyle izah edilemez” şeklinde konuştu.
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A
nadolu’nun geçmişine 
baktığımızda kadınlarla 
yürüyen bir sosyal dokunun 
varlığını görürüz. Aile 
toplumun temel taşıdır 
ve aileyi koruyan kadındır. 
Kadınlar Saray işleri 
hakkında fikri sorulandır. 

Anadolu şehirlerinde ahilik 
teşkilatının geliştirilmesine yardımcı 
olandır. Fethedilen sınır boylarının 
Türkleşmesine yardımcı olandır. 
Üreten, gelişen, yaşayan hayatın 
merkezindedir kadın. Fakat ne 
zamandır kadını ‘muhafazakar kadın’ 
alt başlığı altında şalları, topuklu 
ayakkabıları, instagramdaki moda 
hesapları ve tüketimin merkezinde 
çocuk yetiştiren instamom halleri 
ile anılıyor. Sosyal medya anneleri, 
sosyal medya kadınları, sosyal medya 
gençliği derken kadını kimliği ve 
kişiliği ile göremediğimiz perdeler 
giriyor araya. 28 Şubat’ta büyük 
mücadeleler veren, sorumlulukları 
üstlenen ve kamusal alanda varoluş 
mücadelesi veren kadınların ve 
onların verdiği büyük emeklerin 

sosyal medya sınırları içinde 
günden güne erimesi hiç kimsenin 
dikkatinden kaçmıyor. Fakat can alıcı 
soruyu da kimse sormuyor. Kadın 
nerede? İş dünyasında, siyasette, 
sokakta, üretimde, fabrikada ve 
evlerimizde kadın nerede? Kültürel 
kodlarımızla her birimizin ayrı ayrı 
kadın tanımlamaları var, kadından 
eş, anne, evlat, arkadaş, kardeş olarak 
beklentilerimiz. Fakat hala kadın 
nerede sorusunu soramıyoruz ve 
cevabını bulamıyoruz. Bu ay sizler 
için Peygamber Efendimiz (sas)’in 
veda hutbesinde vurgulayarak 
bahsettiği, Musa Carullah’ın Hatun 
dediği, Ali Şeriati’nin Fatıma Fatımadır 
diye manifesto niyetine yüreğimize 
kazıdığı…  Hz. Hacer’in su bulmak 
için koşarken zemzemin çıkması ile 
şereflendiği, Hz. Hatice’nin ticaret 
yapan bir kadınken Peygamberimiz 
(sas)’e eş olması ve ilk vahiy 
geldiğinde ‘korkma’ diyerek titreyen 
eşinin üzerini örtmesini, Hz. Aişe’nin 
ilim deryası hafızasını ve yüreğini… 
Yani kadının kul olduğu gerçeğini 
hatırlat istedik önce. 

HATUN’DAN 
YOUTUBER’A GİDEN YOL
MUHAFAZAKAR 

KADININ 
KONUŞULMAYAN HİKAYESİ

DOSYA DOSYA
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Ayette muhatap kılınan, kul olan 
kadın. Ailede ve sosyal hayatta her 
kültürde ve her dönemde büyük 
sorumlulukları, çetin mücadeleleri 
olan kadın. Peki yine soruyorum 
aradığımız kadın nerede? Biz kadını 
nerede kaybettik?

Şimdi hem geçmişe hem 
bugüne bakarak kadını bulma 
vakti… Abdülhak Hamid “Bir 
toplumun uygarlığı kadının 
konumuyla ölçülür” diyerek 
özetlemiştir Osmanlı Devleti’ndeki 
kadının toplumsal yerini açıklarken. 
1908 Devrimi’nden sonraki sahne 
de Abdulhak Hamid’i haklı çıkaracak 
cinstendir. Çünkü devrimin hemen 
ertesinde toplumun her kesiminden 
gruplar ‘kadının sosyal konumunu 
yükseltmeye’ taliplidir ve bunu 
bir vazife olarak görmektedir. 17 
Aralık 1908 tarihinde kadınlar 
Parlamento’nun açılışını izlemiştir.

 Illustrated london News 
gazetesi resmigeçit törenini izleyen 
kadınların eskiz çizimine gazetede 
yer vermiştir. 

I. Meşrutiyet’le başlayan toplum 
içindeki kadına bakışın değişimi II. 
Meşrutiyetle daha da farklılaşmış, 
kadınların ‘birey’ olma mücadelesi 
II. Meşrutiyet’in ilanıyla hızlanmıştır. 
Yaklaşan savaşların, kaybedilen 
toprakların, dünyada yaşanan 
değişimlerin uzağında o yıllarda 
Osmanlı topraklarında kadının 
tarihi değişimi yaşanmaktadır. 
Bilgilendirilmek, kendilerini 
ifade etmek, taleplerini iletmek 
isteyen kadınlar kadın dernekleri 
ve kadın dergileriyle konuşarak 
anlatamadıklarını yazarak, toplantılar 
düzenleyerek dile getirmiştir. 
Değişimin öncülerinin üst sınıf 
kadınlar arasından çıkması da 
20. yüzyıla kadar karşılaşılan pek 
çok harekette olduğu gibi gayet 
doğaldır. 

KADIN DERGİlERİ
O güne dek eş ve anne kimliğiyle 

toplumda saygın bir yeri olan 
kadın, memur oldukça, öğretmenlik 
diplomasını eline aldıkça 
kendi içinde de yeni toplumsal 
konumunu sorgulamaya başlamış 
ve eskisine benzemeyen hayatına 
dair duygularını, düşüncelerini, 
kafasındaki soru işaretlerini başka 

kadınlara da duyurmak için yazıya, 
edebiyata, kalem ve kâğıdın büyülü 
buluşmasına yönelmiştir. 

Yürürken yoldaki ayak izlerini 
önemseyen ve kız kardeşlik 
vurgusunu hiç yitirmeyen 
Osmanlı kadınları birbirlerinin 
öyküleri kadar Batılı kadınların da 
siyasallaşma öykülerini önemsemiş, 
okumak ve yazmak bu anlamda 
onların dünyaya açılmasına, 
dünyaya kalplerini açmaya zemin 
oluşturmuştur.

Osmanlı Devleti’nde kadının 
toplumsal rollerindeki değişimin 
duraklarından birisi de kadın 
dergileridir. 1868 yılında Terakki 
Dergisi ilk kez kadın okuyucularının 
mektuplarını yayınlamış fakat 
yazar kimliklerini saklı tutmuştur. 
Bu mektuplarda kadınlar kendi 
bilinmezlerini de sorgulamaya 
başlayınca, bir yıl sonra 1869’da 
aynı gazete tarafından Pazar 
günleri Terakki-i Muadderat dergisi 
çıkartılmaya başlanmıştır. 

Kadının toplumsal yerinin 
eleştirildiği ve Batı’daki kadınlardan 
haberlerin yer aldığı bu dergiyi 
1886 yılında yayın hayatına 
başlayan Şukûfezar takip etmiştir. 
Arife Hanım’ın önderliğinde 
çıkan Şukûfezar’ın yazar kadrosu 
tamamen kadınlardan oluşmaktadır. 
1895 yılında ise edebiyat ömrü on 
üç yıl olacak Hanımlara Mahsus 
Gazete yayınlanmaya başlamıştır. Bu 
gazetede daha çok toplumun üst 
kesiminden bürokratların kızları ve 
entelektüel kadınlar yazmaktadır. 
Hanımlara Mahsus gazete kadınlara 
‘her şeyi yapabilecekleri’ mesajını 
vermektedir.  Kadınlar Meşrutiyet’in 
ilanıyla beraber kadın dergileri 
dışında da yazmaya başlamıştır.

KÜRSÜDEN KONuŞMANIN İlK 
ÖRNEKlERİ: DERNEKlER

Milli Mücadele döneminde 
kadının toplum içindeki rolü daha 
aktif hale gelecek, hep erkeklere 
mermi taşıdığından bahsedilen 
Türk kadını geniş kitleleri harekete 
geçirmek için düzenlediği mitingler, 
basın bildirileri ve Kurtuluş Savaşına 
dair yazdıklarıyla Milli Mücadele’nin 
kazanılmasını emek emek 
bekleyecektir. 

Vatanın ve milletin ‘bekası’ 
düzenlenen mitinglerin ana temasını 
oluşturacak; daha önce Osmanlı 
Devleti tarafından kurulmuş kız 
liselerinde, kız öğretmen okullarında 
eğitim görmüş kadınlar devletin 
onlara öğrettikleriyle devleti 
savunacaktır. Kadının eğitimi en 
büyük meyvesini mücadele yıllarında 
verecek; dernek kurmayı öğrenen 
kadınlar savaşa dair sosyal algıyı 
yönlendirecek, ebe olan kadınlar 
Anadolu’da hemşirelik yapacak, yazan 
kadınlar kalemle ülkesine uzanan 
kılıçlara kafa tutacaktır. Tarih Türk 
milletini mücadeleye yüksek sesle 
çağıran kadınlarla tanışacaktır.

Kurtuluş Savaşı boyunca Hilal-i 
Ahmer’in kadın kolları ordunun sağlık 
hizmetleriyle ilgilenmiş ve askerlere 
kıyafet bulma işini üstlenmiştir. 
Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan 
Cemiyeti ise itilaf devletlerini protesto 
eden telgraflar çekmiş, Türk kadınının 
mücadeleye katılmasını sağlamış, 
mücadelenin kazanılmasına katkıda 
bulunmuş ve çalışmaları da herkes 
tarafından takdir edilmiştir. 

CuMHuRİYET’İN PROJE 
KADINlARI

Cumhuriyet kurulunca toplumu 
kimin modernleştireceği tartışmaları 
başlamıştır. Askerler bu modernleşme 
yetkisini yıllarca kendilerinde 
görmüş ve demokrasinin utancı olan 
darbeleri de bu ‘mazeret’ ile yapmıştır. 
Oysa Cumhuriyet modernleşmesi 
topuzundan ayakkabısının topuğuna 
kadar tasarlanmış proje kadınlar 
tarafından gerçekleştirilmiştir. 

8 Şubat 1935 tarihli milletvekili 
genel seçimlerinde Türk kadını gerçek 
anlamda seçme ve seçilme hakkına 
kavuşmuş; Türk kadını hem sandıkta 
oy kullanarak hem de milletvekili adayı 
olarak siyasete adım atmıştır. Türk 
siyaset tarihinin önemli günlerinden 
biridir 8 Şubat 1935. İlk önce 17 kadın 
milletvekili olarak seçilmiş, daha 
sonra yapılan ara seçimle bu sayı 18’e 
çıkartılmıştır. 

Kız sanayi mektepleri, lise öğrenimi 
gören kızlarda üniversite eğitimi 
almak ve kamusal alana dâhil olmak, 
memur olmak düşüncelerine neden 

olmuş ve kız sanayi mekteplerinde 
halkın gösterdiği aşırı ilgi 1870 yılında 
açılan Dârulmuaalimât’ın kurulmasını 
hızlandırmıştır. Buradan mezun olan 
öğrenciler devlet memuru olarak 
atanmış, öğretmen olarak okullarda 
görev almış; öğretmen sayısındaki 
artış da dolaylı olarak öğrenci sayısını 
arttırmıştır. Kendi kızları tarafından 
kendi çocuklarını eğitebilen bir 
toplumun okullara ve öğretmenlere 
güveni artmış, yıllar içinde yalnızca 
okur-yazarlık değil çeşitli mesleklerde 
bulunan kadınlar,  kadınların iktisadi 
alanlardaki varlığı ve kadın girişimciliği 
de artmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin eğitim 
politikalarını şekillendiği yıllarda görev 
yapan 1081 kadın öğretmenin çoğu 
Dârulmuallimât’tan mezun olmuştur. 

Tek partili yılları, ezanın Türkçe 
okunduğu günleri hatırlayınca 
muhafazakar kadın, kamusal alan, 
başörtülü kadınlar gibi kelimelerin 
neden cümle içinde pek geçmediğini 
daha iyi anlıyoruz. Çünkü o yıllar 
milli ve manevi değerlerin kurulmak 
istenen yeni sistemle çatışma halinde 
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gösterildiği yıllardır ve bırakın 
kadınları muhafazakar erkekler 
bile sistemin dışına itilir. 1960’larda 
Menderes dönemi ile köyden 
kente göç başlar. Göç elit şehirlinin 
gerçek halkla karşılaşmasını, 
manevi değerlerin şehirlere 
taşınmasını sağlar. Kentlerdeki 
cami sayısı artar, başörtülü 
kadınlar sokaklarda görünür olur, 
muhafazakar ailelerde yetişen 
erkek çocukları mühendislik, 
hukuk gibi alanlarda eğitim 
almaya başlar. Cumhuriyet’in ilk 
kadın vekillerinden Satı Kadını 
başını açtırıp yemin ettiren sistem 
yıllarca başörtülü kadınların 
kamusal alanda görünürlüğünü 
kabul etmese de kadınlar kendi 
hikayelerini yazmaya başlayacaktır.

ŞulE YÜKSEl ŞENlER 

Yalnızca annelerin ve 
anneannelerin başını örttüğü o 
günlerde gencecik bir kız çıkar 
meydana. Güzeldir, akılıdır, şıktır, 
kalemi kuvvetlidir, iyi bir rehber, 
iyi bir hatibedir… Bu genç kız 
ŞulE YÜKSEl ŞENlER’dir ve 
gelenekten geleceğe uzanan 
başörtü yolculuğunda pek 
çoklarına önderlik etmiştir. 
Gazete ve dergilerde yazdığı 
yazılarla, verdiği konferanslarla, 
cevapladığı yüzlerce mektup 
ve hapishaneye kadar uzanan 
günlerinde bu ülkenin yalnızca 
kadınlarına değil erkeklerine de 
“aslını inkâr etmemeyi, yozlaştırılan 
değerlerine sahip çıkmayı ve en 
çok da başörtüsünü” kendisine 
has vurgularla anlatmış... İl il, ilçe 
ilçe dolaşarak İslam kültürünü, 
Müslüman kadının toplumdaki 
yerini Anadolu’nun yıllarca batı 
hayranlığı gölgesinde yetiştirilmiş 
gençlerine açıklamıştır. 

Türkiye, Şule Yüksel’in şahsında 
başörtülü genç bir kadının 
gazetecilik yaparak yurdun dört 
bir yanını karış karış dolaşmasına 
ilk kez şahitlik etmiştir. Derdi 
yalnızca başörtüsü olmayan Şule 
Yüksel örtünme konusunda bir 
çığı açmış, kitlelerin dönüşüne 
sebep olmuştur. Konferansları 
camilerden hoparlör yoluyla 
insanlara duyurulmuş, yazıları 
ailece okunmuş, katıldığı 
toplantılarda kalabalıktan izdiham 

yaşanmıştır. Bu ülkede Şule Yüksel 
bir çığır açmıştır. Tesettürün 
şehirli olduğunu, köylülük alameti 
gibi görülen başörtünün kentli 
Müslüman kadının bilinçli bir 
tercihi olduğunu yine o açıklamıştır. 
Yürürken yolda karşılaştığı her 
şeye teslimiyet göstermiş, karşısına 
çıkan onca engele rağmen 
vazgeçmemiştir. 

POST MODERN BİR DARBE
Milyonlarca genç için 28 Şubat 

bir post modern darbeden, ülkenin 
rotasını değiştirme harekâtından 
çok daha fazlasıydı. 28 Şubat, 
üst üste konulmuş imkansızlık 
hikayelerinin toplamıydı. Bu 
ülkede doğum tarihi 1977-1987 
arasında olanların umutlarının iğne 
deliğinden geçmesiydi 28 Şubat. 
Endüstri Meslek lisesinde motor 
bölümünde okuyan delikanlılarla, 
İmam-Hatip lisesinde okuyan 
genç kızların sırf laiklik elden 
gitmesin diye aynı kazana atılıp 
kaynatılmasıydı. Tıp fakültesinde 
okuyan Hatice’nin, mimarlık 
öğrencisi Rumeysa’nın, sanat 
tarihinden yeni mezun olmuş 
Fatma’nın her nefeste artan 
ahıydı. 28 Şubat öğretmenlerin 
başını örttüğü gerekçesiyle 
uyarı aldığı, askerlerin eşi örtülü 
gerekçesiyle meslekten atıldığı, 
akademisyenlerin benzer 
gerekçelerle kadro dışı bırakıldığı 
bir gündür 28 Şubat. 

28 Şubat hepsinden çok bu 
topraklarda muhafazakarları ‘saf saf’ 
ayrılmasına zemin hazırlayandır. 
Elitist tavırları ve beyaz Türk 
özlemi yüzünden kapısına gelen 
imam-hatipli kardeşine “Dil biliyor 
musun?” diye soran işveren, “Abi 
bizim camiadan adam çıkmıyor, 
nerede bir İslamcı görsem yarım 
iş yapıyor” diyen dindar yönetici, 
“Yerel seçimlerde başörtülü aday 
gösterilmesini doğru bulmuyorum. 
Ülkemiz henüz buna hazır değil” 
diyen STK başkanı... Hepsi 28 
Şubat’ın ülkemize armağanıdır. 

Müslümanlar kendi içindeki 
sosyal sınıflaşmayı önleyemediği 
müddetçe sürecektir. Ümmet 
olmayı beceremediğimiz sürece 
28 Şubat sürecektir. Muhafazakar, 
entellektüel, beyaz Türk, elit, 
burjuva etiketlerini apolet 

misali bin bir çaba ile satın 
alıp omuzlarımıza taktığımız 
sürece 28 Şubat sürecektir. Hiç 
kimse darbeyi yendik, kazandık, 
yükseldik, başardık demesin. 
“28 Şubat 1.000 yıl sürecek” 
diyenlerin boşuna konuşmamış 
meğer... Müslümanlar bölünmüş, 
ümmetin kalbi kırılmış... 28 
Şubatın kızları ve oğulları ise 
annesinin bir köşede uyumaya 
bıraktığı çocuklar gibi kendi 
kendine büyümüş... Gidenlerin 
ardından bakıp hayata devam 
etmiş... Bu kadar parçalanıp, bu 
kadar içten yenildikten sonra 
Milli Güvenlik Kurulu (MGK) 
günlüğünü açıklasanız ne olur, 
darbe günlüklerini okusanız 
ne olur... Yaşanan trajediyi, atıl 
duruma bırakılmış işgücünü, 
umudunu kaybeden gençleri, 
bu topraklara faydalı olmak için 
üniversite okumaya gelen ve 
kırık kalbiyle memleketine dönen 
genç kızların yaşadığı imkansızlık 
hikayelerini kim tersine çevirebilir 
ki… Kim bu kızlara giden yılları, 
kaybettikleri yaşları, ellerinden 
akan hayatı tekrar verebilir ki… 
Söylenilenlerin aksine 28 Şubat’ın 
rövanşı nerede ve nasıl yapılır 
ki…  28 Şubat, ekonomiden 
sosyolojiye, kültürden dine 
en ince ayrıntısına kadar 
ümmeti parçalama projesinin 
21. yüzyıldaki ilk adımıdır. Yüz 
binlerce evin, yüz binlerce kapının 
arkasında bu ülke için ağlayarak 
geçirilmiş bir gece, bu ülke için 
heyecanlanıp hevesi kursağında 
kadınlar, hakkını alamamışlar 
olduğu sürece… Post-modern 
darbe hep bir imkansızlık hikayesi 
olarak kalacaktır. 

MuHAFAKAZAR KADININ 
SOSYAl MEDYA KARNESİ

Türkiye sosyal medya 
gerçeği ile 2007 yılında karşılaştı. 
2000 yılından itibaren evlerde 
bilgisayarın artması, mail 
adreslerinin bir gereklilik olması, 
online tartışma platformlarının 
kurulması, blogların açılması, 
web sitelerinin sayısının artması 
bizi yavaş yavaş sosyal medyaya 
doğru sürükledi. O zamanlar msn 
vardı ve âlimlere “msn üzerinden 
bir kadın ve erkeğin chat yapası 
caiz mi hocam?” türünden 

sorular sorulurdu. Başörtülüler 
kolay kolay kendi fotoğraflarını 
profillerine eklemez, forumlarda 
kendi adlarını ve kişisel bilgilerini 
paylaşmazdı. İnternet ortamında 
yazılan yazılar, belirtilen görüşler 
bir nevi ‘cihat’ ruhu ile yapılıyordu. 
2007 yılında Facebook gerçeği 
ile toplum yüz yüze geldi. 
Evet, bir sosyal platform vardı 
insanlar burada şarkılar, şiirler, 
fotoğraflar, videolar paylaşıyordu. 
Evet, hızlı iletişimi sağlayan 
ve yıllardır görmeyen okul 
arkadaşlarını bulmaya yarayan 
bu site birçoğumuzun çok 
hoşuna gidiyordu. Facebook’ta 
arkadaşlarınızın sizi bulabilmesi 
için kendi adınızla hesap 
açmanız daha mantıklı oluyordu. 
Dolayısıyla ilk halka kırılmıştı. 
Artık herkesin hesabında ilk 
kişisel bilgisi olan ismi yazıyordu. 
Sonra aynı isimden birçok kişi 
olur, beni tanıyamazlar korkusu 
fotoğraf eklemeye yöneltti. Şöyle 
sağ profilden çekilmiş, eşarbın 
yüzün bir kısmını kapattığı 
fotoğraflar yayınlanmaya başladı. 
“Canım çok güzelsin maşallah…” 
türünden mesajlar ikinci, üçüncü, 
otuzuncu fotoğrafı eklemeye 
yöneltti muhafazakar kadını. O 
kadar fotoğraf eklerken onların 
nerede ve kiminle çekildiğini, 
fotoğraftakilerin kim olduğunu 
yazmamak olmazdı. 

DOSYA

Türkiye, Şule Yüksel’in 
şahsında başörtülü genç 

bir kadının gazetecilik 
yaparak yurdun dört 
bir yanını karış karış 
dolaşmasına ilk kez 

şahitlik etmiştir. Derdi 
yalnızca başörtüsü 

olmayan Şule Yüksel 
örtünme konusunda bir 

çığı açmış, kitlelerin 
dönüşüne sebep olmuştur. 
Konferansları camilerden 

hoparlör yoluyla 
insanlara duyurulmuş, 
yazıları ailece okunmuş, 
katıldığı toplantılarda 

kalabalıktan izdiham 
yaşanmıştır. 

28 Şubat, ekonomiden 
sosyolojiye, kültürden 
dine en ince ayrıntısına 

kadar ümmeti 
parçalama projesinin 21. 
yüzyıldaki ilk adımıdır. 

Yüz binlerce evin, 
yüz binlerce kapının 

arkasında bu ülke için 
ağlayarak geçirilmiş 
bir gece, bu ülke için 
heyecanlanıp hevesi 

kursağında kadınlar, 
hakkını alamamışlar 
olduğu sürece… Post-
modern darbe hep bir 
imkansızlık hikayesi 
olarak kalacaktır. 

DOSYA DOSYA
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Zaten Facebook her sabah 
“Ne hissediyorsun” diye soruyor ve 
yazdığın yanıta göre durumunu 
güncelliyordu. Facebook 
üzerinden tanışıp kurulan arkadaş 
günleri, Facebook sayesinde 
evlenen ilkokul arkadaşları hatta 
oğlan annelerinin bir kızdan 
bahsedildiğinde “Facebook’ta 
resmi vardır, ben bir göreyim” 
demesi olayı bambaşka alemlere 
taşıdı. Facebook’un ardından 
Twitter maceramız başladı. Twitter 
daha siyasi, daha entelektüel, 
daha zor bir şeydi sanki. Fakat 
muhafazakar camia Twitterda da 
aktif olmayı başardı. Her ne kadar 
140 karaktere sığmak zorunda 
olan cümleler duygularımızı tam 
olarak ifade etmemize imkân 
sağlamasa da herkesin bir twitter 
hesabı olmalıydı. Twitterın 
ardından keşfedilen instagram ise 
muhafazakâr camianın ve özellikle 
muhafazakar kadının nasıl bir 
laboratuara konulduğunun kanıtı 
oldu.

Kendimden örnek verecek 
olursam; gerçek hayatta hiç 
tanımadığım bir kadının hangi 
şehirde yaşadığını, evinin kaç 
metrekare olduğunu, eşinin 
hangi üniversitede yüksek 
lisans yaptığını on ikinci evlilik 
yıl dönümleri için hangi otelin 
restoranını ‘kapattığını’, en son 
gittikleri filmi, en son ağırladıkları 
misafiri, en sevdiği diziyi, tasavvuf 
hakkında ne düşündüğünü, 
yeğenlerini çok sevdiğini, neden 
çocuğu olmadığını, umreye 
gideceği tarihi, kayınvalidesinin 
çeyizi için yıllar önce getirdiği 
örtüyü… Hepsini biliyorum. İşin 
kötüsü benden beş yaş büyük 
olan bu kadınla hiçbir yerde 
karşılaşmayacağız, birbirimize hiç 
dokunmadan yaşayıp birbirimizin 
artık kamusal olmuş sırlarından 
kendi hayatlarımıza ders çıkartarak 
bakıp geçeceğiz fotoğraflara. 
Şahit olmanın anlamını kaybettiği 
fotoğraflara.

Bir sosyal medya kullanıcısı 
olarak özellikle instagramda 
muhafazakâr kadınların cüretkar 
paylaşımları beni bazen korkutuyor. 
Madem öyle kapat hesabını 

diyenleri duyuyorum fakat ne 
benim hesabımı kaybetmem 
var olan gerçeği değiştiriyor 
ne de kendimi muhafazakâr 
kadınların yaptığı doğru/yanlış 
hareketlerden soyutlamam bana 
bir şey kazandırıyor. Muhafazakar 
kadınların sosyal medya karnesi bir 
eksik ya da bir fazla hata vermeye 
devam ediyor. Çünkü 28 Şubattan 
sonra başımıza ne geldiyse 
beraber geldi bizim. Birlikte okula 
alınmadık, hayallerimiz birlikte 
sınırlandı, birlikte yoruldu, birlikte 
ağladık. Değişen değer yargıları 
birlikte vurdu bize, hep birlikte 
sığınacak dallar aradık. Oysa şimdi 
önce kitleselleştirilip sonra bireysel 
tüketiciler haline geldiğimizi 
düşünüyorum.

Dindar, muhafazakâr, merkez 
sağı temsil eden bir iktidar yapısı 
Türkiye’de sürekliliğini 17 yıl 
boyunca devam ettirmişken, 
üniversitelerde ve birçok kamu 
kurumunda başörtüsü yasağı 
kalkmışken, muhafazakâr düşünce 
kuruluşlarının, sivil toplum 
kuruluşlarının, yayın organlarının 
sayısı artmışken… Kitaplar çıkıyor, 
röportajlar yapılıyor ve toplumda 
‘dini’ sosyal hayatla barıştırma 
projesi başarıyla ilerliyorken… 
Sanki saat on ikiyi geçmiş ve araba 
balkabaklarına dönüşmüş gibi 
muhafazakâr kadının idealizminin 
azaldığını görüyorum. Sosyal 
medyada tüm başörtülü kızlar 
evlenmeli, hepsinin lüks arabası 
olmalı, hepsinin çocuğu olmalı, 
hepsi camianın kafelerinde 
‘biz böyle yaşarız’ diye poz 
vermeli diyen bir algı dolaşıyor. 
Bundan on yıl öncesine kadar 
ilk gençlik yıllarımın başında 
başörtülü bir doktor, başörtülü 
bir mimar, muhafazakâr bir yazar 
gördüğümüzde heyecanlanırdık. 
Oysa bugün elimizde bu kadar 
imkân varken okuyan, araştıran, 
üreten kadınları model olarak 
göstermek yerine yirmi yaşında 
zengin bir eş bulanların hayatın 
üstesinden gelme serüvenleri 
örnek olarak gösteriliyor. Bu yüzden 
hikâyelerimizi, kahramanlarımızı 
kaybediyoruz. “Çok başarılı kadın 
ama kocası terk etmiş, çok başarılı 
kadın ama küçükken annesi 

dövermiş, hırs yapmış bugünlere 
gelmiş” dedikoduları hiç bitmiyor. 
Nerede akıllı, başarılı, ne yaptığını 
bilen bir kadın görsek hemen 
arkasından trajediye dayanan 
dedikodu sandığı açılıyor. Dindar 
anneler üniversite son sınıfa 
gelen kızları ya evde kalırsa diye 
birbirinden ilginç davranışlarda 
bulunuyor.

Evet kızlarımız evlenmeli, 
evet evli kızlarımız mutlu olmalı, 
Müslümanlar helal kazanç 
dairesinde zenginleşmeli, güzel 
bir hayat yaşamalı. Yaşadığı 
güzel hayat kadar toplumun her 
yönüyle güzel ve huzurlu bir 
hayat yaşamasına vesile olmalı. 
Bunda hiçbir sorun yok. Fakat 
sahip olduklarını ömür boyu 
sana aitmiş gibi gösterenler 
dünyasında asgari ücretle çalışan 
bir babanın imam hatip lisesinde 
okuyan kızının ‘zengin bir eş 
bulup kurtulmaktan(?)’ daha 
başka hayalleri olmalı. Sosyal 
medyada yer alan yanlış vurgu 
nedeniyle özellikle muhafazakâr 
camiada kızların evlenmesi her 
geçen gün zorlaşıyor aslında. 
Çünkü ötekinin hayatını 
içselleştirenler kendi hayatının yol 
haritasını kaybediyor. Hal böyle 
olunca hedefini unutmuş, yarı 
yolda kalmış hayatlar çoğalıyor.

Türkiye’de son günlerde 
yaşanan olaylara baktığımızda 
toplumsal hafızasının gelişmesi 
ve gerçeğin hızla öğretilmesi 
için sosyal medyanın artık bir 
gereklilik olduğunu görüyoruz. 
Demokratikleşme kamusal 
kavramının öğretilmesi ile 
sağlanıyor ve sosyal medya 
bugün kamusal kavramını 
destekleyici alanlardan biri. 
Fakat muhafazakâr camianın 
özellikle muhafazakâr kadınların 
sosyal medya kullanımı hala ‘gün’ 
kültürünün ilerisine geçemedi. 

Tanzimat’tan Meşrutiyete, 
Meşrutiyetten Cumhuriyete 
fikirleri, problemleri, sahip 
oldukları bir laboratuar üzerinden 
tartışılan muhafazakar kadın artık 
hayatın içine akmalı. Annelik, eş 
olma, evlat olma, kamusal alan 

tecrübesi, vatandaşlık, haklar, 
kurallar üzerine konuşulacak, 
bizim katkımızla çözüme 
kavuşmayı bekleyen bunca konu 
varken hayatı sınırlamak, aramıza 
duvarlar örmek ve özel hayatı bu 
kadar kolay paylaşmak bize çok 
şey kaybettirecektir. Vakit varken 
dışımız kadar içimizi doldurmalı 
ve bir muhafazakâr kadın birikimi 
oluşturulmalı.

Myanmar’da, Filistin’de, 
Mısır’da, Orta Asya’da ve 
dünyanın dört bir yanında 
Müslüman kadınların kimlik, 
aidiyet, sosyal haklar ve inancını 
yaşama konusunda büyük 
problemler yaşadığı bir süreçte 
Anadolu’da yaşayan dindar 
kadınlar bir imaj yenileme 
çalışmasına gitmeli. Toplumsal 
rollerimize format atılmalı ve 
iyiliğe niyet ederek hayatın yenile 
tuşuna dokunulmalı. Çünkü 
bugünlerde ümmet bilinci, vatan 
sevgisi ve ideallerle yürüyecek 
kadınlara çok ihtiyaç var. 

DOSYA

Sanki saat on ikiyi geçmiş 
ve araba balkabaklarına 

dönüşmüş gibi 
muhafazakâr kadının 

idealizminin azaldığını 
görüyorum. Sosyal 

medyada tüm başörtülü 
kızlar evlenmeli, hepsinin 

lüks arabası olmalı, 
hepsinin çocuğu olmalı, 

hepsi camianın kafelerinde 
‘biz böyle yaşarız’ diye 
poz vermeli diyen bir 

algı dolaşıyor. Bundan 
on yıl öncesine kadar 
ilk gençlik yıllarımın 

başında başörtülü bir 
doktor, başörtülü bir 

mimar, muhafazakâr bir 
yazar gördüğümüzde 

heyecanlanırdık. 

farkLI Bİr aLGI 
OLuŞMuŞ DuruMDa

Türkiye’de son 
günlerde yaşanan 

olaylara baktığımızda 
toplumsal hafızasının 
gelişmesi ve gerçeğin 

hızla öğretilmesi 
için sosyal medyanın 
artık bir gereklilik 

olduğunu görüyoruz. 
Demokratikleşme 

kamusal kavramının 
öğretilmesi ile 

sağlanıyor ve sosyal 
medya bugün kamusal 
kavramını destekleyici 

alanlardan biri. 
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Ç
ağın vebası” diye bir tabir 
vardır, nereye koysak yakışır. 
Toplumun genel gidişatında 
rahatsız olduğumuz bir şey 
varsa hemen yapıştırırız çağın 
vebası lafını. Ben de müsaa-
denizle; giderek artan   

tüketim çılgınlığı, gösteriş, şatafat ve içi-
ne düştüğümüz israf batağına yapıştır-
mak istiyorum. Çünkü tüm bunlar tabiri 
caizse hayatımızı ele geçirmiş durumda. 
Gösteriş, şatafat ve israfın dibine en çok 
vurduğumuz ortamlar ise kuşkusuz dü-
ğünler. Öyle düğün bütçeleri duyuyoruz 
ki, dudak uçuklatır deyimi az kalıyor. Bir 
gelinliğin, bir memur maaşından fazla 
olduğu; bir gelin başı için bir aylık asgari 
ücretin yetmediği zamanlardayız. 
Gelinlerimiz en mutlu günlerinde, her 
şey kusursuz olsun istiyor, peki tüm 
gelinler başarabiliyor mu? Bu israfa, bu 
tüketim çılgınlığına bir dur diyecek yok 
mu? Bu soruların cevaplarını ve sosyal 
medya üzerinden yaptığı harika projesi-
ni sizin için sevgili Gönül Ayyıldız’a sor-
dum, o da tüm içtenliğiyle cevap verdi. 

“Muhalif Gelinlik” projesi   
nasıl oluştu? 

Muhalif gelinlik, bir arkadaşımın gelin-
liğini hediye etmek istediğini söyleme-
siyle başlamış bir süreç aslında. Gelinliği 
kendi sayfamda duyurduktan birkaç 
dakika sonra onlarca mesaj almıştım 
ve okuduğum şeyler karşısında çok 
şaşkındım. Hiç tanımadığım onlarca 
hatta belki yüzlerce genç kızın hayalle-
rine, hayal kırıklıklarına, sorunlarına ve 
bir gelinlik yüzünden nişanlılarıyla ya 
da ailelerle yaşadıkları sıkıntılara şahit 
olmuştum.  İşte bu maalesef tüketim 
çılgınlığının görünmeyen sancılı yüzü. 
Düğün süreçlerinde akıtılan servetleri 
zaten mantıklı görmediğim için, bu 
süreçteki israfın önüne geçmek isteyen 
gençlere yardım etmeyi de seve seve 
üstlendim. Ve bu desteğin ilk adımının 
gelinlik olduğunu düşündüğüm için de 
işe buradan başladık.

Muhalif Gelinlik ismi nasıl  
ortaya çıktı?

İsim için yalnızca iki seçeneğimiz vardı; 
İnfak Gelinlik yahut Muhalif gelinlik ola-
caktı. İnfak benim günlük hayatımda da 

çok sık kullandığım, hediyeleşme yerine 
de tercih ettiğim bir kelime. Ve bir Kuran 
terimi olması onu daha öne çıkarıyordu. 
Fakat sonra,  Allah razı olsun bana çok 
yardımcı olan Seda Kargalı arkadaşımızın 
aktif devam ettirdiği @muhalifdolap ve 
@muhalifkitap projeleriyle birleştirme-
ye karar verdik. Ve böylelikle projenin 
sadece ismi değil içeriği de çok güzel, 
çok bereketli oldu.

Proje beklediğiniz   
ilgiyi gördü mü?

İlk andan beri çok güzel dönüşler 
alıyoruz elbette. Tabi bunun yanında 
endişeli olanlar da yok değil.  Endişeli 
bağışlayanlar var mesela. Çünkü -pahalı 
ya da uygun olsun hiç önemli değil- en 
kıymetli giysilerini, hiç tanımadıkları 
birileri aracılığıyla; hiç tanımadıkları 
yerlere gönderiyorlar en nihayetinde. 
Hakkıyla kullanılacak mı merak ediyorlar. 
Alıcılar da endişeli, onlar da bir harcama 
yapmadıkları için, kötü bir şey gelir diye 
korkuyla bekliyorlar. Dışardan izleyenle-
rimiz de var, henüz gelinlikleri dolabın 
altında, nasıl ulaşıyor, sistem nasıl işliyor, 
dönüşler nasıl vs görmek için bekliyorlar. 
Biz de topluca herkese hizmet edip, her 
tepkiyi olumluya çevirmeye çalışıyoruz. 
Şuana kadar 150 kadar gelinlik/nişanlık 
bağışı aldık. Hamdolsun hiçbir sıkıntı 
yaşamadık ve tam gaz insanlara hizmet 
etmeye devam ediyoruz.

Sistem nasıl işliyor?

Gelinliklerini bağışlamak isteyen kişiler 
bizlere detaylı fotoğraflarla birlikte, ileti-
şim bilgilerini gönderiyorlar. Daha sonra 
biz, onu sisteme kayıt ediyor ve sayfa-
mızda yayımlıyoruz. Gelin adaylarımız 
ise davetiyelerini yahut nikah başvuru 
kağıtlarını atarak istedikleri gelinliğe talip 
olabiliyorlar. Tüm bilgiler teyit edildiğin-
de ve gerekli güven ortamı sağlandığın-
da gelin adayımızın iletişim bilgilerini, 
bağışçımıza yönlendiriyoruz. Şayet bir 
gelinlik için birden fazla talep olursa ise 
sıralama oluşturuyor ve düğünü önce 
olana gelinliği yönlendirip, kendisinden 
de daha sonraki gelin adayına kargo ile 
göndermesini istiyoruz. Özetle gelin-
likler, bizim elimize hiç ulaşmıyor; biz 
burada sadece veren ile alan arasında 
bir köprü vazifesi görüyoruz.

Gelinliklerini bağışlamak 
isteyen kişiler bizlere 

detaylı fotoğraflarla 
birlikte, iletişim bilgilerini 

gönderiyorlar. Daha 
sonra biz, onu 

sisteme kayıt ediyor ve 
sayfamızda yayımlıyoruz. 

Gelin adaylarımız 
ise davetiyelerini 

yahut nikah başvuru 
kağıtlarını atarak 

istedikleri gelinliğe 
talip olabiliyorlar.

RÖPORTAJ: SALİHA SAĞDIÇ

EŞLERİNİN ELİNİ 
BUGÜNÜN HESABIYLA DEĞİL 

AHİRETİN 
HESABIYLA 
TUTANLAR 

KAZANACAK



RÖPORTAJ RÖPORTAJ

Muhalif gelinlik sayfasını 
incelediğimizde bütün detayların 
düşünüldüğü, izlenecek yolların en 
ince ayrıntısına kadar anlatıldığını 
görüyoruz. Neredeyse sorulacak 
bütün sorulara önceden cevap 
vermişsiniz. Bunun sebebi, kendi 
kişisel sayfanızda benzer yardım 
çalışmaları yapıyor olmanız ve diğer 
projeniz olan Kudüs Kumbarası’nda 
edindiğiniz tecrübeler midir?

Aslında kısmen tecrübe ama çoğunlukla 
yapı itibariyle diyebiliriz bu duruma. 
Çünkü kendimi bildim bileli, anladığım 
şeyleri insanlara izah etmeyi görev 
edinmiş gibi yaşarım. Tabi diğer yandan 
5-6 yıldır hayata geçirdiğimiz projelerin 
süreçleri de, bizi gelebilecek tüm soru 
ve sıkıntılara hazır hale getirdi. Yine de 
maalesef insanımız açıklamaları okumak 
yerine birebir iletişim bekliyor. Bunun 
için de sayfayla ilgilenen iki tatlı hanım 
kardeşimiz var.

Projenizi anlatırken “Gelinliğiniz 
ümmet yadigarı olsun” “İnfak 
edilen gelinlikler” gibi ifadeler 
kullanıyorsunuz. Dolayısıyla bu 
yaptığınız işi “ikinci el gelinlik” 

sayfası olmaktan çok başka bir yere 
taşıyor. Sanıyorum bu alanda bir ilk, 
öyle mi?

Kesinlikle ikinci elden çok daha fazlası. 
Yine de dışardan bakanlar öyle görüyor 
olabilir ama içeride gerçekten bambaşka 
bir hava mevcut. Kabul edelim, kimse 
on beş bin liraya özel tasarım olarak 
diktirdiği bir elbiseyi, hiç tanımadığı 
birine ta Şırnak’a göndermez. Gönderse 
bile arkasından kaç kere pişman olur 
siz söyleyin? Bizim muhalif hanımlar 
öyle değil ya, bin kere olsa bin kere 
verirler. Çünkü dünya malının verdiği o 
yükü, tüm o gösterişli saatler geçtikten 
sonra gelinlik için yaptığı o israf 
vicdanını, bir anda bir şekilde üzerinden 
atıyorlar. Karşılığında ise Allah rızası 
için vermenin verdiği o iç huzur ve 
infak gibi mukaddes bir amaca hizmet 
etmenin verdiği bereketi kazanıyorlar. 
Ha keza, infak gelinlik almak da vermek 
kadar duygu dolu. Bizzat yaşamış biri 
olarak söylüyorum, yirmi gün önce kına 
gecemde bu sayfaya gelen bağışlardan, 
hayatımda hiç görmediğim bir hanımın 
abiyesini giydim. O gün çok mutluydum, 
bugün hala pişman değilim. Yine 

olsa, yine bu tüketim çılgınlığının bir 
çarkı olmamayı tercih ederdim. Çünkü 
biliyorum ki, eşlerinin elini bugünün 
hesabıyla değil ahiretin hesabıyla 
tutanlar ve birçok konuda nefislerin 
önüne geçmeyi başaranlar kazanacak.

Tüm gelinler en mutlu günlerinde 
(!) kusursuz olmak istiyor, peki hepsi 
bunu başarabiliyor mu? Bu noktada 
neler söylemek istersiniz?

Günümüzde piyasa fiyatları yüzünden 
yüzlerce hanım istediği nişanlığı, 
kınalığı, gelinliği giyemiyor. Ve 
bununla ilgili hem içsel hem ailevi 
sıkıntılar yaşıyor. Bu sıkıntı yaşama 
kısmını küçümsememek gerektiğini 
düşünüyorum. Bazen insanlar “Ne yani 
istediği gelinlik alınmamış diye sorun 
mu çıkmış?” diye yaklaşıyor konuya. 
Oysa bu çok genel bir toplum sorunu. 
Herkesin söz konusu kendisi olduğunda 
halinden memnun olduğu, tüm toplum 
dayatmalarını kabullendiği ve başkası 
söz konusu olduğunda acımasızca 
“Nasibine razı olsaymış ayol, mutluluk 
gelinlikle mi sanki” tavrıyla yaklaştığı 
bir mesele.  Tam bu noktada hanımlara 
İnfak bahsini hatırlatıyoruz. Biliyorsunuz 

İnfak meselesi aslında İslam’ın çok 
üzerinde durduğu, bir Müslümanın 
imanını ispat edebileceği hatta inşallah 
imanını arttırabileceğine inandığımız 
bir hediyeleşme çeşidi. Aynı zamanda 
“En sevdiğinizden vermedikçe iman 
etmiş olmazsınız” diyerek de sınırları 
keskinleştirilmiş bir mesele. Diyoruz ki; 
Eyvallah imkanı olanlar alsınlar, sonra da 
onları bir hayır vesilesi olarak ümmete 
yadigar bıraksınlar. Aile yadigarı olmuyor 
malum artık gelinlikler bırakalım madem 
çağının ümmet yadigarı olsunlar.

Sizin de ifade ettiğiniz gibi bu 
tüketim çarkına girmeyi reddeden 
ve bu özel gün israfına muhalif olan 
dolayısıyla bu projeye bir şekilde 
katkısı olan herkese ve bize vakit 
ayırdığınız için size çok teşekkür 
ederiz. 

Asıl ben teşekkür ediyorum, bir yerlerde 
bu duygularla yaşayıp kendini yalnız 
hisseden insanlara bir adım daha 
ulaşmamızı sağladığınız için.

(Sosyal medya / instagram hesapları) 
@gonulayyildizz @muhalifgelinlik
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Kabul edelim, kimse 
on beş bin liraya 
özel tasarım olarak 
diktirdiği bir elbiseyi, 
hiç tanımadığı birine, 
Şırnak’a göndermez. 
Gönderse bile 
arkasından kaç 
kere pişman olur 
siz söyleyin? Bizim 
muhalif hanımlar öyle 
değil ya, bin kere olsa 
bin kere verirler.

Günümüzde piyasa 
fiyatları yüzünden 

yüzlerce hanım 
istediği nişanlığı, 
kınalığı, gelinliği 
giyemiyor. Ve 

bununla ilgili hem içsel 
hem ailevi sıkıntılar 
yaşıyor. Bu sıkıntı 

yaşama kısmını 
küçümsememek 

gerektiğini 
düşünüyorum.
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  EN 
MUTLU 
GÜN 
İSRAFI
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YAZARMutlaka sürpriz olmalı ama gelin adayının 
da kulağına biraz kar suyu kaçırılmalı ki, bir şe-
kilde pullu işlemeli gece elbisesi ile yakalansın 
sürprize. Ne kadar değişik aktivite varsa ya-
pılmalı ve pek tabi bunlar profesyonel olarak 
fotoğraflanmalı. Yoksa sosyal medya hesabı-
mızdaki biyografimize yazacağımız kronolojik 
sıralamamızın ilk bölümü boş kalır maazallah. 
Mümkünse havai fişek olmasın, o çok sıradan-
laştı. Damat adayı daha değişik şeyler bulsun, 
düşünsün canım biraz.

Çok da yorulmasın çünkü bunun daha kız 
isteme, söz kesme, nişan, kına düğün, balayı 
kısmı var. Hepsi için özel konseptler hazırlana-
cak, çekimler yapılacak ve itinayla takipçilerin 
beğenisine sunulacak. 

Zaten gelinin yakınlarından kadın ve genç 
kızların toplandığı, plansızca müzikler eşliğin-
de oynanıp eğlenilen kına geceleri çok eskide 
kaldı. Kına geceleri artık -mümkünse beş 
yıldızlı- otellerde organizasyon firmalarınca 
yapılan, konukların masalarında oturup yeri 
gelince kalkarak danslara eşlik ettiği, gelinin 
ise günler öncesinden provalara katılarak 
adeta 23 Nisan programındaki koreografiler 
gibi, dansçılarla performans sergilediği tören-
lere dönüştü.  Daha ne kadar abartılı olabilir 
ki diye düşündükçe çok daha abartılısı ile 
karşılaşıyoruz. İşin ucu nereye varacak insan 
merak ediyor. Kimse düğün yapmasın, evine 
eşya almasın, balayına gitmesin demiyorum. 
Yahut  at üstünde evlenelim, ninelerimiz gibi 
gelinliksiz, oradan buradan denkleştirilen bir 
şeylerle çıkalım da demiyorum. Ama bunun 
bir makulü, ortası yok mudur diye düşünme-
den de edemiyorum.Gün geçmiyor ki, hayatı-

mıza yeni bir israf çeşidi 
girmesin.  İsraf yani ge-
reksiz harcama, gereksiz 
tüketim, savurganlık; 

hayatın her alanında bizi pençesine 
düşürmüş durumda. Kılık kıyafet, 
yeme içme, ev eşyası vs gibi alanlarda 
yapılan israf özel günlerde ise zirveye 
çıkıyor. 

Toplum olarak adeta, yeni özel gün 
keşfetme yarışına girdik. Sosyal medya 
sağ olsun, resmen bizi ağına düşürdü. 
Gösteriş batağına saplandık. 

İnsanlar sürekli bir şeyleri bahane 
edip, kostümler giyip, kutlamalar ya-
pıp, bunları kayıt altına alıyor ve elbet-
te -artık hepimizin hayatının anlamı 
olan- takipçileriyle paylaşıyor. 

Eskiden yalnızca düğünlerde yapı-
lan şeyler artık neredeyse misafir ağır-
larken yapılacak. Evine misafir gelecek 

diye nişanlık giyip, kuaföre giden ve dış 
mekanda fotoğraf çekimi yaptıran in-
sanlar göreceğiz diye çok korkuyorum. 

Artık sünnet düğünleri, bildiğimiz 
düğünlerden farksız. Öyle ki bazen, 
sünnet çocuğu ikinci planda kalıyor 
anne ve baba yeniden evleniyor sanı-
yorsunuz. Çocuğunun sünnetinde ge-
linlik giyen ve eşiyle giriş dansı yapan 
annelerle doldu etrafımız. Erkek çocuk-
larının sünnet ettirilmesi, adı üstünde 
bir peygamber sünneti. Tıpkı yemeğe 
tuzla başlamak gibi, selam vermek, 
yemeği sağ elle yemek gibi. Küçük 
gösterişsiz merasimlerin yapıldığı, sün-
net çocuğuna kına yakıldığı günlerden 
nasıl oldu da, bu abartılı törenlere 
geldik bilemiyorum. Bir peygamber 
sünnetini yerine getirirken, 
peygamberin en çok kaçındığı 
şeylerden birini yapmak, israfın 
dibine vurmak çelişkisi de ayrı 
konu. Tabi sünnet çocuğuna 

hala kına yakılıyor, ancak normal dü-
ğünlerde olduğu gibi, bir gece önce-
sinde yapılan şatafatlı kına gecelerin-
de… Normal bir düğünden eksik olan 
tek şey, gelinliği ile ortada salınan bir 
gelin artık sünnet düğünlerinde. 

Evlilik serüveni ise çok uzun ve 
meşakkatli bir yol. Yok yok, evliliğin 
kendisinden bahsetmiyorum, oraya 
gelene kadar çekilenler evliliğin 
kendisinden zor bana göre.  
Merasimler evlilik teklifi 
ile başlıyor. 



Milli mücadele 
yılları… İstanbullu, 
Ankaralı, Edirneli, 
Sivaslı, kasabalı, 
şehirli köylü binlerce 

kadın Osmanlı’nın başına gelenleri 
konuşuyor… 

Doğup büyüdüğü toprağın 
bahtını. Cephede savaşan bir o kadar 
kadın daha var. Erkeklerden aşağı 
kalmayan bir cesaretle ne cephede 
ne de cephe gerisinde boş durmuyor 
kadınlar. Savaş her birini ayrı ayrı 
yaralamış. Birbirlerine sarılıp kader ve 
güç birliği yapıyorlar. 
YARDImLAR TOPLANIYOR 

Yardım toplama yöntemlerinden 

birisi de Müdafaa-i Milliye Cemiyeti 
tarafından piyasaya sürülen cihadiye 
yüzükleri… Cemiyet tanesi 5 
kuruştan bu yüzükleri satıyor. 

Yüzükler hem cepheye yardıma 
vesile oluyor hem de geleceğe 
yönelik maddi ve manevi değeri 
olan bir hatıra. Müdafaa-i Milliye 
Cemiyeti için satılan bu yüzüklerin 
sayısı her geçen gün artıyor. Satıştan 
elde edilen gelir cephedeki askere 
gönderiliyor.  Çanakkale Savaşlarında 
yaralanan binlerce asker, gemilerle 
İstanbul’a taşınıp hastanelere 
yerleştiriliyor. Ancak hastanelerdeki 
hastabakıcıların, hemşirelerin sayısı 
gelen yaralıları tedavi etmekte 

yetersiz kalıyor. Vatansever 
kadınlardan yardım isteniyor. 
Cepheye koşan kadın, hastanede 
yaralı tedavi etmekten hiç geri kalır 
mı?  Binlerce kadın hastanelerde 
gönüllü olarak yaralı askerlere 
hizmet etmeye başlıyor. 

Savaşın ardından dönemin 
yöneticileri kadınlara teşekkür etmek 
için para vermeyi teklif ediyor. Fakat 
kadınlar bunu asla kabul etmiyor. 
Bunun üzerine bu kez Osmanlı 
yetkilileri üzerinde 1332 Cihadiye 
yazılı yüzükler yaptırıyor. 

Bu yüzükler toprağının bahtını 
omuzlarında taşıyan kadınlara 
hizmet nişanesi olarak dağıtılıyor.  

CİHADİYE 
YÜZÜKLERİ
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 İmkanları müsait olanlar dilediği 
hayatı yaşayabilir elbette. Benim kar-
şı olduğum bunun bir zorunluluk, bir 
mecburiyet gibi insanlara dayatılma-
sı. Biri kafamıza silah dayamıyor tabi 
ama sosyal medya, diziler ve televiz-
yon programları ile öyle abartılıyor 
ve körükleniyor ki, insanlar farkında 
olmadan bu çekimin içine giriyor. 
İmkanı olsun ya da olmasın kendisi-
ne dayatılan hayatı, şartlarını zorlaya-
rak yaşamaya çalışıyor. Yaşayamıyorsa 
da yaşıyormuş gibi gösteriyor.

Sanki yazılı olmayan toplumsal 
kurallara, doğayı kirletmemek, bü-
yüklere saygılı olmak, otobüste yaşlı, 
gazi ve hamilelere yer vermek dışın-
da yeni kurallar eklenmiş. Kusursuz 
bir düğünle evlenmek, 23 Nisan gös-
terisi tadında kına gecesi yapmak, 
uzak ve havalı yerlere balayına git-
mek, evlilik teklifi ile başlayan, kız is-
teme, söz kesme, nişan, kına, düğün 
gibi tüm detayları profesyonel çe-
kimlerle ölümsüz hale getirmek. Tüm 
bu etkinliklerde misafirlere konsepte 
uygun, kek, kurabiye, pasta ve küçük 
hediyeler ikram etmek. Neredeyse 
konsepte uymayan sinek uçmuyor bu 
gecelerde .

 Olmazsa olmaz olan ise bunları 
cümle sosyal medya alemine ilan 
etmek. Mümkünse her aşamayı pay-
laşırken en anlamlı, en muhteşem 
sevgi cümlelerini iliştirmek.   İnsanlar 
sanki sözleşmişler ve bütün aşamaları 
uygulamak için gizli bir yemin etmiş 
gibiler . Son zamanlarda yukarıda say-
dıklarımdan tek bir aşamayı atlayıp da 
evlenen çift neredeyse yok. Olunca 
haber oluyor zaten, nitekim oldu da. 

Geçtiğimiz yılın Nisan ayında 
Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan 
Türkçe öğretmeni Mustafa Şanver-
di ile Suriye’deki iç savaş sebebiyle 
ülkemize sığınan Suriye’li öğretmen 
Ela Kavas, düğünleri için ayırdıkları 
parayla 156 yetimi giydirdi ve sade bir 
nikahla evlendi. 

İnsanların gelir düzeyleri, özel 
günleri ve törenleri için yaptıkları 
harcamalar kimseyi ilgilendirmez 
pek tabi. Zaten bu sözlerim abartılı, 
şatafatlı düğünler yapanlara, özel gün 
diye israfta çığır açanlara değil. Onlar 
muhtemelen bunları okumayacaklar-
dır bile. Kendilerine yeni özel günler, 
yeni gösteriş sebepleri arıyorlardır. 

Benim sözlerim; imkanları olma-
dığı halde, sırf bu hayatlara, bu gös-
terişe ve şatafata özenen, bu sebeple 
de ailesini ve yuva kuracağı kişinin 
ailesini zor durumda bırakan gençlere 
olabilir. Başka bir hayat mümkün! 

“Bir kere olacak” mantığıyla yapılan 
gereksiz harcamalar olmadan da mut-
lu bir evlilik yapabilirsiniz. Söz kesme, 
nişan, kına gecesi, düğün, balayı vs 
hepsinin mi kusursuz olması gereki-
yor? Bir tanesi de tam istediğimiz gibi 
olmasa ne olur ki? Düğünümüzün 
kusursuz olması, harika bir gelin ol-
mamız mutlu bir evliliğin ilk şartı mı 
sanki? 

“en mutlu gün” kavramı hayatımı-
za girdiğinden beri, insanlar bu gün-
ler için yapılan her türlü israfı mübah 
görüyor. Sahi en mutlu günümüz 
evlendiğimiz gün müdür?

İlk başta, kulağa gayet hoş ve 
masum gelen bu söz, aslında içine 
düştüğümüz tüketim çılgınlığını ve 
israf batağını şirin göstermek için uy-
durulmuş bir safsata.

 Önemli olan bir günde ne kadar 
mutlu olduğumuz değil, ne kadar çok 
günü mutlu geçirdiğimizdir. Üstelik 
mutluluk tartıyla, metreyle, parayla 
ölçülmez. Onu bir güne de hapsede-
meyiz. 

Şimdi kim, düğünleri için yapa-
cakları harcamayla yüz küsur yetim 
çocuğu giydiren ve sade bir nikah 
ile evlenen Mustafa ve Ela öğretme-
nin; kusursuz ve gösterişli bir düğün 
konsepti ile evlenen çiftlerden daha 
mutsuz olduğunu söyleyebilir ki? Siz 
söyleyin hangisi en mutlu gün?



K adına şiddeti İslam’a 
mâl edenlere karşı, 
İslam’ın kadını nasıl 
koruduğunu yaz” 

dedi tâlib. İslam’ın koruduğu, 
müslümanların koruyamadığı 
kadını yazmayı tercih etti kâtib. 
Nisâ suresini okuduğu gündüzün 
akşamında, sudan sebeplerle 
hanımını döven müminleri 
düşündü. Savaşlardaki mahâretine, 
hitâbetindeki zerâfetine hayran 
olup, ezvâc-ı tâhirat, ümmü’l-
mü’minîn olan annelerimize eş 
olan, “bana, dünyanızdan koku ve 
kadın sevdirildi. Gözümün nuru ise 
namazda kılındı” buyuran Nebi’yi 
göz ardı ederek inşâ ettiğimiz 
sünnet algısına daldı gözleri.  

Hicrette Rasülüllah’a erzak 
taşıyan Ebubekir kızı Esmâların 
erdemli fedakarlığını kızlarından 
bekleyip de sıddîk olma yolunda 
adım atmayan babaları düşündü. 
Aylar yıllar geçse de hatm-i Kur’ân’ın 
lezzetini duyamayan, hatmetse de 
aile huzuruna tercüme edemeyen 
aile reislerini hatırladı. Peygamber 
bir babaya yük olmamak için, 
kendi ununu kendi öğüten, 
meşakkatin bin türlüsüne tanık 
olan, Hz. Ali’nin eşi Fatıma gibi 
olmasını beklediğimiz eşlerine bir 
damla örneklik gösteremeyen aile 
meclislerini canlandırdı zihninde. 
Kadını koruyan vahyin, kadına hor 
bakan ümmetine acıdı kâtib.

Haticesine vefalı bir 

Peygamberin sözlerini dilde 
savunmayı, gönülde terk etmeyi 
sünnet haline getirmiş münafık 
lisanlara acıdı.

Çoklukla övünen, çoklukta 
yok olan bereketin ardından ağıt 
bile yakamayan modern yuvalara 
baktı. Görselliklere kurban edilen 
mahremiyetlerin hem de dindar bir 
refleks olarak tüketilmesine şaştı. 
Kadının tesettür içindeki esâretine 
şaştı en çok. Baştaki hicâbın 
hakikate hicâb olabileceğini hiç 
düşünmemişti halbuki. Sûretteki 
güzelliğin, sîreti kirleteceğine hiç 
akıl erdirememişti.

Mirastan pay almak söz konusu 
olunca, müslüman ablalarına, 
annelerine hatta kızlarına karşı 
aslan kesilen, İslamın hukukuna 
dair destan yazanların iğreti silueti 
belirdi hayalinde.

Bedenini ifşa eden kadın 
üzerinden sadece, Müslüman kadın 
tasavvuruna sahip olan, derinliksiz, 
hikmetsiz kürsülerde, inşa etmenin 
değil sövmenin derdine düşmüş 
erkek mürşidlerin ateşli vaazları 
yankılandı kulağında.

Emmâre teslimiyetlere esir 
bulanık zihinlerin, aşkın bir ulvi his 
olduğuna dair tumturaklı makaleler 
kalem almasına akıl sır erdiremedi.

Havaalanı mescidinde namaz 
kılarken başını örten, mescid 
çıkışında başını açan hostese 
alaycı iğneleyici nazarlarla bakan 
gençlerdeki cihad ruhuna hayran 

YAZAR YAZAR

kaldı. Ahlakıyla birey olmak 
erdemini son demine kadar 
muhafaza etme lütfuna 
erememiş, günahın yevmiyelik 
girdaplarında kimliksiz kalmış 
erkek-kadınların haline çareler 
aradı. Bir zamanalr “türban” 
kelimesini ısrarla kullanarak, 
müslüman kadına karşı her 
fırsatta jakoben barbarlığını 
tekrarlayan entelektüel 
cahillerin içine düştüğü kaosu 
tanımlayamadı. 

Ezilen, hor görülen, 
hakkı gasbedilen başörtülü 
kızlardaki iffetin, seküler bir din 
algısına basamak yapılmasını 
yadırgadı kâtib. Kalabalıklara 
yol gösterici inançlı kadınların, 
moda endüstrisinin yorulmaz 
takipçileri olarak, mevsime 
bağlı kronik fetvalarla varoluş 
serüvenini perçinlemesini 
ise yadırmadı. İnsan denilen 
vahşinin, şekilde kaybolmasının 
telafi edilebilir özelliklerini 
araştırdı. Beyhude.

Kamuslar, ansiklopediler, 
hatta kutsal kitaplar cevap 

veremedi sualine kâtibin. 
Göze görme feri veren takva 
damarları tıkanmıştı çünkü. 
İffet yazan klavyede harama 
bulaşmış göz izi vardı. “Bir 
bakışta batan” mercekler vardı 
artık. Evvâbînsiz akşamlar, 
teheccüdsüz geceler vardı. 
Evrâd-ı ezkâra hasret hâneler 
vardı. Al yaşmaklı neneler bir bir 
yeşil serviler diyârına gidiyordu. 
Seccadesinin başında tesbih 
çeken anneler seccadelerini 
yanlarına alıp bu dünyadan 
göçmüştü sanki.

Bir sabah serinliğinde 
penceresini açmış sabah 
ezanı dinleyen yaşlı teyzelerin 
yerinde yeller esiyordu. 
Bastonuyla cami yolunu 
tutan dedelerin dizlerinde 
derman kalmamıştı. Evde 
kalmış kızların ezeli mesleği 
yâsinler, tebârekeler, rahmânlar 
sesleri de duyulmuyordu 
artık mahalleden. Sosyal 
medyada sohbetin belini kıran 
komşuluklar ihya ediliyordu 
hâneler yıkan. Kariyer 
bataklığına saplanmış, hırs 
enkazında kalmış boşanma 
davaları görülüyordu 
salonlarda. Olanlara bir îzâh 
getir dedi tâlib.

Kıyamet alametleri sanal bir 
vaad değildir dedi kâtib.

       Kalabalıklara  
       yol gösterici 
inançlı kadınların, 
moda endüstrisinin 
yorulmaz 
takipçileri olarak, 
mevsime bağlı 
kronik fetvalarla 
varoluş serüvenini 
perçinlemesini 
ise yadırgamadı. 
İnsan denilen 
vahşinin, şekilde 
kaybolmasının 
telafi edilebilir 
özelliklerini 
araştırdı. 
Beyhude.
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Kadın

Al yaşmaklı 
neneler 

bir bir yeşil 
serviler 

diyârına gidiyordu. 
Seccadesinin 

başında tesbih çeken 
anneler seccadelerini 

yanlarına alıp bu dünyadan 
göçmüştü sanki.



RUKİYE 
KARAKÖSE

“Uzman Klinik 
Psikolog - 

Öğretim görevlisi”

YAZAR

Bir alaturka şarkı vardı hani, 
TRT’de Emel Sayının okuduğu: 
“Sevilmeden yaşanmaz, hayatın 
tadı olmaz, sevgiye hiç doyulmaz, 
sevgisiz yaşayamam” diyen… Tam 
da bu gerçeği anlatıyor: İlişki bağım-
lılığı. “Sensizlikdense ölürüm daha 
iyi” denen evreye tekabül ediyor 
aşağı yukarı, “sevgisiz yaşayamam”.  
Kendini gösterme, tanınma, sevilme 
isteği neredeyse bir toplumsal histeri 
boyutuna ulaştı. Popstar / big brot-
her yarışmalarına akın eden genç in-
sanlara bir bakınız. Filhakika eskiden 
ayıptı alenen, bağıra çağıra kendini 
kamunun onayına sunmak. Ancak 
şimdilerde insanlar ‘ben de kendimi 
göstermek istiyorum’ diye kendilerini 
ortaya atıyorlar. Ne olacak kendile-
rini gösterince peki, başları göğe mi 
erecek? Hayır, ama hayatlarındaki en 
büyük boşluğu doldurmayı umuyor-
lar bu yolla, insanlar onları tanıyacak, 
sevecek, hayran olacak yani varlık-
larını onaylayacak. Ahmet Altan’ın 
kadınlar için söylediği çoğumuza 
uyar aslında: “Ah evet, asla yeterince 
sevilmediniz”.

Sevgisizlik bütün kötülüklerin 
anasıdır denir. Şu an yeryüzünde 
zulmü yaygınlaştıranlar, sevilmeden 
büyümüş umutsuzlardır. Katillere, 
zalimlere, diktatörlere bakınız; sevil-
memiş talihsizlerdir. Değil mi ki her 
birimiz yüce yaratıcının ruhundan 
üflenmiş bir ruh taşıyoruz, değerimi-
ze inanıp sevilmeyi istemekten daha 
doğal ne olabilir? İsteriz istemesine 
ama isteklerimiz, ihtiyaçlarımız 
karşılanmayınca engellenme duy-
gusu yaşar ve agresifleşiriz. Kimimiz 
depresyona girer, hayata küser, kimi 
kırar döker ve hayatla savaşır, kimi de 
sosyopat olur can yakar...

Bu duygunun öğrenildiği çağ-
da çocukluk çağı bildiğimiz üzere 
Sevilme duygusunu tadarak büyü-
yorsa eğer bir çocuk, temel güven 
duygusu oluşur, içgüdüleri ehlileşir 
ve bunun sonucunda sosyalleşerek 
bencilliğinden arınması mümkün 
hale gelir. İçimizdeki bu ihtiyacın 
doyasıya karşılandığı bir dünya ne 
aydınlık, ne kadar erdemli olurdu. 
Hayal etsenize...

*Balıkesirde bir duvar yazısı, ya-
zanlar: Ali-Ulaş.

YAZAR
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Sevilme ihtiyacı o kadar 
evrensel bir duygudur ki, 
yaptığımız çoğu şeyde 
motivasyonumuz budur. 
En güçlü görünenlerimiz 
bile aslında sevilmek, hem 

de çok sevilmek isteriz... Bu hepimi-
zin yumuşak karnı yani zaafı olan 
taraf, öyle büyük bir yer kaplıyor ki 
iç dünyamızda, hayatımızdaki birçok 
eylemin belirleyicisi…  Hani karnı-
mızı doyurmak o an için mümkün 
değilse bulabildiğimiz herhangi bir 
yiyecekle alelacele açlığımızı bastırı-
rız ya, işte yaptığımız birçok eylemi 
de sevgi açlığımızı bastırmak için ya-
pıyoruz. Nasıl mı? Bizi sevsinler diye 
insanlara rüşvet dağıtıyoruz. Özgür 
irademizle yapmayacağımız fedakâr-
lıkları bizi bırakmasınlar diye sevdik-
lerimize yapıp kendimize bağımlı 
hale getirmeye çalışıyoruz. Çünkü 
yeterince saçımızı süpürge edersek 
karşımızdakini kendimize borçlu 
kılarak onun bize olan bağımlılığını 
garantilemiş oluyoruz bir bakıma.



sadece başarıya endeksli, sanki 
hayatın hiçbir alanında başka rolü 
olmayacak gibi bir anlayışla başka 
hiçbir vazifenin ya da mesuliyetin 
içine sokmadan, müdahale ya da 
nasihat etmeden, yönlendirmesiz, 
tepkisiz, etkisiz, hatırsız, sabırsız, 
hatırasız…  

Tercih edilen yeni hayatların 
madde eksenli, ruhsuz ve 
muhtevasız oluşu, aktarılamayan 
kültür özelliklerinin müsebbibi 
aktarıcı durumundaki nesillere ait 
olsa gerek. Anadolu Türk kültürü 
olarak öğrenilen bilinen her 
geleneğin temelini oluşturan, tutum 
ve davranışlarımızın düzenini ortaya 
koyan sistemin adıdır İslamiyet. 
Oturup kalkıştan, komşusunun 
kapısına nasıl gideceğini belirleyen 
kurallardan, inceliklerdeki 
hassasiyetlerden kul hakkından 
komşu hakkından müteşekkildir. 
Ev alma komşu al diyen ataların, 
külüne muhtaç olursun anlayışına; 
komşunun neredeyse mirasçı 
mı olacak zannına kadar iyice 
genlerimize işlemiş, Rahmetine 
şek şüphe olmayan Yaradanımızın 
kulunun iradesine terk ettiği kişi-kul 
hakkı  ile teminat verdiği vicdan 
sorumluluğuna kadarki toplumsal 
anlayışımızın, alışkanlıklarımızın 
yerinde yeller esmekte.

Bir kahvenin kırk yıl hatrı komşu 
ile içilmesinden gelmekteydi 
vakt-i evvelinde. Kadınların bu 
kadar çok mesuliyet almadığı 
hayatın tadına arada sırada da olsa 
varıldığı zaman dilimleri, en güzel 
komşularla çıkartılırdı. Pişirilecek 
yemeğin eksik kalan soğanını ya 
da keyfi çıkartılacak kahvenin bir 
tek pişirimliğini alabileceğiniz 
samimiyetiniz olan komşularımız 
vardı. Ahretliğimiz deyilebilecek 
kardeş ötesi ‘şahsi tercihiniz ve 
tabii olarak nasibiniz de varsa tabii’ 
en candan dostlarımız vardı. Dert 
ortağı olanlar bir yana, eşlerle 
görüşülebilecek eş dost tayfası, 
akşam oturmalarında karpuz 
kesilecek zamana değin vakti 
ilerletilecek ahbaplarımız vardı. 
En zor zamanlardan olan cenaze 
durumlarında size ve sevdiklerinize 
evini açan, pişirip yediren, 
çocuklarınızı gönül rahatlığı ile 
bıraktığımız komşu teyzelerimiz 
vardı. 

Geçmişi ve o huzurlu güzel 
günleri alışkanlıkları özlemle yad 

ediyoruz. Herkesin çorbada tuzu 
olduğu gerçeği ile şapkamızı 
önümüze alıp iş işten geçmeden 
aslımıza rücu etmenin vaktidir. 
İnsan sosyal bir varlık olduğuna 
göre bu sosyalleşmeyi en iyi şekilde 
yaşayıp, yaşantımıza dahil edebilmeli 
ve genç nesillere bizi biz yapan 
hasletleri öğretmeliyiz. Zamane 
çarklarının bizi silindir gibi ezip 
geçmesine köksüz maneviyatsız 
muhtevasız bir topluluğa 
dönüştürmesine dur demeliyiz. 
Batı zihniyetinin şark anlayışına 
mugayir her türlü tazyikini asırlardır 
hissediyor ve bu taarruzu bir türlü 
püskürtemiyoruz. Değil komşunun 
neredeyse anne babanın evlatlarına 
yabancılaştığı bir asrı yaşamaktayız. 
Köklerimize dönüşün esaslara 
sımsıkı sarılmanın bizi geliştirecek 
yeniliklerin ya da değişimin kendi 
kontrolümüzle elenerek kabulünü 
sağlamalıyız. Bir zamanlar kartaldık 
hayıflanmalarına artık hamle 
yapmanın ayağa kalk Sakarya 
demenin tam vaktidir.

YAZAR YAZAR

BİR VARMIŞ  BİR YOKMUŞ OLMUŞ

KOMŞULUK
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Bir kahvenin kırk 
yıl hatrı komşu 

ile içilmesinden 
gelmekteydi 

vakt-i evvelinde. 
Kadınların bu kadar 

çok mesuliyet 
almadığı hayatın 

tadına arada sırada 
da olsa varıldığı 

zaman dilimleri, en 
güzel komşularla 

çıkartılırdı. 

Eskiye rağbet olsaydı 
bit pazarına nur 
yağardı sözünü 
yalancı çıkartırcasına, 
günümüzde 
şikayetçi olduğumuz, 
olmadığından serzenişte 

bulunduğumuz pek çok hasletin 
özlemi içinde, eski günlerin ve 
alışkanlıkların güzelliklerinden sürekli 
dem vuruyor durumdayız. 
Kaybettiğimiz özelliklerimizin 
bizi biz yapan özdeşleştiğimizi 
düşündüğümüz kimliğimizin 
parçalarını kaybetmişiz de özlemle 
arıyor, arıyor ama bulamıyor 
durumdayız. Günümüzün hızlı ve 

tüketmeye yönelik hayat tarzı, 
toplumsal dokumuza, aile yapımıza 
ve dahi hücrelerimize kadar işlemiş 
durumda. Bir önceki nesil ile anlayış, 
hayat tarzı ve bakış açısı dahil yeme 
içme oturma kalkma hitap sohbet 
her alanda koskoca bir uçurumla 
ayrışmış bir görüntü veriyoruz. Türk 
toplumu kalıpları gelenek görenekleri 
sosyo-psikolojik anlayış ve tutumları 
en basitinden, ‘zamane’ kavramı 
ile birlikte tarihin tozlu sayfalarına 
terkedilmiş gibi. Bu yeni nesil için 

aktarılmamış öğretilmemiş olduğu 
için bîhaber olduğu bu kavramların 
manasına vakıf olmadığından 
önemsiz. lâkin nesilden nesle aktarıla 
gelen bize ait hususiyetlerin, tarafınca 
bilinen orta yaş nesli olan bizler işin 
meşakkatli ve bir o kadar üzücü 
bu durumda çaresizliğin eşiğinde 
durmaktayız. 

Acımasız kapitalist sistem mi 
demeli, dünya telaşı mı, geçim derdi 
mi… Hangisi öz kültürümüzün en 
güzel özelliklerini genç kuşaklara, 
aktaramamamıza müsebbip? Para ve 
başarı peşinde koşturmalarını tam 
destek olmak isteyen, anne babaların 
çocuklarını bir metaa gibi görüp 



11 Eylül’den bu yana İslamafobia 
çalışmalarına ve İslam karşıtı proje-
lere rağmen Batı’da yükselen değer 
İslam. Almanya’da, İngiltere’de Kana-
da’da daha farklı hayatlar yaşarken 
insanlar huzuru İslam’da buluyor. 
Allah’ın yolladığı son din İslam’ı ve 
Peygamberimiz Muhammed (sas)’in 
hayatını duyanlar önce merak ediyor 
yüce dinimizi. Allah’ın ayetleri ile 
tanışanlar, ezan sesi duyanlar, kal-
bindeki mühür kırılanlar akın akın 
İslam’a koşuyor. Biz Müslümanlara da 
İslam’ı doğru yaşamak ve anlatmak 
yükümlülüğü tekrar tekrar hatırlatılı-
yor. Ey İslam, sen ne güzel bir dinsin. 
Hamdolsun Rabbimize. 

ABD’li ünlü sanatçı Sinead O’Con-
nor, İslam dinine geçerek ismini Şü-
heda olarak değiştirdi. 51 yaşındaki 
O’Connor İslam’la müşerref olmasını 
“Tüm kutsal metinler, diğer kutsal 
metinleri gereksiz kılan İslam’a götü-
rür” sözleriyle anlattı.

İrlanda asıllı ABD’li ünlü şarkıcı 
Sinead O’Connor, Twitter hesabından 
tesettürlü bir fotoğrafını paylaşarak 
Müslüman olduğunu duyurdu. 51 

yaşındaki O’Connor mesajında “Müs-
lüman olmaktan gurur duyduğumu 
açıklamak istiyorum” ifadelerini 
kullandı. 1990’lı yıllarda dünya mü-
zik piyasasına ‘Nothing Compares’ 
adlı şarkısı ile damgasını vuran 51 
yaşındaki Sinead O’Connor, İslam ile 
şereflenmesine dair çarpıcı mesajlar 
verdi. O’Connor, “Bu zekice bir teolo-
jik yolculuğun doğal bir sonucudur. 
Tüm kutsal metinler, diğer kutsal me-
tinleri gereksiz kılan İslam’a götürür” 
değerlendirmesinde bulundu. Yeni 
ismini ‘Şüheda Davitt’ olarak duyuran 
O’Connor, Twitter’daki takipçilerine 
ezan okuduğu bir video da yayınladı.

ABD İŞGALLERİNE KARŞI ÇIKTI
O’Connor 1991’de Grammy Ödü-

lü’nü reddetmesiyle hafızalara kazın-
dı. Politik kimliğini sanatıyla birlikte 
ön plana çıkaran sanatçı, ABD ve 
savaş karşıtı bir çizgi izledi. O’Conner, 
1992’de Papa II. Jean Paul’ün Katolik 
kiliselerindeki cinsel tacizlere sessiz 
kalmasını protesto için Papa’nın bir 
fotoğrafını televizyon kameralarının 
önünde yırtması günlerce dünya ka-
muoyunda konuşulmuştu.

DÜNYACA ÜNLÜ ŞARKICI 
SİNEAD O’CONNOR: 
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MÜSLÜMAN 
OLDUĞUMU 

İLAN ETMEKTEN 
GURUR 
DUYUYORUM



YÜKSEK MİMAR - ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

gulaykurt@turuncudergi.com

GÜLAY 
KURT

Şehirler, insanların vücuda 
getirdikleri, inşa ettikleri, 
içinde yaşadıkları 
yapılardan, evlerden, 
mahallelerinden,   

 çalışma yerlerinden,   
 alışveriş alanlarından,   
eğitim, kültür ve sağlık yapılarından 
bunların gerektirdiği ulaşım ve 
altyapı tesislerinden oluşur”. Bunların 
dünya ile ilişkilerini belirleyen kurallar 
çerçevesi ve çeşitli hukuklardan 
yönergeler -ki biz buna “İmar Hukuk 
kavramları” diyoruz- ile yönetilmeye 
çalışılır. 

“İslam şehirleri hakkında yapılmış 
çalışmalar oldukça sınırlıdır” der 
Turgut Cansever. Bu yüzden hem 
mimar hem iyi şehirci kimliğine 
sahip olan Cansever çoğu kitabında 
İslam ve Şehircilik ile ilgili konulardan 
ve sorunlardan bahseder. Ama 
sorunlardan bahsederken aynı 
zamanda çözümler de üretir. Bu 

yüzden 3 defa Dünya çapında bir 
ödül olan Ağa Han Mimarlık ölünü 3 
defa alan tek Türk Mimar olmuştur. 
Zira sorun üretmek her kişinin işi ama 
çözüm üretmek er kişinin işidir. 

Günümüzde artarak, katlanarak 
devam eden Şehircilik sorunu yıllardır 
halletmeye çalıştığımız ama içinden 
çıkamadığımız büyük bir sorundur. 
Oysa ki geçmişe baktığımızda aslında 
ecdadımızın bu sorunları çoktan 
çözdüğünü ve dünya çapında örnek 
olabilecek bir şehir yapılanmasına 
sahip olduğumuzu hep unutuyoruz. 
Nasıldı Osmanlı Şehri? 

Toplumun ilk ve asli birimi 
ailenin çevresi olan evler, çiçeği, 
bahçeyi, ağacı yücelten yapıları ile 
uzakdoğu kültürlerinin temel tavrını 
(Pekin örneği gibi), diğer İslam şehir 
ananelerine göre daha açık seçik 
bir biçimde paylaşır. Ancak Osmanlı 
şehirlerinde, aynı zamanda yapı 
stokunun % 80-85’ini teşkil eden evler, 
genellikle şehrin her topoğrafyasında 
farklı bir mimari ile o topoğrafyanın 
kurallarına uygun hareket ederek 
gelişmiştir. Evler komşuluk hakkına 
riayet eden ve kimsenin mahrem 
alanını işgal etmeyen bir sistemle inşa 
edilirdi. Üç yol ağızlı mahalle ve şehri 
meydanlarında tabiat abidesi olacak 
nitelikte ağaçlar ve onları tamamlayan 
mescitler, camiler, hamamlar, vs şehrin 
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“İslam şehİrlerİ hakkında yapılmış çalışmalar oldukça sınırlıdır” der TurguT 
Cansever. Bu yüzden hem mİmar hem İyİ şehİrCİ kİmlİğİne sahİp olan Cansever 

çoğu kİTaBında İslam ve şehİrCİlİk İle İlgİlİ konulardan ve sorunlardan 
Bahseder. ama sorunlardan Bahsederken aynı zamanda çözümler de üreTİr.

TÜM ŞEHİRLER
BİZE KÜSKÜN

YAZAR YAZAR



ortak tüm alanları sosyal- kültürel-
manevi değerlere sahip mimari 
şaheserlerle doluydu Osmanlı Şehri. 
Bununla birlikte ise Osmanlı Şehri 
çoğalmaya, üretmeye uygun, doğa 
ile dost yapısı ile insanlık tarihinde 
benzeri az olan bir düzeyde şehircilik 
algısı oluşturmuştur. Evlerin arasında 
bahçe duvarlarına üzerlerinden 
meydanlar taşan meyveler, çiçekler 
ile müthiş bir perspektif oluşturan 
sokaklar batıdan gelen gezginleri 
hayretler içinde bırakmıştır. Peki 
sonra… 

“İslam’da Şehir ve Mimari” kitabında 
Cansever “şehir yöneticileri açısından, 
ülkemizde Ziya Paşa’nın 19. Asır 
Osmanlı aydınının ezikliği içinde 
batı şehirlerine hâkim olan büyük 
ölçüler karşısındaki hayranlığını…” 
eleştirmiştir. Ayrıca bu durumun Türk 
yöneticililerinde günümüze kadar da 
devam etmiş olduğunu belirtmiştir. 
Halbuki Osmanlı Şehri İslam şehirdir. 

Nedir İslam şehri? Bize ait olan 
bizimle uyumlu, bizi yansıtan mahalle 
ölçeğinde şehirler… 

Çeşitli maddi ve kültürel 
sebeplerden ötürü diğer İslam 
şehirlerinden farklılaşan, ancak İslami 
temelde onlarla bütünleşen özelliklere 

sahiptir Osmanlı Şehri. Bu şehirlerin 
asli özelliklileri 19. Asır başın kadar 
zedelenmeden devam etmiş, 19. Asır 
başından itibaren ise batı hayranlığı 
çerçevesinde topraklarımıza hiç 
uymayan bir planlama çalışmaları 
adeta bir yap-boz tahtası gibi 
bugünlere kadar gelmişidir. Yani 
sadece kültürel bozulma değil 
mimari ve şehircilik anlayışı da 19 yy 
itibari ile terkedilmeye başlanmıştır. 
Osmanlı şehirciliğinde esas olan İnsan 
Ölçeği terkedilmiş yerine Batının 
Helenistik anlayışına paralel olan 
gösterişçi, devasa, insani olmayan, 
insan yaşamına faydalı hiçbir şey 
katmayan hizmet etmeyen yapılarla 
önce İstanbul daha sonra tüm ülke 
doldurulmuştur. 

Bugün günümüzde boğulan, taşan, 

azman şehirlerde ise modern insan 
dediğimiz günümüz insanı ise bir avuç 
gökyüzü, bir demet yasemenle idare 
etmeye mahkum bırakılmıştır.  

Kendi şehir kodlarını yapısında 
bulunduran ama bunları unutan 
günümüz yurt insanı bu güzel şehirleri 
tablolardan izleyerek sadece nostalji 
yapar hale gelmiştir. Kapalı site denilen 
yarı açık cezaevi usulü evler ise suçlu 
değil gönüllü insanlar ile dolmuştur. 
Böyle bir uzaklaşma ise şehir ve insan 
arasındaki mesafeyi giderek açmış ve 
birbirini tanımayan, umursamayan, 
günü kurtaran! hayat tarzı ile devam 
etmektedir. 

Sonuç olarak şehirle içsel bağ 
kuramayan insan şehre küsmüştür. 
Ama insanın açgözlülüğü yüzünden 
ise bütün şehirler bize küsmüştür. 
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Kendi şehir kodlarını 
yapısında bulunduran 
ama bunları unutan 
günümüz yurt insanı 
bu güzel şehirleri 
tablolardan izleyerek 
sadece nostalji yapar 
hale gelmiştir. Kapalı 
site denilen yarı 
açık cezaevi usulü 
evler ise suçlu değil 
gönüllü insanlar ile 
dolmuştur. 

GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİNDE 
PURSAKLAR ÖRNEĞİ

BÜLTEN
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Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk 
Çetin, 2004’ten beri  ‘Gönüllere ve 
dualara talibiz’ diyerek bir dizi öz-

gün projeyi hayata geçirerek toplumun 
tüm kesimlerini tebessüm ettirdi. 

AK Parti Genel Başkanı ve Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 
Haziran Seçimleri sonrası il başkanları 
toplantısında yaptığı konuşmada ‘Gönül 
Belediyeciliği Seferberliği başlatıyoruz’ 
çağrısında bulundu. Ardında da ‘Başa-
rılarıyla bizleri gururlandıran belediye 
başkanlarımız var’ diyen Erdoğan, yaptığı 
çalışmalarla halkın gönlüne giren baş-
kanları işaret etti. Başkan Selçuk Çetin 
yönetimindeki Pursaklar Belediyesi de 
doğumdan ölüme kadar hayatın her 
aşamasında toplumun tüm kesimlerinin 
gönlüne dokunan özgün projeleri uygu-
lamaya koydu. İşte o projeler:

1-Hoş Geldin Küçük Hemşehrim, 
Sünet Çocuklarını Evlerinde Ziyaret, 
Nezaket Okulları, Down Sendromlu 
Çocuklar Nezaket Eğitim Merkezi, Kitap-
lar Devletten Kırtasiyeler Belediyeden, 
Gençlik Akademisi, Dede ve Torun Evleri, 
Dedeler ve Neneler 2. Bahar Yürüyüşü, 
Ankara Kedisi Güzellik Yarışması, Kom-
şularla Piknik, Kültür Gezileri, Tebessüm 

Sineması, 13-Okullar Hayat Olsun Projesi, 
Hanım Evleri, uluslararası Şehircilik Çalış-
tayları, Şehir Araştırmaları Kütüphanesi, 
Kitap Okuma Yarışmaları, Cezaevleri Ay-
dınlanıyor Kitap Kampanyası, Tebessüm 
Çarşısı, Geleneksel Ramazan Etkinlik-
leri, Tiyatro Kampanyaları, uluslararası 
Yardım Kampanyaları, Hasta Ziyaretleri, 
Yeraltı Çöp Konteynır uygulaması…

Pursaklar Belediyesi, Başkan Sel-
çuk çetin yönetiminde bugüne kadar 
onlarca özgün projeye imza atıp hem 
takdir edildi hem de örnek gösterildi. 
Şehir kimliğini oluşturmak ve bu kimliği 
korumak için büyük bir özveri ile çalışan 
Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, 
kültürel hayatın zenginleştirilmesi, 
eğitim imkanlarının iyileştirilmesi, alt 
ve üst yapı imkanlarının geliştirilmesi,  
sanatsal faaliyetlerin yaygınlaştırılması, 
sportif hizmetlerin çoğaltılması, alt ve 
üst yapının hayatı daha da kolaylaştır-
ması için ‘Halka hizmet Hakk’a hizmettir’ 
anlayışı ile bir dizi çalışmaya imza attı. 
Başkan “Bizler göreve talip olduğumuz 
ilk günden beri gönüllere talibiz dedik 
ve çalışmalarımızı bu anlayışla sürdür-
dük. Bunun için de çok sayıda özgün 
proje hayata geçirdik” dedi.
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İ
nsanın içinde bir iyi ve bir kötü 
vardır. Yaratılan iyiliklerden yana 
seçim yapana iyi, kötülüklerden 
yana seçim yapana kötü denir ama 
kimse ne sonsuza iyi ne de kötü 

değildir. Bugün iyi olanı seçebilirsin 
ama yarın şartlar değiştiğinde 
ne olacağını bilemezsin. Gittiğin 
yoldan dönebilir, yapmam dediğini 
yapabilirsin. 

Bu bakış Psikoloji Profesörü Philip 
Zimbardo’ya ait. Kendisi yıllar önce 
Stanford Üniversite’sinde çalışırken, 
insanların şartlar değiştiğinde 
neye dönüşeceklerini merak etmiş. 
Üniversite’nin bodrum katına 
gerçeğinden bir farkı olmayan bir 
hapishane kurdurmuş. Araştırmaya 
katılmaya gönüllü olan erkek öğrenci 
grubundan ruhsal ve fiziksel anlamda 
en sağlıklı olanları, kura yöntemi ile 
gardiyan ve mahkum olarak ayırarak 
bu hapishaneye yerleştirmiş. Kurallar 
belli. Mahkumlar gardiyanların 
sözünden dışarı asla çıkmayacak. 
Işıklar söndüğünde konuşmayacaklar. 
Koridorlara kameralar yerleştiriliyor, 
kapılara demir parmaklıklar takılıyor. 
Gardiyanların kıyafetleri hazır, 
mahkumlar ilaçlanıyor. Tıpkı gerçekte 
olduğu gibi. Gerçek olmayan tek şey 
katılımcıların bunun bir deney olduğu 
bilgisine sahip olması. 

Deneyden bir gün önce polis 
mahkum rolünde olanların evini 
habersizce basıp onları tutukluyor. 
Geceleri gardiyanlardan gönüllü 
olanlar nöbete kalıyor. Mahkumlarla 
göz teması kurmamaları için 
gözlerinde aynalı gözlükler var. 
Böylelikle merhameti tetikleyen 
unsurlar ortadan kaldırılmış oluyor. 
Bununla birlikte yine vicdan 
mekanizmasını ortadan kaldırmak 
için mahkumlara sayılar, gardiyanlara 
takma isimler veriliyor. Ve gözlem 
başlıyor… Bakalım iyilik kavramı ne 
gibi dönüşümler geçirecek.

İlk gün her şey yolunda gözüküyor. 
Gönüllüler bunun bir deney 
olduğunun hala farkında. Daha 
sonra biri gardiyanların isteklerine 
itiraz ediyor. Bu itiraz diğerlerine de 
bir kapı açıyor ve işler çığırından 
çıkmaya başlıyor. Baskı, şiddet 

söylemleri, taciz…Hepsi alıp başını 
gidiyor. Gardiyanlar sadist bir şekilde 
duygularını mahkumlar üzerinde 
tatmin etmeye başlıyor. Hatta 
içlerinden bazıları bu zevki devam 
ettirmek için art arda nöbete kalıyor. 
Mahkumlardan bazıları sinir krizi 
geçiriyor ve deney dışı bırakılıyor. 
Sonuç olarak bu insanlar kendilerini 
rollerini öylesine kaptırıyorlar ki 
mahkum olanlar kaçmak için her yolu 
denemeye, gardiyanlar ise onlara her 
türlü işkenceyi yapmaya hazır hale 
geliyorlar.

Bu gidişata kendisi de bir 
hayli şaşıran Zimbardo deneye 
planlanandan çok daha erken bir 
zamanda son vermek zorunda kalıyor. 
Sonuç: İyi dediğimiz insanlar, koşullar 
değiştiğinde bir canavara dönüşebilir. 
Bir düşünelim. Hayatta hep mi birileri 
kötü? Bunca kültürel, siyasi, tarihi ve 
ekonomik değişimlerin içinde bizi ne 
aynı kılacak? Her zaman iyi kalmayı 
şartlar değiştiğinde de başarabilecek 
miyiz? Bir gün irademiz iyi olmaya 
yetmediğinde bizi hangi güç ele 
geçirmiş olacak? 

Kadına, hayvana, çocuklara ve 
diğer canlılara şiddet haberlerini her 
gün çarşaf çarşaf okuyoruz. 

Bu insanların niye şiddete 
başvurduklarının sebebini anlamak 
çok zor. Psikolojik, biyolojik, fiziksel, 
çevresel birçok sebebi olabilir. 
Bunun yanında çevrende olup biten 
kötülüklere göz yummanın da bencil, 
kötü bir devden farkı yok. Bana 
dokunmayan yılan bin yaşasın mantığı 
belki en büyük kötülük. Olanlara sessiz 
kaldıkça toplumsal düzeyde farkındalık 
oluşturamıyoruz. Bu bilinçsizlik bizi 
kötü olanın hep başkaları olduğuna 
ikna ediyor. Halbuki toplum düzeyinde 
yaşadığımız şeyler tıpkı hapishane 
deneyinde olduğu gibi bizi dıştan 
çepeçevre sarmalıyor. Birimiz bir 
kötülük için ayaklansa belki binlerce 
insan peşinden gidebilir. Kötü olmak 
nasıl bulaşıcıysa, şartlar değiştiğinde 
ortaya çıkabiliyorsa, iyilik bilinci 
de ortaya çıkabilir. Bir hareket bin 
iyiliğe ev sahibi olabilir. “Canavarca 
şeyler yapan insanlar normal 
hayatta ‘korkutucu biçimde normal’ 
görünüyorlarsa, kahramanca şeyler 
yapan adamlar da muhtemelen 
normal hayatta ‘leziz bir biçimde 
sıradan’ görünüyorlardır.” Zimbardo 
böyle söylüyor. Yani kötülükte iyilikte 
aslında sıradan artık. Gittikçe bir 
normalleşme sarmalına adapte 
oluyor dünyamız. Sanırım bizim 
önce bununla savaşacak bir güce 
ihtiyacımız var. 

Sonra iyiliklerden kahraman, 
kötülüklerden suçlu çıkarabiliriz...

busra_cakirr@hotmail.com
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TORUN BEKLERKEN 
İKİZLERİ OLDU

Ç
alışma, Aile ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığına bağlı çocuk yuvasın-
da kalan 5 yaşındaki ikizler Elif ve 

Eylül’ün de kaderi ağızlarından çıkan 
“anne” kelimesiyle değişti. Emekli 63 
yaşındaki Osman ve 52 yaşındaki 
Fatma Alçı çifti, 3 çocuğunu büyütüp 
yalnızlık hissine kapılınca, çocuklarla 
vakit geçirmek için bir süre önce yuva 
ziyaretlerine başladı.

Alçı çifti, burada gördükleri ikizler 
Elif ve Eylül ile bir süre zaman geçir-
di. Yuvadan ayrılırken ikizlerin “Anne, 

bizi de götürün” sözlerinden etkilenen 
Alçı çifti, başvuru yaparak ikizlerin ko-
ruyucu ailesi oldu. İkizleri anaokuluna 
götüren, onlara özel oda yapan, onlarla 
sevinip onlarla üzülen Alçı çifti, evlerini 
yeniden şenlendiren çocuk cıvıltılarıyla 
ikinci baharı yaşamaya başladı. Anne 
Fatma Alçı, ağabeyi ve ablasının ikiz 
çocuk sahibi olduğunu, kendisinin de 
hep “Bizim de ikizlerimiz olsa” hayaliyle 
yaşadığını söyledi. Alçı, ikizlerin koru-
yucu ailesi olunca ağabeyi ve ablasına 
telefon açarak “Bakın benim de ikizle-

rim oldu” dediğini vurguladı. Çocukla-
rının evlilik yaşına gelmesine rağmen 
evlenmediğini anlatan Alçı, “Hep torun 
hayali kuruyorduk. Torun beklerken ikiz 
çocuk sahibi olduk. Elif ve Eylül iyi ki de 
benim kızlarım oldu. Hem onların hem 
de benim hayatım çok değişti. Onları 
ilk gördüğümde içime büyük bir sıcak-
lık gelmişti. Bana ‘anne’ diye seslendik-
lerinde benim için hayat adeta durdu. 
O dakikadan sonra onları bırakamaz-
dım. İkizlerle adeta ikinci baharımızı 
yaşıyoruz.” diye konuştu.

Klasik kütüphanelerin yerini 
Z-kütüphaneler alıyor

M
illi Eğitim Bakanlığının (MEB), FA-
TİH Projesi kapsamında etkileşim-
li tahta ve internet teknolojileriyle 

donatıp dijital dünyayla buluşturduğu 
zenginleştirilmiş kütüphane (z-kütüp-
hane) sayısı 76 şehirde 570’e ulaştı.  
2014’te 27 z-kütüphanesi bulunan 
MEB, gelecek yıl için bin, 2017 yılı için 
bin 500 ve 2018 yılı için 2 bin okulda 
z-kütüphane kurmayı hedefliyor.
Devlet okullarında bulunan toplam 18 
bin 916 kütüphanenin zaman içeri-
sinde z-kütüphaneye dönüştürülmesi 
amaçlanıyor. MEB Destek Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü bünyesinde Eğitim 

Araçları ve Yayımlar Daire Başkanlığın-
ca yürütülen ve geçen yıl başlatılan 
z-kütüphane projesine bu yıl için 22 
milyon lira ödenek ayrıldı.
Türkiye genelinde 76 şehirde 570’e 
ulaşan z-kütüphaneler, klasik kütüpha-
ne anlayışından farklı özellikler taşıyor. 
Bu kütüphaneler, fiziki şartları ve tek-
nolojik alt yapıları ile kütüphanecilik 
anlayışına çağdaş bir seviye kazandırı-
yor ve kütüphane hizmetlerinin niteli-
ğini artırıyor. Projeyle kütüphanelerin 
sadece bilgiye ulaşım merkezi değil 
aynı zamanda sosyal bir etkinlik alanı 
olması hedefleniyor.

GAZZE’NİN KEDİLERİ 
ONLARA EMANET

Filistin Gazze’de üç kız kardeş 35 kedinin 
bakımını üstleniyor. Ablukadan insanlar kadar 
hayvanların da etkilendiğini söyleyen kız 
kardeşler, onları sokakta açlığa terk edemeyiz 
diyorlar. Resa, Elham ve Meryem El-Barr kar-
deşler Gazze’nin kuzeybatısında yaşıyorlar.

Kardeşlerden en küçük olan Meryem, 
ailesiyle birlikte kalıyor. Gazze İslam Üniver-
sitesi Eğitim Fakültesi’nden mezun olmuş. İş 
bulamadığı için boş zamanlarında fotoğrafçı-
lık dersleri alıyor. Evinde sekiz kediye bakıyor. 
Resa ve Elham ise aynı binada iki ayrı küçük 
dairede yaşıyor. Kız kardeşler kurtardıkları 
kedilerin bir kısmını yaşadıkları binanın çatı-
sında, 30 metrelik bir alanda besliyorlar. Geri 
kalanları ise kendi evlerine almışlar. Resa’nın 
kocası Süheyl Zuhd’da kedilerin beslenmesi-
ne, yıkanmasına ve bakımına yardımcı oluyor.

A
ntalya’da yaşayan Japon yazar İkumi 
Nonaka’nın iğne oyası merakı, Tür-
kiye’nin birçok yöresinden topladığı 

işlemelerle yaklaşık 2 bin parçalık bir 
koleksiyona dönüştü.

Tokyo’da 1963 yılında doğan ve 
Şinşu Üniversitesi Ziraat Fakültesinden 
mezun olduktan sonra magazin editörü 
olarak Tokyo Post Weekend Dergisi’nde 
çalışan İkumi Nonaka, uzun yıllar serbest 
yazar olarak kariyerine devam etti.

İlk defa 1992›de Türkiye›ye turist olarak 
gelen Nonaka, 1995 yılında Antalya’ya 
yerleşti ve Türk el sanatlarına hayran kalıp 
1998’de Mihri El Sanatları firmasını açtı. 
Türk el sanatlarına olan ilgisinden dolayı 
halı, kilim, çorap, nakış, baskı, yazma ve 
iğne oyaları üzerine araştırmalar yapan, 

iğne oyalarla ilgili öne çıkan şehirleri dola-
şan Nonaka, bu araştırmalarını koleksiyo-
na dönüştürdü.

Bursa, Antalya, Adana, Mersin, Kahra-
manmaraş, Diyarbakır, Trabzon, Rize, An-
kara, İzmir, Konya, Aksaray ve Hatay başta 
olmak üzere Türkiye’nin birçok yöresinden 
iğne oyası toplayan Nonaka’nın yaklaşık 2 
bin parçalık bir koleksiyonu bulunuyor.

Türk kültürünün ve Türk el sanatlarının 
Japonya başta olmak üzere dünyaya ta-
nıtımını kendine misyon edinen Nonaka, 
Japonya’da Türk el sanatları ve iğne oyaları 
üzerine çeşitli seminerler ve konferanslar 
verdi, davetlere katılıp tanıtımlar yaptı. 
Nonaka’nın 2014 yılında Japon dilinde 
“Türk iğne oyaları” konulu bir kitabı da 
yayımlandı.

A
rnavutköy’de kağıt toplama aracının 
üzerinde eline aldığı boyama kitabını 
karaladığı sırada görüntülenen 11 

yaşındaki Suriyeli Halime, Milli Eğitim Ba-
kanlığının girişimi ile okula başladı.

Arnavutköy’de atık kağıt toplama 
arabası içinde görüntülenen 11 yaşındaki 
Suriyeli Halime, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 
girişimi ile okula başladı. Sınıf arkadaşları 
ile tanışan Halime, “Okula başlamaktan 
ve kitaplara daha yakın olmaktan dolayı 
mutluyum” dedi. Babası ile çöpten karton 
toplarken kağıt toplama aracının üzerinde 
eline aldığı boyama kitabını karaladığı 
sırada çekilen video ile tanınan Halime için 

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. Aileye 
ulaşan yetkililer küçük Halime’yi Şeyh 
Şamil İlkokulu birinci sınıfa yazdırdı. Sınıf 
arkadaşları ile tanışan Halime’nin tüm okul 
ihtiyaçlarını Arnavutköy Belediyesi üstlendi. 
Yeni kitaplara kavuşan 11 yaşındaki Halime, 
“Okula başlamaktan ve kitaplara daha yakın 
olmaktan dolayı mutluyum” dedi.

Kızının okula başlamış olmasından 
dolayı mutlu olduğunu belirten baba 
Abdülrezzak Cuma da, “Çocuklarımın okula 
gitmesini daha önce de istemiştim. Onlar 
okula gidemediği için üzülüyordum. Ama 
bugün kaydı yapıldı, çok mutluyum” şeklin-
de konuştu.

Japon kadının iğne oyası merakı koleksiyona dönüştükağıt toplayan sUriyeli 
Halime artık okUllU

ANTALYA’DA ZİYARETE 
GİTTİKLERİ ÇOCUK 
YUVASINDA BİR SÜRE 
ZAMAN GEÇİRDİKLERİ 
5 YAŞINDAKİ 
İKİZLERDEN 
AYRILIRKEN, “ANNE, 
BİZİ DE GÖTÜRÜN” 
SÖZLERİNDEN 
ETKİLENEN ALÇI ÇİFTİ, 
ELİF VE EYLÜL’ÜN 
KORUYUCU AİLESİ 
OLDU
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B
ir ilişki varsa; hayatınızı 
daha iyi, daha harika, daha 
eğlenceli yapabilecek bir şey 
olmalı... Eğer bir ilişki bunu 
yapamıyorsa, neden bir ilişki 
içinde olasınız ki?”

İlişki nedir?
Neden bir ilişkiye ihtiyaç duyarız?
İlişkide neden sorunlar yaşar ve 

çözmekte zorlanırız?
Ve neden her şeye rağmen o 

ilişkide kalmaya çalışırız?
İlişki, iki ya da daha fazla şey 

arasında olan karşılıklı ilgi, bağ, 
münasebet ve temastır.

İnsan, varlığa geldikten itibaren 
kendini bir ötekiyle (anneyle-temel 
bakım verenle) ilişkilendirir, ilişki 
üzerinden yaşamda kalır, yaşamı 
öğrenir, yaşamı sürdürür.

İlk insanlar Hz. Adem ve Havva 
eşleri de yaratılarak dünyaya bırakılmış, 
ilişkileri üzerinden hikayeleri yazılmıştır. 

İnsanın yaşamsal temel ihtiyacı 
olan yeme, içme, barınma, güvende 
olmanın ardından değer görme, sosyal 
kabul ve kendini gerçekleştirme gelir. 
Ve tüm bunlar diğerlerinin desteği ve 
birlikteliğiyle mümkündür. 

İnsan sosyal bir varlık olarak, yakın 
ilişkiler sistemi olan ailede korunur, 
kollanır, ihtiyaçları karşılanarak fiziksel, 
zihinsel ve ruhsal gelişimi sağlanır,  

zorlu yaşam koşullarına bu destekle 
hazırlanır. 
BİZ KENDİMİZİ ÖTEKİNDE TANIR, 
BENLİĞİMİZİ ÖTEKİ ÜZERİNDEN 
VAR EDERİZ

Çocukluktan itibaren 
ihtiyaçlarımıza, yaptığımız davranışlara 
verilen tepkilerle, onaylanıp 
onaylanmadığımızı, değerli olup 
olmadığımızı, sevilip sevilmediğimizi 
gözlemler, kabul görecek şekilde 
kişiliğimizi düzenleriz. 

Daha sonra ilk sosyal yaşamımız 
olan okul ortamında da bunu 
sürdürürüz. Çevreden onay almak, 
görünmek, bilinmek kimliğimizin 
onaylanmasıdır ve bu bizi iyi hissettirir. 

Yetişkin olduğumuzda ise 
özel bir ötekini ararız, uygun eş ile 
tamamlanmak, yaşamı paylaşmak, 
amaç birliği edinip aile olmak isteriz. 
Aşık olur, yuva kurar sosyal bir kurum 
üzerinden statü kazanırız. 

İyi niyetlerle, özenle, sevgiyle 
kurulan bu ilişki, süreç içinde 
sekteye uğramaya başlar. Küçük fikir 
ayrılıklarından büyük krizlere kadar 
geniş bir yelpazesi vardır. 

Ve burada çiftler kaygıyla şu 
sorulara yönelir:

-Burada neler oluyor?
-Bu olan biten nasıl yatışacak?
Bu çatışmaya sebep, zannedildiği 

gibi fikir ayrılıkları, zevklerin ve yaşam 

amacının değişkenliği, yetişme tarzları, 
boyun uzun ya da kısa olması, statü, 
inanç, yaş.... gibi görünen farklar 
değildir. Gönül ilişkisi hesap, kitap, 
pazarlık ile düzenlenemez, o “duygusal 
birleşmeden” meydana gelir. 

Sorunun kaynağı “çiftin 
bağlantılarının duygusal olarak 
oluşmaması ya da kopmasıdır.” 

“Birbirleriyle duygusal olarak 
güvende hissedememeleridir.” 

“ÇATIŞMALARIN ÇOĞU 
DUYGUSAL KOPMALAR 
ÜZERİNE OLAN GERÇEK 
PROTESTOLARDIR.”

Burada olup biten daha ilkel, daha 
basit, daha hayati bir unsurdur:

“Güvenli Bağlanma”
Bebekliğimizde ebeveynimiz 

tarafından fiziksel ve duygusal 
ihtiyaçlarımız vakitlice karşılanıyorsa, 
sevgi ve şefkat görüyorsak, 
zorlandığımızda yatıştırılıyorsak, dış 
dünyaya güvenle, ilgi ve merakla, 

coşkuyla katılır ve sonra yine güvenli 
üssümüze dönmenin huzurunu 
yaşarız. Eğer böyle olmazsa kaygılı, 
huzursuz, öfkeli bir yapı oluşur. 

Bebeklikteki bağlanma stilimiz 
kalan tüm samimi ilişkilerimiz için 
temel bir yapı olup  güvenli ya da 
güvensiz bağlarla hayat sürmemizi 
belirler.

 Bebeklikte ebeveynimize olan 
güvenme ihtiyacımız gibi yetişkinlikte 
de eşimize güvenli bağlanma ihtiyacı 
duyarız ve ona sessizce şu soruları 
sorarız:

-”Sana güvenebilir ve senden 
yardım alabilir miyim?”

-”Benim için orada olacak mısın?”
-”Çağırdığımda, ihtiyacım 

olduğunda bana cevap verecek misin?” 
-”Senin için bir şey ifade ediyor 

muyum?”
-”Senin tarafından değer veriliyor 

ve kabul ediliyor muyum?”
-”Bana ihtiyacın var mı, güveniyor 

musun?”

Eğer aradaki bağlantı kuvvetliyse 
bu soruların olumlu yanıtları verimli 
bir ilişkiyi garantileyecektir. Ya cevap 
gelmiyor ya da olumlu gelmiyorsa!? 
O zaman korku ve gerilim başlayacak, 
buzdağının görünen kısmı olan 
yüzeysel sorunlar üzerinden savaş 
başlayacaktır. Çünkü güvenli 
bağ tehdit altında olduğunda 
beynimiz bizim hayatta kalmamız 
için amigdalayı yani savaş ya da 
kaç merkezini harekete geçirerek 
korumaya çalışmaktadır. 

Bu da uzayıp giden tartışmalar, 
geri çekilmeler, hayal kırıklıklarına, 
dahası eşlerin birbirlerinden daha da 
uzaklaşmasına sebep olacaktır. 

“Öfke, Eleştiri, Talepler Aşıkların 
Eşlerini Duygusal Olarak Geri Getirmek 
ve Güvenli Bağlanma Hissini Yeniden 
Oluşturmak İçin Kalplerini Harekete 
Geçiren Gerçek Çığlıklarıdır.”

Eşler arasında güçlü bir bağ, sevgi, 
güven varsa birbirlerinden talep 
etmeden, birbirlerinin ihtiyacını gözetir 

KALİTELİ BİR İLİŞKİNİN 
TEMEL DİNAMİKLERİ

‘
‘

NE SENİNLE
NE SENSİZ!

“

YAZAR

İlişki korunup 
kollanılması, özenle 
bakılması, keyifle 
yaşanması gereken 
temel ihtiyacımızdır. 
İnsan ailesinde değer, 
sevgi güven, huzur, 
onay, destek, kimliğin 
kabulü ve güçlü bir 
bağ bulursa, dışarıda 
bunları aramayacaktır. 
Öyleyse en çok 
eşlerimize sonra 
çocuklarımıza kocaman 
alanlar açalım, güvenli 
var olma alanları 
bırakalım.
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ve desteklerler. Kadın mutfakta 
yemek yapmakla uğraşırken, erkek 
“çöpü de ben atayım, her iş eşime 
kalmasın” diye kendiliğinden harekete 
geçer. Kadın da aynı şekilde moralsiz 
eve dönen eşinin sıkıntısını fark edip 
destek olur, kendi beklentilerinden 
önce eşini rahatlatmayı tercih eder. 

Güvenli bağlanmanın göstergesi 
ise; 

-Bağlantıda olmak
-Erişebilir olmak
-Yanıt verilebilir olmaktır.
Bundan kasıt bağımlı, her an 

her şekilde birbirine müdahil ya da 
beklenti içinde olmak değil, ihtiyaç 
olduğunda eşin orada ve cevap 
verebilir olduğunun güvencesini 
hissetmektir. 

İlişkide güvenli alanın sinyalleri 
zayıflayıp, hassas noktalara temas 
gerçekleşmişse denge bozulur, 
incinen partner üzgün ya da öfkeli 
yahut tam tersi uzak ya da soğuk 
davranır. Durumu anlamaya çalışır. Bu 
sefer de karşı taraf bu öfke ya da geri 
çekilmeyi tehdit olarak algılar ve aynı 
reaksiyonları o da geliştirir.  

Bu da en derin ve kuvvetli 
duygularımız olan bağlanma ihtiyacı 
ve korkuları harekete geçirir.

-Gerektiğinde birkaç defa yanımda 
değilsen, artık sana gereksinimim 
yoktur !  duygusuyla hassasiyetlerimizi 
saklar eşimize karşı iyice anlaşılmaz 
oluruz.

“Bağlanma sistemimizi, 
özlemlerimiz ve korkularımız harekete 
geçirir. Beynimiz: -yabancı, kötü, acı 
verici bir şey yaklaşıyor, der.”

Ve bu ihtiyaçlarına uzun süre 
cevap alamayan eş geri çekilir, “gece 
rahatsızlanan eşini acile götürmeyen 
bir insanla beraber yaşamaya da lüzum 

yok” der. 
Anlaşıldığı üzere “telefonu neden 

geç açtın? yemeği neden tuzlu yaptın? 
çocuklarla daha fazla ilgilenmeliydin, 
yine limon almayı unuttun... gibi 
güncel tartışmaların altında bu güvenli 
bağlanma dinamiği vardır.

Eğer birbirimizi takip edebiliyor, 
özen gösteriyor ve böylelikle 
birbirimizin ihtiyaç ve acılarını 
hissedebiliyorsak bu güçlü bir bağı 
işaret eder ve yaşamsal sorunlar 
kolaylıkla üstesinden gelinebilir olur. 
BENİ OLDUĞUM GİBİ  
KABUL ET, ONAYLA, SEV

Diğer temel dinamikler “Kimliğin 
Kabulü” ve “Koşulsuz Sevgi”dir. 

Yaşam, kendini var etme sahasıdır 
ve bu yüzden kimliklerin kabul 
görmesi en temel ihtiyaçlarımızdan 
bir diğeridir. Bu sebeple yok sayılmak 
ölümden daha güçlü bir cezadır. 
Dünyadaki  tüm savaş ve mücadelenin 
kimlik meselesi olduğu bilinir. 

Kimliği, kişinin kim olduğuyla 
ilgili tüm özellik ve detayların 
“o özel kişi” tarafından bilinmesi, 
görülmesi, onaylanması, kabul 
edilmesi, desteklenmesi ve en 
önemlisi yaşamında özel bir alan 
açmasıyla anlam bulur.   Bazı tutum ve 
davranışlarını onaylamasak da, aslolan 
onun kimliği ve varlığını koşulsuzca 
sevmek ve korumaktır. 

Burada kast edilen “sana 
güveniyorum ya da bana güven, 
seni seviyor ve olduğun gibi kabul 
ediyorum” cümlelerini kurmak 
değil, ilişki içinde bunları tutumlarla 
hissettirmektir...

Hamile bir eşi, doğacak bir bebeği 
olan kocanın tek kapılı bir araba 
alması, eşine şu mesajı verir: “Ben 
seni, bebeğimizi ve yeni koşulları göz 

önünde bulundurmadan, hepimizin 
ihtiyacını gözeterek değil kendi 
isteklerimi baz alarak karar verdim. 
İdare et.”

Kadın buna ilaveten şu mesajı 
alır: “Burada güvenli ve güçlü bir bağ 
olsaydı birlikte ihtiyaçlarımızı belirler 
ve ona göre hareket ederdik. Burada 
kim olduğumun ve neye ihtiyacım 
olduğunun bir önemi yok. Kendimi 
değersiz ve kaygılı hissediyorum”dur. 

Kimliğin zedelenmesi ilişkiyi de 
zedeler.  

Çünkü en çok en yakın ilişki 
bağlamında inciniriz. Bir tarafta 
yaşamda kalmak, güvende 
hissetmek, değer, sevgi, onay 
görmek ve böylece kendimiz olup 
üretebilmek ihtiyacımızdan orada 
kalmaya çalışırken, bir taraftan da bu 
atmosferin olmayışı nefes almamızı 
engeller ve uzaklaşmak isteriz. Bu iki 
duygu arasında sıkışıp kalmak yaşama 
sevincimizi ve motivasyonumuzu 
yitirmemize, çeşitli psikolojik ve 
biyolojik hastalıkların ortaya çıkmasına 
sebep olur. İlişkimiz ister yolunda 
görünsün, ister yuvarlanıp gidiyor 
olsun, ister çıkmaz bir sokakta duvara 
toslamış, ister bitkisel hayatta olsun, 
iyileştirme çabasına ihtiyaç vardır. 
Geçmiş yaşamları, temelleri, yani 
toprakları iyiyse, minik bir yeşil kök bile 
gürbüz bir bitkiye dönüşür, yıpranmış 
ilişkiler iyileşebilir. Bir yaradan 
kurşun çıkarır gibi, dikkatle, özenle, 
özveriyle, aşkla ve umutla, elbette ki 
bilinçli bir yapılanmayla ilişkilerimizi 
canlandırabilir, kalitesini arttırabiliriz. 
İLİŞKİ ÖĞRENİLEN BİR ŞEYDİR

Yumurta ve şekeri aynı kaba 
koyduğumuzda bir kek olmayacağını 
bilir, lezzetli bir kek yapmak için 
özenli bir emek sürecine gireriz. 

Eşimizden dostumuzdan tarifler alır, 
annemizi yaparken gözlemler, yemek 
tarifleri sitelerine göz atar, hatta püf 
noktalarını kavramak için videolar 
izleriz. Peki bizim tüm yaşamımız 
ve sonrasını etkileyecek olan temel 
alanımızın sorumluluğunu elimizden, 
yüreğimizden daha tutmadan 
bırakırız? 4 yıl bir mesleği, trafiğe 
çıkmadan önce araba kullanmayı 
öğrenmek gibi bir ilişkinin, kadın 
ve erkeğin ne olduğunu, sağlıklı 
bir beraberlik için neler gerektiğini 
öğrenebiliriz. 

Öğrenmeliyiz... Çünkü ilişki 
öğrenilen bir şeydir. Hasbel kader 
kendi haline bırakılıp, kendi kendine 
olsun bitsin diyerek riske edilecek 
bir sistem değildir. Yaşamımızda 
her konuyu güncelliyorken, ilşki 
formumuzu nesiller arası aktarımla 
sınırlı tutmak elbette ki bizim 
ihtiyaçlarımızı karşılamayacaktır.

 İlişki korunup kollanılması, 
özenle bakılması, keyifle yaşanması 
gereken temel ihtiyacımızdır. İnsan 
ailesinde değer, sevgi güven, huzur, 
onay, destek, kimliğin kabulü ve 
güçlü bir bağ bulursa, dışarıda 
bunları aramayacaktır. Öyleyse en 
çok eşlerimize sonra çocuklarımıza 
kocaman alanlar açalım, güvenli var 
olma alanları bırakalım. Kendi egomuza 
uygun hale getirmeye çalışmadan ve 
fakat ihtiyaçlarımızı, duygularımızı açık 
ve en güzel şekilde ifade ederek ve 
onların ihtiyacını gözeterek ilişkimizi 
koruyalım. En uzun yol arkadaşımızı, 
en çok ihtiyaç duyduğumuzu, en 
yakınımızla olan  birlikteliğimizi özenle 
kuşatalım. Zira temelde kadın olsun 
erkek olsun  ihtiyaçlar aynıdır. Daima 
bütün hikayemiz bir çift gözün ışığına 
muhtaçtır.
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Mutluluklar, güzellikler, 
yeni ve heyecan dolu 
başlangıçlar üzerine bir 
şeyler yazmak isterdim 

bugün. Eylülün hüznü yansıtan 
melali havasından sonra bir renk 
katmak isterdim dünyanıza. lakin 
mevsim keskin çıktı ayrılıklarda. 
Renkler sıyrıldı bir bir. Sonbahar, 
bu yıl da mizacına ihanet etmedi. 
Yine döktü birer birer yapraklarını. 
Hem de en meyveye duranlarından. 
Parlak yıldızlar kaydı gökten. Evvel 
edebiyatımızın en sevilen isimlerin-
den olan Dede Korkut’umuzu, namı 
diğer Beyaz Kartal’ımızı, şair Karakoç 
kardeşlerden Bahattin Karakoç usta-
yı uğurladık alem-i bekâya. Ardın-
dan “Ben fotoğraf sanatçısı değilim 
foto muhabiriyim” diyen Ara Güler’e 
veda ettik. Ve son perdeyi siyasetin 
nadide hanımefendilerinden biri 
olan Oya Akgönenç Hanımefendiyle 

kapattık. Bu insanlar varlıklarıyla 
kültür, sanat ve siyaset dünyamızda 
derin izler bırakmıştır ve yoklukları 
da o derece büyük bir boşluğa 
sebep olacaktır buna eminiz. Bu yeri 
doldurulamayacak değerlerimizin 
bıraktıkları hoş sadaya mukabil biz 
de bir veda yahut da vefa yazısı ya-
zalım istedik hatıralarına hürmeten. 
Düşen ilk yaprak edebiyat dünya-
mızın duayenlerindendi. Biz de ona 
ayırdık bu sayımızı kelimelerimizin 
kifayet ettiği kadar.

   Malum gidenlerin ardından 
sözler kalır geriye… Ve sözü usulün-
ce söylemek ustalara mahsustur. O 
sebeple bir sanatçıyı, edebiyatçıyı, 

söz ustasını yani, anlatmak hayli 
zordur. Ancak kendi ifadelerinin 
gölgesinde birkaç tabirle mümkün 
olabilir belki. 
Yarına hükmüm geçmez, 
heybemde azığım yok
Ecel pusuda bekler ve 

enim acelem var.
Karanlığın çiğ sesi kalkansız
karşılanmaz
Çırpınır tutunacak dalı 
olmayan kuşlar
Yarın için tapum yok, 
Hakk’tan gayri kapım yok! 
Hamurum mayalandı 
ve benim acelem var! ...
Her şiirde ruhumu ateşlere veririm
Bir yandan balım akar, bir yandan 
tortum akar
Yüzü ak gitmek için bu günden 
acelem var! ...
Benim de acelem var! ...

 Dizelerinde yansıttığı gibi 

Bahattin Karakoç da her şair, 
sanatçı gibi telaşlı yaşadı hayatını. 
Acelesi vardı çünkü çok şey 
vardı söylenecek. Ve herkesten 
evvel söylenmesi gerekirdi en 
dokunaklı sözün. İçine sığmayan 
bir dünyanın içine sığamazdı şair. 
Çünki Karakoç: “Şiir, şairin zikir 
aracı, kanatlı kelimeler armonisi, iç 
yangını. Şiir, bir sözdür; aşk yemini 
gibi güzel, ana sütü gibi helâl bir 
söz. Mâveradan eser, mâveraya 
akar. Bu akış içinde şiirin dalgaları, 
kime, ne kadar dokunmuşsa, o 
dokunduğu kimse şiirden o kadar 
nasibini alır.”diye düşünür. Ve öylece 
dokunur yüreklere. Karakoç’a 
göre şiir bir gaye değil, mâveraya 
kanatlandıran ve nihayetinde 
mukaddes olan kapı’nın eşiğine 
götüren bir vasıtadır. Kendisini 
dinleyelim:

“Şiir, benim için soylu bir araçtır. 
Şiiri, beni sonsuzluğa taşıdığı için 
yazarım; şiire sevdalı olduğum 
için yazarım. Kendim için yazarım, 
ölüler, diriler için yazarım, herkes 
ve her şey için yazarım. (…) Yüce 
Peygamberimizin, benim için çok 
boyutlu bir pusula mertebesinde 
olan bir hadisi vardır, bir günü 
bir gününe eşit olanları tasvip 
etmediğini belirten. Bu hadisin 
işaret ettiği ufukların derinliklerine 
açılınca ufukların da, ilmin de, 
yeniliklerin de sınırsız olduğunu 
anladım. 

Dar kalıplarda sıkışıp kalmak, 
hareketsizlik, hep aynı görüntüler 
sergilemek içime sinmedi.  
Kemikleşmiş bâzı kuralların 
değişmesi, bâzı duvarların yıkılması 
gerektiğine inandırdım kendimi. 
Yeni sevdalar, yeni sevdalara yeni 
sözler gerek dedim ve kurdum 
şantiyemi... Çok önemli işler 
yaptığımın bilincindeyim. Bu 
işten anlayanlar da benim neler 
yaptığımın farkında.”

Şiirin nasıl bir bütünden 
oluştuğunu şöyle özetler: “Şiir, 
ses, söz, renk armonisinde 
billurlaşan özlemlerimizin, 
ihlasla salavatlanarak genişleyen 
duygularımızın, içimizdeki uyumlu 
ve aydınlık dünyalarımızın, organik 
bir terkibidir. 

Bir nehir geçeceksen, önce soyunmalısın,
Bir dağı çıkacaksan, soluklu olmalısın.
Mademki niyetlisin, seferin kutlu ola!
Caydırmayı düşünmem, ama derim ki sana:
Azıksız çıkma yola! ...

BAHATTİN KARAKOÇ

ŞiiRiN
BEYAZ KARTALI

GÜLFİDAN ÇALIŞKAN

Eğitimci-Yazar
gulfidancaliskan55@gmail com

Bahattin Karakoç, dil ustasıdır, Türkçe mevzuunda son derece kararlıdır ve 
Türkçe’yi bozanı affetmez İlham kaynağı içindedir; güncel bir 

olaydan da etkilenir, tarihî  bir anekdottan da. Her şey etkileyebilir onu. 



Güzel bir dünya için, yetkin 
güzellikleri, özlemleri yüklenen diri 
bir mesaj, diri bir bakış ve kutsal bir 
nakıştır. Şiir ne kendini inkar eder, ne 
ferdi, ne toplumu, ne tabiatı, ne de 
Allah’ı. Benim, kelimelere yaslanan 
sanat teorimin özeti budur.”…Varlıkları 
var eden, dilediğinde yok eden ‘Mutlak 
Varlık’a imanım tamdır. Kâinatın kumaşı 
o mübdimin tezgâhında dokunmuştur. 
Canlı ve cansız, renkli ve renksiz her 
cisim O’nu zikreder, çünkü O bizim 
yaratıcı yüce Rabb’imizdir. Rezzak’tır, 
Rahim’dir. Kerim’dir, Kadim’dir... O’na kul 
olan ve kulluğunun gereklerini yerine 
getirenler daima kazanır, O’nu inkâr ve 
ihmal edenler ise burada da, ötede de 
kaybederler ve hüsrandadırlar. Benim 
cümle varlıkla, ‘Mutlak Varlık’a   bakış 
açım budur. Eserlerim de bu atmosferde 
doğar ve palazlanırlar.”  Bu doğrultuda 
şairin eserleri kalplere yerleşmiştir.

      Karakoç, dil ustasıdır, Türkçe 
mevzuunda son derece kararlıdır 
ve Türkçe’yi bozanı affetmez İlham 
kaynağı içindedir; güncel bir olaydan da 
etkilenir, tarihî  bir anekdottan da. Her 
şey etkileyebilir onu. 

     Karakoç’a göre şiirde muhteva;  
“Şiire yeşeren bir çekirdek, zamana 
sunulan bir selâmdır. Aşk olur, ölüm 
olur, ayrılık olur, özlem olur, gurbet 
olur, erdem kuşağında vuslat olur, 
Peygamberimize şefaat dilekçesi, 
Rabbülâlemin’e yazılan münâcât olur. 
ufuk gibidir, çölde görünen serap 
gibidir, sen koşarsın ulaşıp yakalamak 
için, o kaçar. Kendini aynada seyredersin 
ama aynadaki yüzünü avuçlayamazsın.”

Şair: “Yeryüzüne tesadüfen 
gelmemiştir. Şair duygularını 
şiirleştirirken, tefekkürü dışlamaz, 
bütünlüğe dikkat eder; sınırları 
karıştırmaz. Şiir ülkesinin sultanıdır 

şair; tebaası güzel şiirden anlayan 
herkestir. Çoban şairler, kılavuz şairler 
için geçerlidir bu söylenenler; sürüdeki 
sıradan şairler için değil.”

    Hâsıl-ı kelâm Bahaettin Karakoç 
duyguları, kelimeleri ve şiirleri ile 
Edebiyatımıza Türkçemize unutulmaz 
güzellikler katmıştır. Sadece sanat 
anlayışıyla değil yaşam çizgisiyle de rol 
model olmuştur. Edebiyat dünyamızın 
duayenlerinden olan Karakoç’un bu 
yönünü de yine kendi aynasından 
görelim. Bir röpörtajında kendini şöyle 
anlatır: “Bahaettin Karakoç, en belirgin 
çizgisiyle Ümmet Karakoç’un oğludur. 
Bunun üzerinde özellikle duruyor, bu 
hususu bilhassa vurguluyorum. Çünkü, 
benim için babam, yalnız biyolojik bir 
olgu değildir.

Fikir ve sanat bakımından 
vücudumun uzuvlarında, genlerimde 
yazılı ne varsa, gün ışığına çıkmasına 
sebep babamdır. Dolayısıyla, ben, 
Ümmet Karakoç’un Fatma’dan doğma 
oğlu; Ekinözü’lü, eski adıyla ‘sıladan 
ayrılmışların yurdu’ olan Cela’liyim. 
Orada doğdum. Bir tarafta Salavan 
dağları, bir tarafta Kabaktepe, bir 
tarafta Binboğalar, bir tarafta Engizek... 
bu dağların orta yerinde dünyaya 
gelmiş, doğayla iç içe büyümüş bir köy 
çocuğuyum.”

Kahramanmaraş’ta 1930’da doğan 
şair Bahaettin Karakoç, 1983’te Kayseri 
Sanatçılar Derneği’nce “Yılın Şairi” 
seçildi. 

Karakoç, 1986’da “Bir Çift Beyaz 
Kartal” kitabıyla şiir dalında Türkiye 
Yazarlar Birliği ödülü, 1991’de ise 
Diyanet Vakfınca düzenlenen münacat 
yarışmasında “Beyaz Dilekçe” şiiriyle 
birincilik ödülü kazandı. “Türkçe’nin 
uluslararası 2. Şiir Şöleni” için gittiği 
Almatı’da 1993’te “Büyük Abay” 
ödülüne layık görülen Karakoç’a, 
Kahramanmaraş Sütçü İmam 
Üniversitesi tarafından 2014’te “fahri 
doktora unvanı” verildi. 

Mevsimler ve Ötesi , (1962) Seyran, 
(1973) Zaman Bir Beyaz Türküdür, 
(1974) Sevgi Turnaları, (1975) Ay Şafağı 
Çok Çiçek , (1983) Kar Sesi , (1983) 
İlkyazda, (1984) Bir Çift Beyaz Kartal , 
(1986) Menzil, (1991) uzaklara Türkü 
, (1991) Güneşe uçmak İstiyorum , 
(1993) Beyaz Dilekçe, (1995) Güneşten 

Öte , (1995) Dolunay Şiir Güldestesi , 
(1996) leyl ü Nehar Aşk , (1997) Aşk 
Mektupları , (1999) Ihlamurlar Çiçek 
Açtığı Zaman, Ay Işığında Serenatlar , 
(2001) Sürgün Vezirin Aşk Neşideleri , 
(2004) Ben Senin Yusuf’un Olmuşum 
, (2006) onun eserlerindendir.  Onun 
şiir bahçesinden birkaç dize derledik 
sizin için:
*Döşeğim kara toprak, yorganım 
kara bulut 
 Ben seninle doluyken, vurgun yapa-
maz umut” 
*Cümle ağaç kapıları, cümle demir 
kapıları aşıp, 
 Bir gönül kapısına dayanmaktır aşk.
*Aşkın darasını düşsem özümden 
 Kuru ömrüm bir avuç kül görünür.
*Rabb’im seni tanıyan, bilir doluyu – 
boşu.
 Kapına geldi işte, yorgun bir aşk 
sarhoşu.
*Yüreği yaka yaka derinden akmak 
nedir? 
 Gülüm, KARAKOÇ der ki anlarım 
anlatamam! 

 Karakaoç anlatamadıysa bunca 
güzel cümleyle kim anlatır bu derdi 
bilinmez elbette. Onlar bir iz bırakıp 
gittiler şimdi sonsuzluk yurduna. 
Bir şaire en güzel şiirle veda edilir 
diyor, onun dillere destan, en güzel 
şiirlerinden birinin en manidar 
dizeleriyle noktalıyoruz sözü. Biliyoruz 
vedalar uzun sürmez. Herkesin bir 
vakit o çağrıya uyacağından emin 
olarak biz de geleceğiz elbette o 
mutlak aleme diyoruz. Belki çiçekler 
açarken belki de solarken…
Beklesen de olur, beklemesen de 
Ben bir gök kuruşum sırmalı kesende 
Gecesi uzun süren karlar-buzlar 
ülkesinde 
Hangi ses yürekten çağırır beni sana 
Geleceğim diyorum, takvim sorma 
bana
-Ihlamur çiçek açtığı zaman.
Ihlamurlar çiçek açtığı zaman
Ben güneş gibi gireceğim her dar 
kapıdan 
Kimseye uğramam ben sana 
uğramadan
Kavlime sâdıkım, sâdıkım sana 
Takvim sorup hudut çizdirme bana 
Ben sana çiçeklerle geleceğim
-Ihlamurlar çiçek açtığı zaman.

ZARİF YAZILARZARİF YAZILAR

 Karakaoç 
anlatamadıysa bunca 

güzel cümleyle kim 
anlatır bu derdi bilinmez 

elbette. Onlar bir iz 
bırakıp gittiler şimdi 

sonsuzluk yurduna. Bir 
şaire en güzel şiirle 

veda edilir diyor, onun 
dillere destan, en güzel 

şiirlerinden birinin en 
manidar dizeleriyle 
noktalıyoruz sözü. 

Biliyoruz vedalar uzun 
sürmez.

Şair: “Yeryüzüne 
tesadüfen gelmemiştir. 
Şair duygularını 
şiirleştirirken, tefekkürü 
dışlamaz, bütünlüğe dikkat 
eder; sınırları karıştırmaz. 
Şiir ülkesinin sultanıdır 
şair; tebaası güzel şiirden 
anlayan herkestir. Çoban 
şairler, kılavuz şairler için 
geçerlidir bu söylenenler; 
sürüdeki sıradan şairler 
için değil.”
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Hayat tecrübesi olan 
kişilerle konuşmayı 
seviyorum. Siz soru 
sorma amacıyla gitseniz 
de sıklıkla kendinizi 

imtihan edilir bulma riskine rağmen. 
Eczacı Şefik Bey içtenlikle ve hoş soh-
betiyle sorularımızı yanıtlarken tam da 
böyle oldu. Cevapları bilemedim tabii. 
Olsun. Sonuçta ayrılırken bir asra yakın 
bir tecrubeden istifade etmiş başka 
iklim yaşamıştım. Fatihe yolu düşen 
hemen hemen herkesin mecburen 
önünden geçtiği ve yılların değişimi-
ne karşı durarak varlığını sürdüren bu 
eczanede diğerlerinden farklı olarak 
hala yapma ilaç geleneği sürdürülüyor. 
Konu da sağlık olunca bu söyleşiyi 
istifadenize sunmak istedim. Kimin 
namına konuşuyorsunuz diye sordu ilk 
olarak. Ağır, temkinli babacan bir giriş 
yaparak. Sonra elindeki işi yine acele 
etmeksizin tamamlayarak sorularıma 
cevap vermek üzere oturdu. Hayatın 
hızı karşısında bu acelesizlik belki de 
en ihtiyacımız olan şey. Dolayısıyla 
cevaplar kadar jest mimik ve davranış 
da öğretici oldu.

Şöyle başlayalım mı ilk olarak eczaneyi 
açtığınız tarihten yani meslekteki ilk 
günlerinizden  bize biraz bahseder 
misiniz?
Bu eczaneyi Eylül 1959 yılında açtım. 
Önümüzdeki yıl 59. yılım bitiyor ve 
açtığım günden beri aynı dolaplar 
aynı masa ve tüm diğer eşyalar hemen 
hemen ilk günkü gibi. (Eliyle çalışma 
halinde olan yardımcılarını işaret 
ediyor) hatta şurada gördüğünüz genç 

kızla delikanlı bana geldiklerinde 12 
yaşındaydılar şimdi 33 yaşındalar.

Kendi Çocuklarınız sizin mesleğinize 
devam etmedi mi?
Kızım da oğlum da eczacı olmayı 
düşünmedi. Her ikisi de Teknik 
Üniversitesi okudu. Biri bilgisayar 
mühendisi oldu başka işler yapıyorlar.

 İster miydiniz peki onların eczacı 
olmalarını?
 İnsan gayriihtiyari istiyor tabi. Bana 
diyorlar ki yaşın belli bir kemale erdi. 
Eczaneyi ya sat ya devret. Burası benim 
hayatım. Bu söz kolay söyleniyor ama 
yapmak o kadar da kolay değil. Ayrıca 
kendimi hala sağlıklı hissediyorum. 
Eskiden sekizde gelirdim burayı 
açardım. Üstelik normalde eczaneler 
dokuzda açılır fakat ben bir saat 
hazırlık yapmak için erken gelirdim. 
Şimdi dokuzda geliyorum. Bir saat 
geç geliyorum eskiden farklı olarak ve 
hazırlık vaktini gençlere devrettim. 23 
yıldan beri onlar burada artık usulümü 
biliyorlar. Hayat böyle; hem uzun hem 
kısa.
(Burada duygulanıyor 84 yıllık bir 
yaşamı saatlere sığdıramayacak 
olmanın farkındalık anını sessizce 
yaşıyoruz.)

 Yaşınızı tahmin etmeye   
çalışıyorum ama?

Geçen de bir genç kız ve delikanlı gel-
diler “Şefik Abi biz her akşam buradan 
geçiyoruz başımızı uzatıyoruz genelde 

sizi meşgul görüyoruz bu nedenle 
soramıyoruz. Vitrinde 58 yıl yazıyor bu 
ne demek? Sizin yaşınızı mı kastediyor? 
Arkadaşlarımızla hesaplamaya çalış-
tık, anlayamadık. İlkin şaka yapıyorlar 
diye düşündüm. Onlara dedim ki; “siz 
ilkokul okudunuz mu?” evet dediler. 
Ortaokul? “Tabi biz şuanda üniversite 
okuyoruz” dediler. “Peki o halde oradan 
anlamadıysanız ben size söyleyeyim. 
Evet benim yaşım” dedim.   
Gülmediler ama hafifçe tebessüm 
ederek teşekkür edip çıktılar. Bir saat 
sonra saat ben bir şeylerle uğraşırken 
tekrar geldiler. Şefik Ağabey gelebilir 
miyiz? dediler. Şefik ağabey eğer bu 58 
sizin yaşınız ise siz eczacılık fakültesine 
yedi sekiz yaşında mı girdiniz? “Gençler 
siz bir şey anlamadık deyince bana 
şaka yaptığınızı düşündüm ben de 
size şakayla karşılık verdim. O benim 
eczanemin yaşı.” dedim. Gençler de 
“biz iki yakın arkadaşız acaba Şekip 
ağabey kaç yaşında değerimizi daha 
gerek müsaade eder misiniz sizin ya-
şınızın hesap edelim” “ben söyleyeyim 
size dedim” “yok yok biz hesap edelim” 
dediler. 24 yaşında eczacılık fakültesi 
mezun olduysanız daha önce iki yılda 
subaylık yaptığını söylemiştiniz 58 yıl-
da eklersek etti 84 yaşında var mısınız? 
“evet 83’ü bitirdim 84’ten günü aldım 
1933 yılının 12 Temmuz’unda dünya-
ya geldim, doğru hesap ettiniz. Peki 
şimdi ne olacak kim kazandı” dedim 
söylemeyeceğiz” dediler “olmaz dedim 
yani sizinle 15 dakikadan beri konu-
şuyoruz siz neden soruyorsunuz kim 
kazandıysa onun kazancından ben de 
istiyorum” dedim.

   KADİM OLANI KORUYARAK 

YENİYE 
TUTUNMAK

84 YAŞINDAKİ ECZACI ŞEFİK BEY:

RÖPORTAJ: GÜLŞEN ÖZER
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Hangi üniversiteden mezun  
olmuştunuz?

Biz okurken zaten sadece İstanbul Üni-
versitesi eczacılık fakültesi vardı. Şu anda 
58 tane eczacılık fakültesi var. 

Kaç tane hukuk fakültesi var biliyor 
musunuz?
 Bilmiyorum 
98 tane yani Türkiye bir üniversite 
cenneti gibi oldu fakat şuna inanıyorum 
ki bunların %50 sinin %60’ın sadece ta-
belası var. Geçenlerde bir eczacı hanımla 
tanıştık. Anadolu üniversitelerinden 
birisinin eczacılık fakültesinden mezun 
olduğunu söyledi. Sohbet ettik ve bana 
neredeyse hiç laboratuar yapmadıklarını 
söyledi. Buna inanamadım tabii ki bir 
eczacı laboratuar yapmadan, burada 
çalışmadan nasıl mezun olabilirdi? Biz 
sabah dokuzda başlardık ki o zaman 
cumartesi de eğitim vardı ve devamlı 
laboratuarda ilaç yapardık.

 Sizin dönemden hala mesleği yapan 
tanıdıklarınız var mı? 
Eczacılık da herhangi bir yaş tahdidi 
yok yani bir eczacının şu yaşta mesleği 
bırakacak diye bir kaide yok devletin diğer 
birimlerinde çalışan memurların belli bir 
yaşta emekli olmaları istenir ama eczacı-
lıkda böyle bir şey yoktu. Üç yıl evvel ec-
zacılık kanunu değişti. Eskiden vilayetlere 
göre bir tahdit vardı. Bir ilçe nüfusu 3500 
kişiden aşmayınca yeni eczane açmak 

yasaktı. Üç yıl önce Türkiye’deki bütün il-
çelerin ve eczaneler sayıldı hesaplandı. Fa-
tih’te  3.500.000 nüfus var. Fatih ilçesinde 
genç bir eczacı eczane açmak istediğinde 
sağlık müdürlüğüne müracat ediyor. O 
zaman onlara deniyor ki Fatih ilçesinde 
olması icap edenden 98 tane fazla eczane 
var ne zaman ki bunlar yok olacak size 
haber vereceğiz. Belki de bir ömür boyu 
da bu sıra gelmeyecek. Dolayısıyla hayatta 
olup mesleği devam ettirenler az da olsa 
var. 14 Mayıs eczacılık günüdür. Bu gün 
meslektaşlarımla toplanıp ayarladığımız 
bir yerde 15 gün bir arada kalırız.

 Bir kamp gibi yani 
Evet. Eczacılar birliği her sene 60 yılını 
dolduran eczacıları Ankara’ya çağırıp üç 
gün misafir eder. 60 yılını dolduranlara 
bir nevi nişan verilir. Mezun olurken 75 
arkadaştık bugün itibariyle 75 arkadaş-
tan 25 tanesi vefat etti geriye kaldı 50. 
Bu 50 tane kişiden de 15 tanesinin ec-
zanesi var diğerleri kapattılar, devrettiler 
artık çalışmaya güç yetiremiyorlar. Eski 
arkadaşlarla buluşup eskileri yad ederiz 
zaman zaman. (Bu arada telefon çalıyor 
özel bir hastaneden gelen telefonla bir 
ilaç yapması için bir rica ediyorlar. Öğle-
ne kadar yollayabileceğini söylüyor.) 

Eczaneniz mezun olduğunuz fakülteye 
yakın Mesleğinizi icra ederken de devam 
edip okulla görüşüyor musunuz hocala-
rınızda da arkadaşlarınızla bir irtibatınız 
var mı?

 Gayet  tabi hocalarımla irtibatta-
yım zaman zaman gidiyorum hatta. 
Üniversitemizde İczacılık Müzesi’nin 
kurulmasına yardımcı oldum. Bugün 
şu yukarda gördüğün materyallerden 
hediye ettim. Bu müzede birçok orijinal 
parça hediyemdir. Kendiminkiler dışında 
eski kapanan eczanelerin malzemelerini 
temin edip buraya verdim. Bu müzeyi 
ziyarete gidenler Türkiye’nin eczacılık 
tarihini görebiliyorlar.
 Peki şu anda orada öğrenci olanlar   
sizin yanınıza geliyorlar mı?
 Her eczacılık öğrencisinin muhakkak 
müfredata göre eczane stajı yapma-
sı gerekir ve fakültenin profesörleri 
eczanelere gönderirler. Bir çok eczane 
stajyer almak istemez ama ben İstanbul 
Eczacılık Fakültesin’de benim zamanım-
dan tanıdığım kişilerden profesörler 
var, onların yönlendirdiği öğrencileri 
kırmıyorum. İki ay müddetle bizimle 
çalışıyorlar.

 Sizden yapma ilaç istediler  
nedir yapma ilaç?
Şimdilerde kimse yapmadığı için 
bizi arayıp istiyorlar evet. Yapma ilaç, 
hastaya özel olarak yapılan ilaçlardır ve 
karışım eczacı tarafından yapılır. Artık 
ilaç firmalarının ilaçlarını yaygın olarak 
kullandıklarından çok az doktor bunu 
talep ediyor. Özellikle cilt hastalıkları 
uzmanları isteyebiliyor. Hastalığa göre 
malzeme belli oranda karıştırılıyor. belli 
bir terkip ve formüller var. Esasında her 

eczacı yapabilir fakat uğraşmak istemi-
yorlar. Yapma ilaç yazabilmek için dok-
torun da bir takım bilgileri olması lazım 
mesela yazacağı bir terkipte malzeme-
nin miktarını bilmek zorunda. Oldukça 
hassas ölçüler var. Yeni mezun olanların 
%90’ı bunları bilmiyor ancak bazıları özel 
çabalarla öğreniyorlar. Eski doktorlarda 
bunu yapacak eczacı olmadığı kaygısıyla 
yazmıyor. Fatih’te benden başka yapma 
ilaç yapan yok. Çok basit ilaçları dahi 
yapmıyorlar. Bu nedenle çoğu laboratu-
arlarını dahi dağıtmış durumda. Sağlık 
müdürlüğünden eczane açma onayı 
için geldiklerinde de çoğu göstermelik 
emanet malzeme ile bir laboratuar kurar 
sonra dağıtır. 1960’lı yıllara özellikle kış 
aylarında da yukarda ki laboratuarımızda 
devamlı ilaç yapardık öksürük şurubu, 
iştah şurubu yani oldukça yoğunduk. 
Şimdi bazen 40- 50 yıllık doktorlar talep 
ediyor. Benden birkaç yaş küçük kolsuz 
Agop vardır o yazar.  

Peki geçmişi, bugünü   
düşünürseniz neler söylersiniz.  
Yeni zamanlarda pek çok şey değişti 
evet bilgisayarlar oldu ama neticede 
aile ailedir, memleket memlekettir, 
vatan vatandır. Gençler pek çok konuya 
çok ilgisiz, meraklı değil. Genel kültür 
yönünden yoksunlar. Mesela atalarımız 
dünyanın en uzun süren İmparatorlu-
ğunu kurmuş, 120 milyon metrekarelik 
arazimiz olmuş bu geçmiş merakla 
okunmayı hak ediyor. 
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Pek çok anınız vardır elbette pay-
laşmak istediğiniz bir anı desem ne 
anlatırsınız?
Sene 1971 Cumhurbaşkanımız Kasım-
paşa’da ilkokul son sınıfta. Efendim 
o tarihlerde ben de Fatih’teki bütün 
liselerin öğretmenlerine ilaç veriyorum. 
Cumhurbaşkanımızın müdürü aynı 
zamanda din dersi hocası Kasımpa-
şa’daki ilkokulun sınıfa girmiş “çocuklar 
içinizde namaz kılmasını bilen var mı” 
diye soruyor. 42 kişiden iki kişi el kaldır-
mış. Biri Cumhurbaşkanımız. Hocaları 
onlara “şimdi gelin yardım edin bana 
diğer arkadaşlarınıza da namaz kılması-
nı öğretelim” demiş. Mezun olacakları 
zaman babalarını çağırıp onları İmam 
Hatip okuluna yönlendiriyor. Sonra 
oranın müdürü bir gün beni çağır-
dı ve hep ilaç yapıp gönderiyorsun 
çocuklarla tanıştırmak isterim dedi. 
Okula üç tane batı Trakyalı genç gelmiş 
onlardan birisi Mehmet Müezzinoğlu 
idi yani Cumhurbaşkanımızın okul 
arkadaşı sonradan da zaten Edirne’den 
mebus yaptı. Fatih ve bu okul oldukça 
bereketli idi her şey samimi ve nitelik-
liydi velhasıl.

O yılları özlüyor musunuz? 
Gayet tabi..  

Gece nöbetleri ilgili yaşadığınız bir 
olumsuzluk var mı? 
İlk zamanlar gece ben de kalıyordum 
daha sık nöbet oluyordu. Edirnekapı’ya 
kadar 150 eczane var. On günde bir 
nöbet geliyordu. Çalışanlardan biri 
benimle kalıyordu. Gece 12’ye kadar 
biraz hareketli oluyordu daha sonra 
ikide üçte bazen gelen oluyordu. 
İnsan saat 12’de bir ilaç aramaya 
çıkıyorsa müşkülü büyüktür ve demek 
ki zorundadır. Bu yüzden ben ilk 
defa vitrinime  okunaklı tabela şimdi 
eczacıların hemen hemen hepsi 
kullanıyor. Işıklı ve çabuk okunabilen 
tabelalar. Kişinin canı yanmış demek 
ki telaşı var ki gece ilaç aramaya 
çıkmış. Bu nedenle açıklayıcı ibare 
de yazıyorum. Gece nöbetlerinde bir 
olumsuzluk yaşamadık zaten eczacılar 
birliği kararı gereği 12’den sonra kapı 
kapanıyor müşteri ve zile basınca 
kapıyı kollayıp açıyoruz. 

Fatih çok değişen bir Semt değil  
kendi kendini koruyan bir yer gibi ne 
dersiniz? 
Genel olarak çok değişmedi. Aynı 
cadde, karşımda aynı binalar sadece 
zamanda tramvay vardı burada o 
artık yok. Türk insanı çok vefakar aynı 

berbere, aynı eczaneye gider o yüzden 
benim 50-55 yıllık müşterilerim var. 
Çocukları da benden ilaçların alıyor. 
Bazen geliyorlar “Şekip amca,  babam 
öldü ya da anneannemi kaybettik” 
gibi haber getiriyorlar. Cenazelerine 
katılıyorum. Bu insanların hemen 
hemen hepsi benim ikinci ailem. 
Eskiden insanlar eczaneye besmeleyle 
girermiş çünkü insan hayatına, insan 
sağlığına hizmet eden iki sektörden 
birisi. 

Yaşınıza rağmen oldukça dinçsiniz var 
mı özel bir sırrı? 
Bazen “Şekip abi sen hangi doktora 
gidiyorsun” diye takılıyorlar. Çok şükür 
sağlığım iyi ve çocukların hatırlarını 
kıramayıp kontrole gittiğimde de 
sonuçlara inanamıyorlar. Sağlığım 
konusunda Allahın bir lütfu ve yardımı 
olduğunu düşünüyorum. Öyle ekstra 
bir şeyler de yapmıyorum. Sabah 
küçük bir tost, öğle arası ayran akşam 
normal yemek yiyorum. Yalnız her 
sabah bal limon katılmış ılık suyumu 
ihmal etmem. Düzenli bir yaşamım var. 
Halime de bolca şükür ediyorum. 

Çok Teşekkür Ederim.
Memnun oldum efendim.

RÖPORTAJ

Aylık Kadın ve Yaşam Dergisi

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

film, mutfak kültürü sayfalarımızla evlerinize konuk oluyoruz.

e-mail: info@turuncudergi.com

facebook.com/turuncukadindergisi

twitter.com/turuncudergisi

instagram.com/turuncudergisi

www.turuncudergi.com

Bizi Sosyal Medyada 
Takip Etmeyi Unutmayın!



NUREDDİN 
MAHMUD 
ZENGİ
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Haberleşmede eğitilmiş güvercinlerden 
yararlandı. Devlet malını titizlikle korur, 
kendi ailesinin ihtiyaçlarını da şahsi mal 
ve gelirlerinden karşılardı. Harp gani-
metlerinden âlimlerin helal olduğunu 
söyledikleri miktardan başkasını almazdı.      

Nureddin’in vekili-naibi olarak Fustat 
üzerine yürüyen Selahaddin, Haçlıların 
Mısır hâkimiyetine son verdi ve Nured-
din Mahmudun emriyle 1171 yılında 
Fatımi Hilafetini ortadan kaldırarak İslam 
birliğini sağladı.

Nureddin Mahmudu’un hayatında 
yaşanmış fevkalade bir olay asırlardır 
yazılır ve anlatılır.

“Nureddin Mahmud 1162 yılında 
aynı gece teheccüt ve sabah namazla-
rından sonra iki defa Resulullah’ı rüyasın-
da görür. Bu bir sadık rüyadır. Peygam-
ber efendimiz Ona “Hücre-i saadette 
bulunan mübarek naşının kaçırılmak 
üzere olduğunu söylüyor. İki de adam 
yüzü gösterip işaret ediyor. Bu sadık 
rüyayı sabah kalkıp hocalarına anlatan 
Nureddin Mahmut, tabirden sonra 
alınan müşterek kararla hemen Medine-i 
Münevverenin yolunu tutuyor. Resululla-
hın mezarı üzerinde kötü teşebbüsleriyle 
Peygamber efendimizin mübarek naşını 
Avrupa’ya kaçırmak için  Endülüs’ten 
görevli olarak gelen iki Cizvit rahibini 
teşhis ettikten sonra, sorguluyor, kazılan 
tünel ve suçluların itirafları üzerine onları 
infaz edip tekrar Şam’a dönüyor.’

Nureddin Mahmud’un üç ideali var-
dı: Dünya İslam Birliği, Kudüs’ün Kurtarıl-
ması ve “letüftehannel Konstantiniyye..” 
Hadis-i Şerifiyle müjdelenen İstanbul’un 
fethi. Onun dirayeti Haçlıların cesaretini 
kırdı. Haçlılar Nureddin Mahmud döne-
minde saldırıdan savunmaya geçmeye 
mecbur kaldılar. Bağdat’ta bulunan 
Abbasi Halifesi Nureddin Mahmud’u 
İslamın Hamisi olarak tanıdı ve kendi-
sini Suriye, Mısır, El Cezire ve Musul’un 
hükümdarı olarak tanıyıp bir ferman 
gönderdi ve Hilat giydirdi.

İlme ve ilim adamlarına çok büyük 
değer verdi. Cehalete karşı açtığı savaşla 
Medreseler, halkın sağlığını korumak için 
de hastaneler-Daruşşifalar yaptırdı. ulaşı-
mı kolaylaştıran bakımlı yollar, köprüler, 
çeşmeler yaptırdı. Suriye Selçuklularının 
eğemen olduğu Şam, Halep, Hama, 

Humus, Baalbek, Menbic ve Busra’da 
külliye kapsamı içinde büyük medrese-
ler, imaretler, kervansaraylar, Hastaneler, 
Dar-ul Hadisler ve Bimaristanlar yaptır-
dı. Bu eserlerin tamirler, masraflarının 
karşılanması ve yaşatılması için de büyük 
vakıflar bıraktı. Onun döneminde Şam 
şehri İslam dünyasında sağlık merkezi 
idi. uzman doktorların hizmet verdiği 
büyük Hastanaler yaptırdı. Halepte su 
sesi, kuş sesi ve müzikle tedavileri başa-
rıyla sürdürülen ruh ve sinir hastalıkları 
hastanesi yaptırdı. 1174 baharında, elli 
altı yaşında, belki de Millete ve Ümmete 
en yararlı çağında aramızdan ayrıldı. 
Kendi yaptırdığı Nuriye Medresesi’ne 
defn edildi. Her Suriye seyahatimizde, 
Şam’da Sultan Abdulhamid Han’ın 
Dımışk halkına armağanı olan Hamidiye 
Çarşısı içinden geçerek Onun özenle 
yetiştirdiği, çok güvendiği ve ümmete 
armağan ettiği Selahaddin Eyyubiye beş 
dakika mesafedeki merkad-i mübareğini 
hasretle ve ibretle ziyaret ederiz.

U
rfa fatihi, Musul ve Halep 
Atabeği, Aksungur oğlu 
İmaduddin Zengi’nin büyük 
oğlu, ilk şehzadesidir. 1118 
yılında Musul şehrinde dün-
yaya geldi. Diğer kardeşleri 

Seyfeddin Gazi ve Mevdud gibi, çocuk-
luğundan itibaren mükemmel bir eğitim 
gördü. Evde, divanda ve medresede iyi 
bir İslam terbiyesiyle bir âlim-mücahit 
olarak yetişti. 

Çağın büyük âlimlerinin rahle-i tedri-
sinden geçti. Kur’anı hıfzetti, tefsir, hadis, 
hukuk ve tarih öğrendi. Edep-erkân öğ-
rendi. Sert mizacı fakat mütevazı tavırla-
rıyla bilginleri, şair ve sanatkârları korudu 
onlara geniş imkânlar verdi. uzun boylu 
sportmen bir yiğitti ve daima Peygamber 
aşığı ve Haremeyn hadimi idi.

Haçlı işgalcilere karşı, babası komuta-
sındaki bütün seferlere katılarak kurmay – 
komutanlık yeteneklerini geliştirdi. Daha 
delikanlı yıllarında, 1144 yılında urfa 
Haçlı Kontluğunu kuşatan ve kurtaran o 
mübarek ordunun içindedir. urfa fet-
hinden sadece iki yıl sonra 1146 yılında 
babası Aksunguroğlu İmaduddin Zengi 
bir suikastla şehit edilince Atabeylik iki 
kardeş arasında paylaşıldı. Seyfeddin Gazi 
Musul Atabekliğiyle yetindi. 

Nureddin Mahmud Halep merkez 
olmak üzere Fırat Nehrinin batısında 
kalan, Kudüs Haçlı Krallığı ve Antakya 
Prinkepsliğine sınır olan ve her zaman 
Haçlı Şövalyelerin saldırılarıyla kana 
bulanan bir bölgenin Emir’i oldu.. 
Nureddin Mahmud, Kudüs Haçlı Kral-
lığına karşı kararlı akınlarıyla Müslü-

manlar lehine neticeler almaya başladı. 
Halep bölgesine hâkim oldu ve Haçlıların 
işgalindeki Keferkala, Artak ve Harim’i 
yeniden topraklarına kattı. Aksunguroğlu 
İmaduddin Zengi’nin ölümünü fırsat 
bilen Haçlılar içerdeki işbirlikçilerin 
marifetiyle urfayı tekrar zapt ediyorlarsa 
da Nureddin Mahmud süratle Halepten 
yola çıkarak urfa üzerine yürüyor. Haçlıları 
bozguna uğratıyor ve ihanet eden Erme-
ni ve Süryanileri cezalandırıyor.

İKİNCİ HAÇLI SEFERLERİNİ 
NETİCESİZ BIRAKAN İSLAM 
KAHRAMANIDIR. 

Müslümanların birliği ve güçlenmele-
ri için  Nureddin Mahmud Şam’ı Börüler-
den alarak topraklarına kattı. İslam Birliği 
uğruna Şam kalesi kuşatması sırasında 
Selahaddinin ağabeyi Şahinşah şehit 
düşüyor. Nureddin mahmud, Selahaddi-
ninin babası Ravvadilerden Necmeddin 
Eyyubu Baalbek, amcası   Esedüddin 
Şirkuh’u Şam valisi yetkileriyle atayarak 
Haçlı saldırılarını durdurdu.    

Nureddin Mahmud, özel ilgisiyle 
keşfedip, yetiştirerek İslam tarihine 
Selahaddin Eyyubi’yi kazandıran Selçuklu 
Hükümdarıdır. 

Nureddin Mahmud ile Selahaddin 
Yusuf bir elmanın yarısı kadar birbirleri-
ne benzerler. Nureddin Mahmudun üç 

hedefi vardır. Önce Dünya İslam Birliği, 
sonra İslamın Kıbleteyni olan Kudüs’ün 
kurtarılması ve üçüncüsü de Konstanti-
niyyenin fethi.

İkisinde de aynı kültür, iman ve ide-
allere şahit oluruz. Nureddin Mahmud’u 
tanimadan Selahaddin Eyyubiyi anlamak, 
tanımak ve hakkında birkaç satır yazmaya 
kalkmak mümkün değildir. Selahaddin 
Eyyubi, Nureddin Mahmud’un Şamda 
yaptırdığı ve eğitime açtığı Dar-ul Hadis 
mezunudur. Dar-ul Hadis, Hadis Üniver-
sitesi mahiyetinde büyük muhaddislerin 
el yazması eserlerinin öğretildiği eğitim 
kurumudur. Hükümdar bu Dar-ul Hadisin 
kütüphanesine şahsi emvalinden on bin 
kitap vakf ediyor. Onun döneminde Şam, 
dış ülkelerden okumaya gelen talebelerle 
bir ilim merkezi haline geldi.

Nureddin Mahmud Zengi, bütün 
ilim adamlarının koruyucusuydu. On-
ların hayat standardı daima yüksekti ve 
her ihtiyaçları hazineden karşılanıyordu. 
Memlekette en büyük itibarı ilim adamla-
rı görüyordu. Dindar bir insandı. Karar-
gâhında dahi Kur’an okutur ve geceleri 
zikrullahla meşgul olurdu. 

Tek düşmanı “Vale udvane ille alez-
zalimin” zalimlerdi. Memleketi adaletle 
yönettiği için dost ve düşman Onu 
“Melik-ül Adil”nam-ı şöhretiyle tanıdı. İlk 
rasathane ve güneş saatini Şam merke-
zinde kurdu. Barış dönemlerinde haftada 
iki gün milletin huzuruna çıkarak halkın 
şikâyetlerini dinler ihtiyaçlarını öğrenir ve 
problemlerini çözerdi. 

Halkın güvenliği ve devletin beka-
sı için bir haber alma teşkilatı kurdu. 

YAZAR YAZAR

“Nureddin Mahmud 1162 
yılında aynı gece teheccüt 

ve sabah namazlarından 
sonra iki defa Resulullah’ı 

rüyasında görür. Bu bir 
sadık rüyadır. Peygamber 

efendimiz Ona “Hücre-i 
saadette bulunan mübarek 

naşının kaçırılmak üzere 
olduğunu söylüyor. İki de 

adam yüzü gösterip işaret 
ediyor. Bu sadık rüyayı 

sabah kalkıp hocalarına 
anlatan Nureddin Mahmut, 

tabirden sonra alınan 
müşterek kararla hemen 
Medine-i Münevverenin 

yolunu tutuyor.



A
yfer Balaban… Anka-
ra’nın Ayfer Hocasıdır. 
Büyük küçük birçok 
isim onun tedrisatından 
geçmiştir. Mücadelelerle 
dolu ömrü, Ankara İlahi-
yat Fakültesindeki gün-

leri, İmam Hatip lisesinde öğretmen olduğu 
yıllar, 28 Şubat fırtınasında öğrencilerine daha 
çok çalışacak ve mücadeleyi kazanacaksınız 
diye verdiği öğütler… Diyanet Dergisinde yıl-
larca yaptığı çalışmalar… Hepsini emek emek 
yapmıştır. Bunca işin ve telaşın içinde öğrenci-

lerine koşmayı asla ihmal etmemiştir. 
Ayfer Balaban uzun bir süredir Ankara Hama-
mönü’nde öğrencilerine tezhip ve minyatür 
dersleri veriyor. Atölyesinin adı rikkat. Yani 
incelik, naziklik. Elindeki fırça ile hem kağı-
da hem kalplere altın vuruşlarla dokunuyor. 
Sabırla rengi kağıda aktarıyor. Bu işi bir emanet 
olarak yapıyor. Mücadelesi büyük. Bir ziyareti-
mizde dinlemiştik kendisinden… Cumhuriyet 
kurulduktan sonra hat ve tezhip sanatı Allah’ın 
kelamının değerini bilmeyen ellere verilmiş. 
28 Şubat’ın ardından kamusal alandan kovulan 
kadınların gönlüne düşmüş tezhip, hat,  

minyatür. Klasik sanatlarla tanışan kadınlar sanatı-
mıza sahip çıkmış. Hamd olsun ki besmeleli eller 
dokunuyor şimdi ayet yazan kağıtlara. Hama-
mönü’nde atölyesine bir uğrasanız, kalbinden 
dökülenlere bir kulak verseniz şifa denizinde bir 
inci adasında bulursunuz kendinizi. Ayfer Balaban 
ve öğrencileri geçtiğimiz günlerde Ankara Milli Kü-
tüphane Sergi Salonunda yılların emeğini sergiledi. 
Fırçamızın senası konulu tezhip sergisine Ankara 
Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Orhan Yeğin, 
Yargıtay Üyesi Eyüp Sarıcalar, Ankara Valisi Ercan 
Topaca’nın eşi Sevim Topaca, önceki dönem Kal-
kınma Bakanı lütfi Elvan’ın eşi Zeliha Elvan, birçok 
akademisyen, yazar, sanatçı ve sanatsever katıldı. 
Katılımcılar eserlerin zarifliği ve manevi derinliği ile 
bahtiyar oldu.
Ayfer Balaban’a ve Rikkat Tezhip Atölyesi sanatçıla-
rına Ankara’ya hediye ettikleri değerler ve eserler 
için teşekkürlerimizle… 

KÜLTÜR SANAT
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RİKKAT TEZHİP 
ATÖLYESİNDEKİ 
ESERLER 
SANATSEVERLERLE 
BULUŞTU

KÜLTÜR SANAT

HABER: BETÜL TAT



SOSYAL MEDYA SOSYAL MEDYA

post

up loa

LIK
up loa

up loa

LIK

70 71Turuncu Dergİ / Kasım 2018 Kasım 2018 / Turuncu Dergİ 



Çoğu zaman bu durum öyle bir 
hal alıyor ki, biz gerçek açlığı hissetmiyor 
hale geliyoruz. Ve bu durum devam et-
tikçe kendi bedenimizin verdiği fiziksel 
mesajlara yabancılaşıyoruz.

Bir de tabii ki çok yedikten sonra 
oluşan kendini suçlama, utanç ve güven 
kayıpları var. Bunlar insanları yiyecekle 
avunmaya sevk ediyor. İşin kötüsü bu 
hep tekrar ediyor. Duygular tatmin edici 
olmayan bir döngüye sokuyor. Duygusal 
açlıklarını bastırmak için sürekli yemek 
zorunda hissediyorlar. Bu da kilo alımını 
arttırıyor ve fazla kilo olarak vücutlarında 
birikmeye başlıyor. İnsanlar aynı şeyleri 
tekrar tekrar yaşıyor ve bu döngüden 
kolaylıkla çıkamıyorlar. Ben de aynı şey-
leri yaşamıştım yıllar önce. Zaten ilk böy-
le keşfettim duygusal açlığı ve zamanla 
üstesinden geldim.

Siz nasıl üstesinden geldiniz ve 
bu alanda çalışmaya nasıl karar 
verdiniz? 

lise dönemlerindeyken ben de 
oldukça kilolu bir kızdım. Yıllarca türlü 
diyetler denedim, bazen kendimi acıma-
sızca aç bıraktığım zamanlar oldu. Bazı 
dönemler istediğim gibi kilo verirken 
bazen de verdiğimden fazlasını geri 
aldım. Ya ‘o Pazartesi başlarım’lar hiç bit-
medi yada ‘bu sefer yersem sayılmaz’lar. 
Bir türlü istikrarlı kiloda kalamıyordum. 
Aynı yıl anneme diyabet (şeker hastalığı) 
tanısı konuldu. Her gittiğimiz doktor kilo 
vermesi gerektiğini söylüyordu. Artık 
ikimizin de hayatında yeni bir süreç 
başlamıştı. Fakat benim için kullanma kı-
lavuzu olmayan, deneye yanıla öğrendi-
ğim ve oldukça fazla bedel ödediğim bir 
dönemdi kilo verme sürecim. Anne-kız 
sağlıklı beslenmeyi yaşam stili haline 
getirmeye karar verdik. İlk önce doğru 
bildiğimiz yanlışları değiştirdik. İş böyle 
olunca evin alışveriş listesi, eve alınanlar, 
evde pişenler değişmeye başladı. Bir-
birimizi motive ederken bol bol pozitif 
telkinler verdik.

Pek çok araştırma yaptım bu 
süreçte. Ama en çok kendimize odak-
landık. Kendi iç dünyamızı tanıdık, 
kendimizi yeniden keşfettik. Kendimde 
ve annemde olumlu sonuçlar aldım ve 
çevremizdeki insanlarla da paylaşmaya 
başladım. Kendi söküğünü diken terzi 

misali işe yaradığını gördüm ve bu yolda 
ilerlemeye devam ettim. Üniversiteden 
mezun olup uzman Klinik Psikolog da 
olunca profesyonel mesleğim ve işim 
haline geldi. Ve daha fazla insana yar-
dımcı olmaya başladım. Başkaları da 
benim gibi el yordamıyla, deneye yanıla 
uğraşarak zaman kaybetmesin istedim. 
Sağlıklı beslenmek isteyenlere, kilo 
vermek isteyenlere ve duygu dünyasını 
keşfetmek isteyen insanlara kılavuzluk 
etmeye başladım. Edindiğim tecrübey-
le, kendi özgün modelimi geliştirdim. 
Duygu merkezli bir model bu. Şuana 
kadar 400’ü aşkın kişiye birebir eğitim ve 
danışmanlık gerçekleştirdim.

Duygulardan kaynaklanan bes-
lenme bozukluklarında siz nasıl 
bir çözüm yolu uyguluyorsunuz? 

Öncelikle şunu söyleyeyim. İrade 
gerektirmeyen, çok basit, etkili ve kalıcı 
bir çözüm yolu bu. uyguladığım yönte-
min özü sıkışmış olan duyguların çeşitli 
tekniklerle boşaltılması ile başlıyor ve 
şifalanma ile devam ediyor. Duyguları 
boşaltmak çok önemli. Yeme bozuklu-
ğu olanlar genellikle çeşitli  duygusal 
halleri tahammül edilemez buluyorlar 
çünkü. Ve bunlardan kaçınmak için her 
türlü yolu deniyorlar. İnsanlar güçlük-
lerle karşılaştığında genelde üzgün, 
kafası karışmış, reddedilmiş, kaygılı ve 
yalnız hissetmekten kaçınırlar. Bazen de 
öfkeden, acıdan, suçluluktan, özlem ve 
üzüntüden kaçmak için çeşitli yollara 
başvurulur.  Özetle duygular reddedilir, 
etkileri azımsanır ya da engellenirler. 

İşte ben bu duyguları eksen alan 
bir model uyguluyorum. Psikoloji ile har-
manlanmış ve gerçek hayattan edinilmiş 
tecrübelerle sınanıp zenginleştirilmiş 
bir yöntem bu. İnsanı bütünsel bir yak-
laşımla ele alıyorum. Bütünlük derken 
neyi kastediyorum? Birincisi, ruh, zihin 
ve beden bütünlüğünü. Çünkü sağlıklı 
olma hali bu üçünün ahengiyle, uyu-
muyla oluşuyor. İkincisi, ailesi ve diğer 
çevresindeki insanlarla ilişkileri kastedi-
yorum bütünsellik derken. İnsan sosyal 
varlıktır bildiğiniz gibi. Ve çevremizdeki 
insanlarla yaşadığımız sorunlar yeme 
bozukluklarının hem nedeni hem de so-
nucu olabiliyor. Üçüncü olarak bütünsel 
yaklaşım gereği insanı geçmişi ve kökle-
riyle birlikte ele alıyorum. 

KİLO ALMANIN PSKOLOJİK ETKİLERİNİN DÜŞÜNDÜĞÜMÜZDEN ÇOK DAHA FAZLA OLDUĞUNU SÖYLEYEN MELTEM SEZER ,
TURUNCU DERGİSİ’NE KONUŞTU: “bEREKETİN UNUTULMASI, CENAb-I ALLAH’IN İHSAN ETTİĞİ NİMETLERİN bOLLUĞUNUN 

UNUTULMASIDIR. YANİ vERENİN DE ALANIN DA ALLAH (C.C.) OLDUĞUNU UNUTMAK. vE bU UNUTMA, TEHLİKELİ vE YERSİZ bİR KORKUYA 
YOL AÇIYOR. NİMETLER SANKİ O AN TÜKENECEKMİŞÇESİNE, FARKINDA OLMAKSIZIN bİR KORKUYLA YEMEĞE YÖNELİYOR İNSANLAR.”

RÖPORTAJ RÖPORTAJ
KLİNİK PLİKOLOG MELTEM SEZER:

RÖPORTAJ: ŞERİFE KURT

A
cıkmadan yediğimiz öğünlerin sa-
yısı her geçen gün artıyor. Tokken 
ağzımıza aldığımız her lokma has-
talıklara davetiye çıkıyor. Son yıl-
larda özellikle kadınların yakındığı 
psikolojik açlık beraberinde birçok 

sorunu getiriyor. Konunun uzmanı Meltem 
Sezer ile sizler için hipnoterapi ve zayıflama 
üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. 

Psikolojik açlık nedir?

Bildiğiniz gibi açlık yemek yeme ar-
zusudur. Aç olduğumuzda hepimiz yemek 
yemek isteriz. Bu doğal. Psikolojik açlık ise 
aç değilken bile hissedilen bir yemek yeme 
arzusudur. Şöyle düşünün. Mesela yemek-
ten yeni kalktınız ve kısa bir süre içinde tek-
rar yemeğe yöneliyorsunuz. Bunun doğal 
(fizyolojik) açlık olmadığını biliyorsunuz. 
İşte bu psikolojik açlık yaşadığınızın en tipik 
örneklerinden biri.

Psikolojik açlık duygu dünyamızla çok 
yakından ilişkili bir konu. Örneğin yemek 
yediğiniz anlarda hangi duygularınızın 
size eşlik ettiğine odaklanın. Şaşıracaksınız. 
Yemeklere eşlik eden duygular olduğunu 
göreceksiniz. Aç olduğumuz zamanlardan 
ziyade yemeği yalnızken, sıkıldığımızda, 
üzüntülüyken, kızgın öfkeli hissettiğimizde 
ya da stresli anlarımızda yiyoruz sıklıkla. Yani 
duygusal anlarımızda. Yani duygularımızı 
kontrol edemediğimiz anlarda! 

Duyguları boşaltmak 
çok önemli. Yeme 
bozukluğu olanlar 

genellikle çeşitli  
duygusal halleri 

tahammül edilemez 
buluyorlar çünkü. Ve 

bunlardan kaçınmak için 
her türlü yolu deniyorlar. 

İnsanlar güçlüklerle 
karşılaştığında genelde 
üzgün, kafası karışmış, 
reddedilmiş, kaygılı ve 

yalnız hissetmekten 
kaçınırlar.
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Bu bütünsellik şifalanmanın kalıcı 
olmasını sağlıyor. Bütünsellik önemli ama 
uyguladığım modelin kalbinde yani mer-
kezinde duygular yer alıyor. Özü duygulara 
dayanıyor çünkü. Duygular eşliğinde insan-
ları sorunun kaynağına götürüyorum. Ve 
işte o insanların içine hapsolmuş sıkışmış 
duyguları açığa çıkarıp çeşitli tekniklerle 
boşaltıyorum. Ve enerji çalışmalarıyla şifa-
lanmaya kadar devam ediyoruz. 

Sonuçlar gerçekten hep ezberi bo-
zuyor. Hiç ummayacağınız şaşırtıcı şeyler 
çıkıyor beslenme bozukluklarının altında. 
Bir bakıyorsunuz ki kontrollü kaybetme 
korkusu insanları aşırı yemeğe sevk etmiş. 
Kontrolü kaybedeceklerini hissettikçe sü-
rekli tetikleniyor ve yemek yiyorlar. Ya da 
kusurlu olduklarını hissettiklerinde, boşluk 
hissi oluştuğunda, genellikle onaylanma 
ihtiyacı hissettiklerinde hep altta yatan şey 
bambaşka bir şey oluyor. 

Bir nevi danışanları gönül dünyala-
rında bir gelişimsel yolculuğa çıkarıyorum. 
Böylelikle danışanlar iç-benliklerine ulaşı-
yor, engelleri keşfediyor ve özlerine temas 
ederek gerçek ihtiyaçlarının farkındalığına 
erişiyorlar. Ve hayatlarında yepyeni bir baş-
langıç yapıyorlar.

Dost sohbetlerini yemek eşliğinde 
yapma kültürümüz var. Oysa Batı’da 
kahve eşliğinde sohbet kültürü 
daha etkin. Kültür yemek alışkanlık-
larımızı ne kadar etkiliyor? 

Çok etkiliyor. Çünkü beslenme 
alışkanlıklarımız zaten küçük yaşlarda olu-
şuyor. Mesela küçük yaşlarımızda kahve 
içmezken bile annemizin “kahve kuru 
kuru ikram edilmez” dediğini hatırlarız. O 
yüzden çay-kahve ile birlikte muhakkak 
kurabiye, pasta, hamur işi, y ada çikolata 
gibi bir şeyler de ikram ederiz. Bu görgüyü 
alıyor ve bununla büyüyoruz. Küçük yaş-
lardayken ne öğrenirsek, kültür gereği onu 
sürdürmeye başlıyoruz. Ve zamanla bunlar 
alışkanlık haline geliyor. 

Ailedeki yeme alışkanlıkları ilerideki 
beslenme biçimimizi büyük ölçüde şekil-
lendiriyor. Damak zevkimiz daha çok küçük 
yaşlarda oluşuyor. Örneğin ben Tekirdağ’lı 
bir baba ile Ordu’lu bir annenin kızı olarak 
Karadeniz ve Trakya mutfağı ile büyüdüm. 
Farklılıklarını bizzat deneyimleme şansı 
buldum. Ne yiyeceğimizden, yediğimiz 
yiyeceklerin yağına, tuzuna hatta pişirilme-
sine, miktarına ve öğün saatlerine kadar 

tüm o alışkanlıklarımız ve zevklerimiz böyle 
oluşmaya başlıyor. Ve genellikle hayat boyu 
devam ediyor. Bu yüzden sağlıklı beslen-
meyi doğru öğrenmek ve çocuklarımıza, 
çevremizdekilere bunları aktarmak çok 
önemli. Misafir ağırlamak da kültürümüz-
de çok önemli. Mükellef sofralar kurulur. 
Çünkü yemek ikramı Anadolu misafir-
perverliğinde tüm insani muhabbetlerin 
olmazsa olmazı adeta. Mesela düğünlerde, 
dost meclislerinde ve hatta ölümlerde bile 
ne zaman bir araya toplanılsa yemek her 
zaman eşlik eder. Misafiri de en çok evde 
ağırlarız. Hal böyle olunca, yemek hiç eksik 
olmaz misafirliklerde. Yemezsem ayıp olur 
inancımız da cabası. ‘Bu kadar emek veril-
miş, sofralar hazırlanmış. Yemezsem ayıp 
olur’ gibi hissederiz. Bu inanç kültürel ola-
rak içimize yerleşmiştir. Örneğin ‘pişirdiği 
pastadan yemezsem arkadaşım bana kırılır’ 
gibi düşünürüz.  Anadolu misafirperverliği 
kültürü ile yetişiyoruz çoğumuz. Bu eşsiz ve 
köklü bir kültür. Özünde bereket ve şükür 
yatıyor. Yokluklar bile mükellef bereketli 
sofralara dönüşür. Hatta “misafir kısmeti ile 
gelir” veya “misafir on kısmetle gelir, birini 
yer dokuzunu bırakır” gibi atasözlerimiz 
vardır. Ama biz bereketi ve şükür etmeyi 
unutuyoruz galiba. Sorun daha çok bun-
dan kaynaklanıyor.

Bereketi unuttuğumuz sınırsız ha-
yatlar toplumsal yaşantımızı nasıl 
etkiliyor?

Allah’ın (cc) verdiği nimetlerin bol-
luğu, yani bereketin unutulması korkuya, 
güvensizliğe, sağlık problemlerine, mut-
suzluğa ve birçok olumsuz etkiye yol açı-
yor. Bir kere bereketin unutulması, cenab-ı 
Allah’ın ihsan ettiği nimetlerin bolluğunun 
unutulmasıdır. Yani verenin de alanın da 
Allah (c.c.) olduğunu unutmak. Ve bu unut-
ma, tehlikeli ve yersiz bir korkuya yol açıyor. 
Nimetler sanki o an tükenecekmişçesine, 
farkında olmaksızın bir korkuyla yemeğe 
yöneliyor insanlar. Sınırı olmuyor, silinip sü-
pürülüyor tabaklar. Böylece insanlar daha 
fazla yemek yemeğe başlıyor ve hatta bu 
korku yoluyla besinler vücutta depolanıyor. 
Aşırı kilolara yol açıyor çünkü doğal ölçü 
kayboluyor.

Bereketi ve şükür etmeyi unuttukça 
hayatlarımız savruluyor. Savurgan bir hal 
alıyor. İsrafa dönüşüyor. Günümüzün tü-
ketim alışkanlıkları insanları zaten sürekli 
israfa yönlendiriyor. 

Her şeyi hızlıca tüketmeye teşvik 
ediyor. Yemek konusunda da sınırsızca 
ve sürekli tüketir hala geldik. Fast-food 
alışkanlıkları bizi hep daha büyük boy 
yiyecekler almaya yönlendirir oldu. Açık 
büfeler bu ölçüsüzlüğümüzü daha da 
körüklüyor. Marketlerin abur cubur re-
yonlarındaki çeşitlilik ve albenisi yüksek 
ambalajlı ürünler iyice işimizi zorlaştırıyor. 
Fakat bu çoğu sağlıksız olan ürünler, ge-
reksiz tüketim ve israf alışkanlıkları bizim 
sağlığımızı ciddi şekilde tehdit eder hale 
geldi. Bunu fark etmemiz ve değiştirme-
miz önemli.

Bereketi kazanmak nasıl mümkün?

Bereket hepimizin özünde zaten 
var aslında. Sadece üstünü örten çeşitli 
katmanlar mevcut. Örtüyor, gizliyor, bas-
kılıyor onu. Bereketi kazanmak için özünü 
yeniden hatırlamalı, üstünü örten adeta 
o kabuktan kurtulmalı ve hayatlarımıza 
hakikatle dâhil etmeliyiz.

Mesela küçük bir hatırlatma yapa-
lım. Bildiğiniz gibi ‘bereket’ ve ‘mübarek’ 
kelimeleri Arapça’dan gelen ve aynı 
kökten türeyen kelimeler. Bereket ‘Al-
lah’ın (cc) verdiği nimet, bolluk’, diğeri ise 
‘kutsama’ anlamına geliyor. Bereket kut-
sallıkla ilişkilidir. ‘Bayramın mübarek olsun’ 
dediğimizde, işin sırrı bu ilişkide yatıyor. 
Yani nimetler kutsaldır. Örneğin bayramın 
mübarek olsun dediğimizde, cenab-ı Allah 
tarafından ihsan eylenen bu nimetlerin 
kutsallığını anar ve birbirimize hatırlatırız.

Kültürümüz, günlük yaşamımız bun-
larla dolu. Büyüklerimizden öğrendik. İşle-
rinin başına geçtiği her gün ‘Siftah senden, 
bereketi Allah’tan’ diyerek bolluk bereket 
için dua ile devam ederler günlerine. Bizler 
birbirimizin kesesine, sürüsüne ve ömrüne 
bereketler dileriz. Evimizde ve soframızda 
bereketin artması için dualar ederiz... Bol-
luk - bereket şükürle ve kadir kıymet bil-
mekle birlikte gelen bir şeydir. Ama özünü 
kaybediyor ve unutuyoruz bu değerlerin. 
Hissetmiyoruz. Bu duyguların anlamlarını 
unutuyoruz ve taşıdıkları mesajları.

Biz aslında sadece bereketi unut-
madık. Şükür etmeyi de unuttuk. Çünkü 
bereketin şükürle birlikte doğduğunu da 
unuttuk. Şükür bir minnettir. Verilen nimet-
ler için duyulan bir şükür, bir minnet duy-
gusu. Şükür ettiğimizde minnet duygusu 
kaplar içimizi. Bazılarının yarısı boş bardak 
olarak gördüğünü şükür etmek yarısı dolu 
olarak görmemizi sağlar. Bu bir ölçüdür. 
Önemli bir hadisi hatırlayalım. “Resulüllah 

Efendimiz yemekte hiçbir kusur ara-
mazdı. İştahı varsa yer, canı çekmiyorsa 
yemezdi.” (Buhari, Müslim, Ebu Davud). 
Yine Arapça kökenli bir kelime olan ‘iş-
tah’ zaten yemek yeme arzusu demektir. 
Peygamber Efendimizde iştahın bir ölçü 
olduğunu görüyoruz. Bu ölçü ihtiyaçla-
rımızın farkına varmamızı sağlar. 

Şükür etmek sahip olduklarımızın 
da farkına varmayı sağlar. Değerini, 
kıymetini bilmemize ve tadına varma-
mıza imkân verir. İhtiyaç duyduğumuz 
yemeği yiyebildiğimiz için şükür ettikçe, 
bereket birlikte gelir. En basitinden ihti-
yacımız kadarını yiyip şükür ettiğimizde 
bir bakıyorsunuz yemek artmış. Artan 
yemeklerle birlikte zaten artmaya baş-
lıyor bolluk bereket. Çünkü insan şükür 
ettiğinde, ihtiyaç duyduğu kadarlık ni-
mete ve hatta fazlasına sahip olduğunu 
daha kolay görecektir.

Şükür edildiğinde, nimetlerdeki 
azalma dolayısıyla korkusundan da 
arınacaktır insanlar. Çünkü Allah’a (cc) 
minnet duyduğunuzda korkmazsınız 
ve korkuyla saldırmazsınız. Minnet du-
yulduğunda, yetersizlik yerine yeterlilik 
hissedersiniz. Bunu bizzat yaşadıkların-
da, deneyimlediklerinde çok şaşırıyor 
insanlar. 

Bunların hayatımıza öyle çok 
olumlu etkisi var ki. Yunus Emre’nin 
ilahi aşkla söylediği meşhur bir söz 
vardır. “Yaradılanı severim, Yaradan’dan 
ötürü”. Gerçekten minnettarlık hepimizi 
birleştirir. Hatta bizi sevindirir ve mutlu 
eder. Danışanlarıma anlatırım hep ve 
şaşırırlar. Bilinenin aksine, şükür edip 
minnettar olmamızı sağlayan şey 
mutluluk değildir. Aksine, şükür edip 
minnettar olduğumuzda mutlu oluruz. 
Şükür ettiğimizde sevinç başlar ve 
mutlu hissederiz.

Özümüzü ve değerlerimizi unut-
tukça hayatlarımızı zorlaştıran alışkanlık-
lar ediniyoruz. Duygularla birlikte bunlar 
iyice sarmaşık halini alıp birbirine dola-
nıyor ve karmaşıklaşıyor. Bunlar özümü-
zü öyle bir kaplıyor ki bozulan sağlığımı-
zın nasıl ne şekilde bozulduğunu dahi 
anlayamıyoruz. Bu yanlış anlayış sonucu 
bolluk vücutlarda biriken yağlara dönü-
şüveriyor maalesef. Ama beslenme bo-
zukluğu bu olumsuz etkilerden sadece 
bir tanesi. Daha sıhhatli yaşamlar için 
bereket, şükür, minnet, tevazu, bağışla-
ma gibi yapıcı hislerimizi duygularımızı 
yeniden hayatlarımıza dâhil etmeliyiz. 
Ve ayrıca korku, öfke, üzüntü gibi yıkıcı 
duygularımızın da dilini keşfetmeliyiz.
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Bereket hepimizin 
özünde zaten var 
aslında. Sadece 
üstünü örten çeşitli 
katmanlar mevcut. 
Örtüyor, gizliyor, 
baskılıyor onu. 
Bereketi kazanmak 
için özünü yeniden 
hatırlamalı, üstünü 
örten adeta o 
kabuktan kurtulmalı 
ve hayatlarımıza 
hakikatle dâhil 
etmeliyiz.
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FRANZ KAFKA’NIN
ŞEHRİ: 
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Prague
P rag sizi asla bırakmaz. Bu 

tatlı küçük ananın çok 
güçlü pençeleri vardır”  
diyor kafka…
Bir Çek şehri; masal 

diyarlarından günümüze kalmış 
destansı güzelliklerinden ödün 
vermemiş şehir Prag. Prag’ın 
ihtişamını kaleme almadan Franz 
Kafka ile bağını anlatmak istiyorum 
sizlere.. Prag’ın ikinci yüzü, Mutsuz 
bir yazar olarak tanınan Franz 
Kafka! Mutsuz sonlarla biten 
hikayeleriyle, babasına duyduğu 
nefreti dile getirdiği ama hiçbir 
zaman göndermediği mektuplarıyla 
hatırlanıyor! Gelin aşağıda; kalemi 
eline aldığı an hüznünü kağıda 
cüretkar bir şekilde döken Franz Kafka 
kimdir, birlikte inceleyelim.

Kendine özgü tarzı bir tarzı olan 
modernist yazar, kendisini hep yalnız 
hep aidiyetsiz hissetmiş diyebiliriz. 
Hatta eserlerini bile bir hiç olarak 
görmüş! Böyle olmasa, neden 
öldükten sonra eserlerinin yakılıp yok 
edilmesini vasiyet etsin ki? Neyse ki 
yakın arkadaşı Max Brod, Kafka’nın 
eserlerini ortadan kaldırmaya 
kıyamamış ve dünya edebiyatının 
Franz Kafka’nın eserlerinden mahrum 
kalmasına yol açmamıştır.

Öyküleri ve romanlarının yanı sıra 
sevgililerine yazdığı mektuplarla da 
tanınan Kafka, özellikle Milena’sına 
yazdıklarıyla bilinmektedir. Evli bir 
kadın olan Milena ile yalnızca 3 kez 
görüşmesine rağmen, ona körkütük 
aşık olan Kafka, sözleriyle duygularının 
ne kadar derin olduğunu ve çektiği 
acıyı mükemmel bir şekilde tasvir 
etmiştir. “Yanımda yürüyordun Milena. 
Düşünsene, yanımda yürümüştün…” 
Kafka’nın o mektuplardaki sözlerinden 
sadece bir tanesi! bunun gibi daha 
pek çok güzel sözün mimarı Kafka, 
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu 
sınırları içerisinde yer alan Prag’da 
dünyaya gelmiştir. Yahudi bir ailenin 
6 çocuğunun ilki olarak doğan Kafka, 
zor bir çocukluk geçirmiş, ileride 
kalemiyle dile getireceği acılarının 
çoğuyla küçük yaşlarda tanışmıştır. 
Babası ile hiçbir zaman iyi ilişkiler 
kuramayan Kafka, annesinden de çok 
şefkat görmemiş, sevgiden bir hayli 
uzak büyümüştür.
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Hukuk eğitimi görmüş ardından 
yazmaya başlamış ve bir daha da 
kalemi elinden bırakmamıştır. Ancak 
eserlerinin pek çoğunu yayınlamamış, 
hatta hastalığının son günlerinde 
arkadaşından onları yakmasını 
istemiştir. Zor bir baba ve ezik bir anne 
ile başlayan ilk sınavı, onu derinden 
etkileyen aşklarıyla devam etmiş, 
Kafka 40 yıllık ömür yolculuğunu, tıpkı 
hikayelerindeki karakterler gibi mutlu 
sona ulaşamadan tamamlamıştır. 

Çek proletaryasından gelip 
zenginleşmiş bir tüccar olan babası 
Herman Kafka ile Alman Yahudisi olup 
zengin bir aileden gelen Julie Kafka’nın 
ilk çocuklarından sonra iki erkek 
çocukları daha olmuş ancak her ikisi de 
daha bebekken ölmüşlerdir. Ardından 
çiftin, 3 kız çocukları daha olmuş. Ve 
hepsi de Franz Kafka’dan daha uzun 
ömürler yaşamış. Ta ki arka arkaya Nazi 
kamplarında hayatlarını kaybedecekleri 
zamana kadar.

Eserlerinde babasıyla olan ilişkisini 
hem acı hem de nefret dolu sözlerle 
sık sık dile getirmiş Kafka. İlk olarak 
babasında gördüğü diktatörlükten 
ne kadar nefret ettiğini vurgulamış ve 
otoriteyi hiçbir zaman sevmemiş… 
çocukluğundan yetişkinliğe geçişinde 
bir de milena’sı varolmuş kafkanın, bir 
nevi kara kaplı defteri…

Hayatı boyunca birkaç kez 
nişanlanmasına rağmen, hiçbir zaman 
evlenmemiş, aşklarını da acıları gibi 
kaleme alarak yaşamayı tercih etmiş. 
2 kez nişanlandığı Felice Bauer ile 
1912 yılında, evli bir kadın olan Milena 
Jesenka (1944’te gettolarda hayatını 
kaybetmiştir) ile 1920’de tanışmış, 
hayatının son yıllarında ise Dora 
Diamant ismindeki bir çocuk bakıcına 
aşık olmuş. 1917 Ağustos’unda 
başlayan kanlı öksürükler, o 
dönemlerin ölümcül hastalığı vereme 
yakalandığı acı gerçeğini belli etmiş 
Kafka’ya.

Hastalığı her geçen gün biraz daha 
ilerleyen yazar, 1918 yılının sonlarında 
da İspanyol gribine yakalanmış. Çektiği 
ruhsal acılara bir de fiziksel acılar 
eklenen Kafka’nın sağlıyı iyiden iyiye 
bozulmuş. 1923 ve 1924’te Berlin’de 

bulunan yalnız adam, hastalığı 
yüzünden yemek yiyemeyecek 
duruma gelmiş. Çünkü kanser 
gırtlağına kadar ilerlemiş ve bu durum 
onu konuşma yetisinden de etmiş.

Dr. Hugo Kaus’un gırtlak kanseri 
teşhisi koyduğu Kafka, bir sanatoryuma 
götürülmüş ve 3 Haziran 1924’te 
Klosterneuburg’da 41 yaşında hayata 
veda etmiştir. 

“Yazmak, mutlak bir yalnızlıktır; 
kendi içindeki buz gibi uçurumlara 
düşmektir.” (kafka)

Biraz da Prag’ın Kafka yüzüne 
dönelim..

Prag’a çekliler (praha) diyor, 
sokaklarında gezerken sıklıkla Kafka nın 
izine rastlamanız mümkün. Franz Kafka‘ 
nın müzesine gitmemek olmaz. Kafka’ 
nın izinden eğer Prag’ a geldiyseniz, 
Franz Kafkan’ nın kitapları, arkadaşları, 
ailesi, kadınları ve daha fazlası bir 
müzede toplanmıştır. Bu müze ve 
sergi ilk olarak 1999 yılında İspanya’ da 
sonrasında ise New York ta kurulmuş. 
2005 yılından itibaren ise Prag’ ta 
bulunuyor. Mesela, kafka delikanlıyken 
caddenin adı Niklasstrasse imiş. 
Yahudi mahallesinin ortasında yer 
alan bu caddede daha çok orta sınıfın 
yaşadığı apartmanlar varmış, gelin 
görün ki sonraki yıllarda bambaşka bir 
yere dönüşmüş. Yine,  Kafka’nın çok 
sevdiği mekanlardan biri olan Cafe 
louvre’a uğrayıp güzel bir öğle yemeği 
yiyebilirsiniz. Avusturya döneminin son 
klasik kahvehanelerinden Cafe louvre, 
tam 110 yıldır aynı yerde hizmet 
veriyor. Yüksek tavanları, geniş ve 
kocaman pencereleriyle Prag’ı (özellikle 
de üzerinde bulunduğu Spalena 
Cadde’sini) yukarıdan izlemenizi 
sağlayan ferah bir mekân burası. Zarif 
ve rahat dekorasyonuyla insanda 
uzun uzun oturma arzusu uyandırıyor. 
Vakit öğle vakti değilse belki de 
Kafka’nın müdavimi olduğu diğer tarihi 
kafelerden birinde kahve içmeyi tercih 
edersiniz. (Cafe Arco ve Cafe Savoy.)

“Dikenli çalı, yol üstündeki 
büyük bir engeldir. Daha ileri gitmek 
istiyorsan, yanmasını beklemelisin” 
(kafka)

Kafka, yaşamayı bir savaş, ama 

önceden yitirilmiş bir savaş olarak 
görüyor, bir insan olarak yaşamayı 
ve doğru yolda ilerlemeyi hemen 
hemen olanaksız görüyordu: “Doğru 
yol yerden bir karış yüksekte bulunan 
gergin bir ip gibidir. Fakat bu ip, 
üstünde yürümek için değil de insanın 
ayağının takılıp tökezlemesi için vardır 
ancak.”

Tüm karanlık köşeleri, dar sokakları, 
tarihi ve geniş meydanları ile Prag 
her zaman Franz Kafka’nın şehri oldu. 
Neredeyse tüm yaşamını Prag’da 
geçiren Franz Kafka’nın yaşadığı ve 
çalıştığı yerleri bulmak zor değil.

Kafka’nın doğduğu yer olan ve 
Náměstí Franze Kafky 3’te bulunuyor. 
Yahudi gettosunun ucunda bulunan 
ev günümüzde Kafkuv dum olarak 
biliniyor. Yazar ile ilgili küçük bir sergiye 
de ev sahipliği yapıyor.

Eski Kent Meydanı Kafka’nın 
hayatında bir odak noktasıydı. 1889-
1896 arasında rönesans freskleriyle 
geç bir Gotik ev olan Dum u minuty 
evinde yaşadı. Burası aynı zamanda üç 
kız kardeşi olan Elli, Valli ve Ottla’nın da 
doğduğu yerdi.

Parizska Caddesi’nin köşesindeki 
ev ise, günümüzde kurumsal binalara 
ev sahipliği yapan Oppeltuv dum 
meydanında yer alıyor.

The Franz Kafka Monument 
(Franz Kafka Anıtı), şehrin en çok 
fotoğraflanan noktalarından biri. 
Sanatçı Jaroslav Rona’nın bir heykeli 
olan anıt, yazarın 12 ayaklı bir heykelini 
başsız olarak tasvir ediyor. Kafka’nın 
ilk romanı Amerika’ya bir referans 
olarak, onu Vezenska Caddesi’nde 
bulabilirsiniz.

Namesti Franze Kafky (Franz 
Kafka Meydanı), ünlü yazar Franz 
Kafka’ya adanmış olan Prag’ın 
Tarihi Kent Merkezi’nde yer alan en 
yeni meydan. 2000’de Radnice St. 
tarafından oluşturulan Franz Kafka 
Meydanı, Maislova ve Kaprova 
Caddelerini ile birbirine bağlıyor. 
Tesadüfen seçilmemiş bu nokta 
bir zamanlar efsanevi yazarın 
doğduğu evin bulunduğu yerdi. 
1897’de Yahudi Mahallesi’nin yıkımı 
sırasında yok olmasına rağmen bu 

adres, günümüzde yazara bir selam 
gönderiyor.

Hem prag hem de kafka’dan bu 
kadar bahsetmişken prag’ta kendine 
özel lezzetlerden bahsetmeden 
geçmek istemedim. Yolunuz düşerse 
mutlaka trdenlik isminde ki tatlı 
hamurdan yemeniz. Köşe başı 
kahvecileri, sahafları, kent pazarı ve 
hediyellikciler zaten olmazsa olmazları. 
Eski kent meydanındaki tüm sokaklara 
girin, uzun yürüyüşler yapın o esnada 
geçmişi yaşadığınız hissine kapılma 
garantisi veriyorum, sanki o günleri 
tek tek yaşıyorsunuz. Tarihi doku, 
kültür, kavram vs… hepsine şahit 
oluyorsunuz.neden mi çünkü prag 
II. Dünya savaşı sırasında hiç zarar 
görmemiş dolayısıyla büyülü şehrin 
mimarisi, şehrin planlı oluşu, halkın 
sıcak kanlılığı ise dikkat çeken güzel 
detaylardan. 

Dünyanın en geniş kale yapısına 
sahip olma rekorunu elinde 
bulunduran Prag Kalesi, hem Çek 
Başbakanı konutu hem de popüler 
turist mekânlarından biri olma gibi iki 
ayrı amaca hizmet ediyor. Kale alanı 
St. Vitus Katedrali, Royal Palace, St. 
George’s Basilica ve Golden lane gibi 
antik çağlarda sanatçıların nerelerde 
çalıştığını gösteren tarihî binaları da 
bünyesinde barındırıyor.Ayrıca bu 
muazzam tarihi yapı, ziyaret edilmesi 
gereken diğer noktalardan. Hı! bir 
de! çek porselen ve kristallerinden 
edinmeden dönmeyin!



LEZZETLİ 
Cupcake’ler

MUTFAK KÜLTÜRÜ MUTFAK KÜLTÜRÜ
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Yumurta ve şeker çırpılır. 
Sıvı yağ ve süt eklenerek 
sıvı malzemeler karıştırılır. 

Son olarak da kabartma tozu ve 
un ilave edilir. Karışım muffin 

kaplarına paylaştırılır. Tam ortası-
na 1 çay kaşığı çikolata konulur. 
Fırında 175 derecede pişirilir. 
Üzeri çikolata sosu veya şeker 
hamuru ile kapatılabilir.

Salatalık ve 
havucu 
rendeleyelim. 

Salatalıkların suyunu 
sıkalım. Malzemele-
rin hepsini karış-
tırıp buzdolabına 
koyalım. Soğuyan 
salatayı servis 
yapalım. 
Afiyet olsun.

n ataseven69@gmail com

NURİYE
ATASEVEN

MALZEMELER: 
4 yumurta1 su bardağı şeker ½ su bardağı sıvıyağ ½ su bardağı süt 

1 paket kabartma tozu 3 su bardağı un Kahvaltılık çikolata

MALZEMELER: 
3 adet salatalık 3 adet havuç 1 kase yoğurt 2 diş sarımsak

1 çay bardağı konserve mısır Dereotu
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G
üzel Türkçemizde 
kullandığımız bir-
çok kelimenin baş-
ka dillerde karşılığı 
yokmuş. Bunlardan 

biri de gönül sözcüğüymüş. 
Anadolu’da hangi evde gönül 
denilse oradan dert geçer, neşe 
geçer, mutluluk geçer, sevda 
geçer, hüzün geçer… 

Geçenlerin toplamı da zaten 
gönül eder. Evlerimizin gönlü 
de mutfaklarımız. Bir mutfak 
evin tüm yaşanmışlığını, eksik 
ve fazla olan hallerini ele verir. 
Kültürümüzde misafirin oturma 
odasına buyur edilip, mutfağa 
giderken ev sahibinden izin 
istenmesi de bundandır. Avrupa 

ve Amerika kültüründe mut-
fak salona bakar ve bir duvarı 
açıktır. Biz de ise mutfak dört 
duvar içinde kapısı olan bir 
mekândır. Mahremdir. Büyükle-
rimiz mutfakta aş da pişer dert 
de derlerdi. Mutfak evin yükünü 
taşıyandır. Kış mevsimi yaklaşır-
ken herkes kendi yükünü taşı-
yor mutfaklarda. Herkes kendi 
mutfağında hayatına tat katıyor, 
renk katıyor. Her ev başka âlem, 
her mutfak ayrı renk... Gönlün 
de mutfağın da neşe dolsun 
sevgili okur. Hanen hep şen 
olsun. Bu ay sizlerle iki farklı tarif 
paylaşıyorum. Afiyetle yapın, 
afiyetle yiyin inşallah. Bereketli 
olsun sofranız. 



Çağımızın en önemli sağlık 
sorunlarından birisi olan 
obezite ve fazla kilolardan 
korunmak için pek çok 
kişi çeşitli diyet   

                  programlarına başvuruyor. 
Bunlar arasında ise özellikle son 
dönemlerde detoks programları 
öne çıkıyor. Yanlış uygulandığında 
sağlığın bozulmasına neden olan 
detoks, doğru ve uzman kontrolünde 
yapıldığında hem hastalıklardan 
koruyor hem de kilo vermeye  
yardımcı oluyor. 
Memorial Hizmet Hastanesi Beslenme 

ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Sinem 
uygun, sağlıklı detoks için yapılması 
gerekenler hakkında bilgi verdi.

ÖNcE SAĞLIĞINIZI KORUYUN 
SONRA KİLO vERİN
Kusursuz çalışan karaciğer, böbrek, 
bağırsak ve cilt vücudu toksinlerden 
korumak için ve detoks yapmak 
için aralıksız çalışmaktadır. Detoks 
zayıflamak için değil, çalışan bu 
mekanizmaya destek olmak için 
uygulanmalıdır. Tek bir besin ya da 
içeceği tüketerek detoks yapmak 
yerine, vücudun detoks sistemini 

destekleyecek küçük düzenlemelerle 
toksinlerden arınmak zamanla kilo 
vermeye yardımcı olmaktadır. Detoks 
adı altında satılan organik ya da 
bitkisel hiçbir ürün tek başına etkili 
olmayacağı gibi, kişinin sağlığını da 
tehdit etmektedir.

YANLIŞ DETOKS BAĞIRSAK 
SAĞLIĞINIZDAN EDEBİLİR
Bilinçsizce yapılan detokslarda 
genellikle, bağırsaklar gereğinden 
fazla hızlandırılmakta ve kişi ishal gibi 
sağlık problemleri ile karşılaşmaktadır. 
Bu uygulamalar bağırsak florasını 

SONBAHAR 
DETOKSU İÇİN

SAĞLIK SAĞLIK
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bozarak faydalı bakterilerin ölmesine 
ve bağırsak geçirgenliğinin artmasına 
neden olabilmektedir. Bağışıklık 
sistemini bozacak bağırsakları 
boşaltmak veya hızlandıracak 
uygulamalar yerine bağırsaktaki faydalı 
bakterileri koruyup sayısını artırmaya 
çalışmak yeterli olmaktadır.

BAĞIRSAK FLORASINI  
KORUmAK İÇİN:
• Lifli çiğ sebze ve meyve tüketerek 
bağırsaklardaki hareketlilik 
artırılmalıdır. Bu durum toksinlerin 
bağırsaklarda beklemesini ve geri 
emilmesini engellemektedir. 
• Ev yapımı yoğurt, kefir, şalgam 
ve turşu iyi miktarda probiyotik 
alınmasına yardımcı olur. Ev yapımı 
sirke veya turşu suları da salatalara 
ilave edilebilir. 
• Ispanak, roka, tere, dereotu, 
maydanoz gibi koyu yeşil yapraklı 
sebzelerin tüketimine özen 
gösterilmesi hem lif hem de kuvvetli 
bir antioksidan olan c vitamini alımını 
sağlayacaktır. Posası atılmamış sebze 
suları da ayrı görevi yapmaktadır.

DETOKSTA YAĞI EKSİK  
ETmEYİN
Diyetlerden yağı tamamen çıkarmak 
karaciğer detoksu açısından olumsuz 
etki yapmaktadır. Toksinlerin atılmasın-
da önemli katkısı olan safra, bağırsağa 
yağ emilimi sırasında dökülmektedir. 
Beslenme düzeninden yağın tamamen 
çıkartılması hem yağda eriyen A,D,E,K 
vitaminlerinin emiliminde hem de ka-
raciğerden toksin atılımında azalmaya 
yol açmaktadır. Yağsız yemekler yerine 
sağlıklı ve kaliteli yağlar ile pişirilen 
yemekler tercih edilmelidir.

Ev YAPImI PEYNİR ALTI  
SUYUNU DENEYİN
Karaciğer vücudun en büyük detoks 
merkezlerinden birisidir. Vücutta 
yağda eriyen toksinlerin böbreklerden 
idrar, bağırsaklardan dışkı halinde 
atılabilmesi için önce karaciğerde 
detoksifiye edilmesi gerekmektedir. Bu 
detoksifikasyon esnasında karaciğerin 
en çok kullandığı antioksidan sistein, 
glisin ve glutamin aminoasitlerinin 
bir araya gelerek oluşturduğu 
glutatyondur.

5.Baharatlardan zencefil, zerdeçal, 
kakule hücre yenilenmesi için 
önemlidir. Bağışıklık sistemini 

destekleyen bu baharatlar karaciğer 
detoksu için önemlidir.

6.Günlük su tüketimi 
böbreklerden toksin atmak için 
önemlidir. Sebze meyve koyup 

hazırlanan sular daha aromatik 
olacağı için su içemeyenlerin daha 
rahat içmelerini sağlayabilir.

7.Balık, keten tohumu, semizotu, 
ceviz gibi Omega 3 içeren 
besinleri tüketmek karaciğer 

detoksuna yardımcı olacaktır.

8.Doymamış yağ asitleri içeren, 
antioksidan değeri yüksek A C ve 
E vitaminlerinden zengin olması 

sebebiyle avokado tüketmek karaciğer 
detoksu için önemlidir.

9.Salatalara veya sebze sularına 
zeytinyağı eklenmelidir.

Vücutta glutatyon düzeylerini artırmak ve 
karaciğer detoksuna yardımcı olmak için:

1 .Sistein içeriği yüksek olan ev yapımı 
peynir altı suyu sebze sularına ilave 
edilerek tüketilebilir.

2.Yeşil ve beyaz renkte olan 
sebzelerden sarımsak, soğan, 
brokoli, karnabahar, kuşkonmaz, 

lahana, Brüksel lahanası, gibi sülfürlü 
bileşikler içeren besinleri tüketmek 
karaciğer detoksuna ve DNA tamirine 
yardımcı olmak için önemlidir.

3.Havuç, balkabağı, kayısı, limon, nar, 
çilek gibi sarı, kırmızı ve turuncu 
renkte olan meyve ve sebzeler 

içerdikleri karotenoidler ve likopen 
ile hücre zarlarının yenilenmesine ve 
korunmasına katkı sağladıkları için 
mutlaka tüketilmelidir.

4.Meyveler ve sebzelerin rengi 
koyulaştıkça içerdikleri antioksidan 
miktarı arttığından özellikle, 

böğürtlen, kızılcık, yaban mersini, 
pancar, mor lahana, siyah üzüm, siyah 
kuru erik detoks sırasında tüketilmesi 
gerekmektedir. Mor ve mavi renkte 
olan meyve ve sebzeler yoğun olarak 
içerdikleri resveratrol ve fenolik 
bileşikler sayesinde karaciğer sağlığının 
korunmasında ve hücre yenilenmesinde 
etkilidir.

ÖNERİ
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g enç yönetmen Drew 
Goddard’ın gizem ve 
gerilim türündeki filmi El 
Royal’de Zor Zamanlar, 
benim sevdiğim türde 

bir gerilim filmi. Yani cinli-perili olmayan 
veya katlanılamayacak derecede vahşet 
içermeyen, gerilim unsurunu gizemden 
alan bir film. Jeff Bridges, Jon Hamm, 
Dakota Johnson, Chris Hemsworth, 
lewis Pullman, Cailee Spaeny, Manny 
Jacinto, Jim O’Heir gibi ünlü ve iyi 
oyuncular filmin atmosferini daha da 
inandırıcı hale getiriyorlar. Yönetmen 
her karakterin öyküsüyle birlikte ayrı bir 
film türünü işliyor sanki. Olayları farklı 
gözlerden görürken meseleyi daha iyi 
anlama şansımız oluyor. Filmi ele alış 
tarzı ile Tarantino’nun ilk zamanlarını 
hatırlatıyor, yönetmen Goddard. 
Tarantino’dan oldukça etkilenmiş 
anlaşılan..

Filmin öyküsü 1960’ların sonunda, 
neredeyse metruk bir otelde geçiyor. 
Ama bundan on yıl önceki kriminal 
olayla açılıyor film. Otelin bir odasına 
gelen gizemli bir adam döşemeyi 
söküp, elindeki para dolu olduğunu 
düşündüğümüz çantayı buraya 
gömüyor. Sonrasında sanki odada hiç 
böyle bir şey olmamışçasına eski haline 
getiriyor özenle. Tek açıdan gördüğümüz 
bu olay adamın yeni gelen biri 
tarafından öldürülmesiyle sonuçlanıyor. 
Sonrasında zaman aşımı görüyoruz 
ve 10 yıl sonra 1960’ların sonundayız. 
Birbirini hiç tanımayan 7 karakterin yolu 
bu otelde kesişiyor. 

İlk bakışta dikkati çekenler, 
resepsiyondaki Ayı ve Koç maketi.. 
Mitolojideki anlamlarına bakınca 
hikâyedeki avcılara ve kurbanlara 
gönderme olduğunu düşünüyoruz. 

El
Royal’dE

ZoR
ZamanlaR
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Hatta öyle ki film boyunca kimin avcı 
kimin kurban olduğu konusunda 
sürekli ikilem yaşıyoruz.  Dikkatimizi 
çeken ikinci unsur, Papazın gizemli 
halleri ve süpürge satıcısının 
zenci şarkıcıyı aşağılama çabası ve 
kibirli hali oluyor. O dönem siyahi 
Amerikalıları, “renkleri yüzünden 
aşağılamak” hala normal(!) sayılıyor 
demek ki… 

Otelin ortasından sınır çizgisi 
geçiyor, yarısı Nevada’da yarısı 
California’da olan otelin, California 
tarafında her şey Nevada’ya göre 
bir dolar daha pahalı, görünen 
tek fark bu. Otelde her şey için tek 
bir görevli var Milles, başka kimse 
yok, yemekler bile otomatlardan 
alınıyor. Otel biraz da kişileşmiş gibi 
aslında, kahramanlardan biri ve en 
önemlisi otel diyebiliriz rahatlıkla. 

Hatta oteli “Amerika devleti” olarak 
düşünebiliriz ve bu düşüncemiz film 
ilerledikçe daha da pekişir. Gelen 
konukların giysileri ve otel eşyalarının 
rengi ağırlıkla kahverengi, bu da 
bize kimsenin masum olmadığını 
söylüyor, tetikte bekliyoruz. 

Zaten filmin girişinde belli 
olmuştu bir şeyler ama her adımda 
bize “Amerika’da kirli şeyler dönüyor” 
diyor film. Süpürge satıcısı sandığımız 
adam odasında onlarca ses dinleme 
cihazı (böcek) buluyor. (Meğer adam 
satıcı değil gizli ajanmış) Ajanımız 
böcekleri bir bir sökerken o sırada 
TV’de Vietnam savaşı ve Malibu 
katliamı haberleri var. Yine haberlerde 
zamanın Amerika Başkanı Nixon var. 
Özellikle dinleme cihazlarını bulurken 
TV’de başkan Nixon’ı görmemiz 
boşuna değil. Watergate skandalına 

önemli bir gönderme. Ağırlıklı kahve 
tonları, devletin bu pisliğe batmış halini 
tasvir için seçilmiş... 

Ajanımız odadaki aynanın çift taraflı 
olduğunu fark Ettiğinde ise meselenin 
çok daha derin ve katmanlı olduğunu 
biz de onunla beraber anlamış oluyoruz. 
Watergate skandalındaki dinleme 
skandalı gibi bu otelde de bütün odalar 
dinleniyor ve izleniyor, hatta şantaj 
amacıyla görüntüler kaydediliyor. Bundan 
sonra Amerika’da yaşanan bir yığın 
olguya değiniliyor. “Hepimiz kendimizin 
tanrısıyız” diyen garip tarikatlardan, 
savaş karşıtı gösterilere, 68 kuşağından 
Watergate skandalına, ırkçılıktan 
mitolojiye kadar. Hatta kayıp parayı 
ararken Darlene’in şarkı söyleyerek çekicin 
gürültüsünü gizlemesi ayrıca bana sanatı 
kullanarak dikkatleri nasıl başka yöne 
çektiklerini hatırlattı. Amerikan sosyal 

hayatına daha vakıf olan ve tarihini biraz 
bilen herkes bizim gördüğümüzden 
daha fazlasını görebilir bu filmde. Küçük 
küçük ipuçları veya o toplumda yaşayan 
herkesin anlayacağı imalarla geçmişte 
yaşanmış ve üzeri örtülmüş ne kadar 
sorun varsa işaret ediyor film ve anlayana 
sivrisinek saz diyor. Hollywood filmlerinde 
kendini bu kadar açık eden bir “Amerika” 
görmeyiz genellikle ama filme öyle güzel 
yedirilmiş ki ülkeye ait meseleler değil de 
kişisel öyküler olarak bakabiliyoruz. 

Keşke bizim tarihimizdeki netameli 
konulara, darbelere vesaire bu şekilde 
bakan filmler yapabilsek ve yorumu 
izleyiciye bırakabilsek. Büyük büyük 
cümleler sarf etmeden de önemli şeyler 
söylenebilir, “El Royal’de Zor Zamanlar” 
bize bunu gösteriyor. Özellikle Amerikan 
yakın tarihini bilen izleyiciye tavsiye 
ederim… İyi seyirler dilerim… 

Ajanımız odadaki 
aynanın çift taraflı 

olduğunu fark ettiğinde 
ise meselenin çok 

daha derin ve katmanlı 
olduğunu biz de 

onunla beraber anlamış 
oluyoruz. Watergate 

skandalındaki dinleme 
skandalı gibi bu 

otelde de bütün odalar 
dinleniyor ve izleniyor.

Otelin ortasından 
sınır çizgisi geçiyor, 
yarısı Nevada’da yarısı 
California’da olan otelin, 
California tarafında her 
şey Nevada’ya göre 
bir dolar daha pahalı, 
görünen tek fark bu. 
Otelde her şey için 
tek bir görevli var 
Milles, başka kimse 
yok, yemekler bile 
otomatlardan alınıyor. 
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Bir sabah kimselere bir şey söylemeden, göç vaktini 
kaçırmış, suskun, yorgun ve kederli bir kırlangıç gibi 
alıp başını uzaklaştı. Biraz daha bekleseydi kanatların-
da o dermanı bulamayacaktı. umut niyetine sırtında 
taşıdığı bir çift kanat, zaman geçtikçe zayıflayacak, 
gitgide çürüyecek ve ruhunu zehirleyen bir belaya 
dönüşecekti.” Düşerken, başka dünyalardan bir kadınla 
bir erkeğin zamansız karşılaşmasını ve giderek karma-
şıklaşan yol hikâyesini anlatıyor.

Sultan Abdülhamid’in dostu, sır kutusu Tahsin 
Paşa’nın romanı: Hünkârım… Türkiye’de ve dünyada 
büyük bir ilgiyle takip edilen Payitaht dizisinin Tahsin 
Paşa’sı Bahadır Yenişehirlioğlu, Tahsin Paşa’nın unuttu-
rulmuş hayatını romanlaştırdı. Osmanlı İmparatorluğu 
ölüm kalım savaşında. İç ve dış mihrakların tek bir 
amacı var; ulu Hakan Abdülhamid’i devirmek.
Sultan Abdülhamid’in çevresinde güvenebileceği tek 
bir kişi bile yoktu ta ki Tahsin Paşa’yı bulana kadar.
Tahsin Paşa, aşktan ve muhabbetten anlayan, devleti-
ne ve Hünkâr’ına sonsuz sadakatle bağlı, iyi bir eğitim 
ve aile terbiyesinden geçmiş bir devlet adamı.

Geniş bir menzilde dolaşan on bir öyküyü bir araya 
getiren unutulmayan’da, yolculuk, arayış, iyilik, derin 
dostluk, endişe, korku, hayatın çetin çelişkileri, çarpık-
lıklar,  sınırlar, ayrılık ve kavuşma izlekleri öne çıkıyor. 
Arka planda memleket gelişmeleri, kirli kara dünyalar, 
şehirler, eski sokaklar, kalabalığın uğultusu ve her şeye 
rağmen yerleşik duygular. Tedirgin dünyaların neşeyi 
yitirmeme mücadelesini yansıtan unutulmayan, öykü 
dünyamıza bambaşka pencereler aralıyor.

Kendisi de bir Boğaz çocuğu olan sanat tarihçi Dr. 
Sedat Bornovalı, dünyada bir örneği daha olmayan 
Boğaziçi’nin her iki yakasına sıralanmış tarihî ve kültürel 
mirası tadına doyulmaz bir incelikle ve zengin görseller 
eşliğinde anlatıyor. Rotasını Evliya Çelebi’nin o meşhur 
rüyasında “Seyahat ya Resulallah” dediği Ahi Çelebi 
Camii’nin önündeki Yemiş İskelesi’nden başlatıyor;  
çağdaş mimarlık arayışlarını, hatta hikâyesi olan apart-
manları sırayla anlatarak Kavaklar’a kadar uzanıyor; 
Bebek’ten, Galata’dan, Kanlıca’dan, Beykoz’dan, Kandilli 
semaları ve Aşiyan yollarından ses verip Kız Kulesi’nde 
sonlanan mavi bir tarih yolculuğuna çıkarıyor.
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SOLDAN SAĞA  YUKARIDAN AŞAĞIYA 
1-) Suudi Arabistan 
başkonsolosluğunda öldürülen 
gazeteci-Mazur görme veya 
görülm 2-)-Kara yumuşakçası-
Yeryüzü parçası. 3-)Bir 
konu üzerinde belli kural ve 
yöntemlere uyularak yapılan 
tartışma-Midye ve balıklardaki 
solungaçlar. 4-)lahza-Derinliği 
az metal kap-Eski bir hacim 
ölçüsü. 5-)Bir tür sehpa-Teori-
Yılan. 6-)Köpek-Riyaset-En kısa 
zaman-Havale edilen borcu 
havaleyi ödeyecek kimseden 
almanın imkânsızlaşması. 
7-) Giysi kolu-Antik dönemlerde 
orta Anadolu’nun batısında 
yaşayan ve bu yöreye adını 
veren halk-lezzet. 8-) Demir 
şiş- Yemek den emir-Enerji-Boru 
sesi .9-) lityumun simgesi-Batı 
ülkelerinde vikont ile şövalye 
arasında soyluluk unvanı-Bir 
gerçeği saklamaktan vazgeçip 
açıklama.10-) Bir meyve-Nazım 
hikmetin bir oyunu-utanma 
duygusu.11-) Ventrikül-Allah’a 
inanış yolu-Antimon.12-) Hız- 
Hint kertenkelesi-Duman kiri.
13-) Yarı memnunluk anlatan bir 
ünlem- Bir karakter üzerinde aynı 
ya da farklı yönde etkili olan iki 
veya daha fazla genden her biri- 
Bolu ilinde turistik bir göl
14-) Mikroskop camı- Gelecek 
zaman, istikbal-lakonik.
15-) Üretkenlik.

1-) Arabi ayların beşincisidir
.2-)Birim-Zahım, yangı-
3-) Yasaklama, engelleme-
Nas’ ın ünsüzleri- En Gelişmiş 
Röntgen Tekniği.
4-) Burgaç, çevri, eğrim-Kunut. 
5-) Karadenizli Tiplemesi-Esinti, 
rüzgârın bir kere esmesi-Çalın-
İsim. 6-) Favori, gözde sporcu- 
İran’ın Plakası- Eski Japon 
bozuk parası-İskambilde koz. 
7-) Gazinolardaki ilgi çekici, 
eğlendirici gösteri-Nıyk.
 8-) Ceylan-Tamim .
9-) Şarkı-Asya’da bir göl-Yüce, 

yüksek. 10-) Geleneksel-
Sodyum simgesi-Hane. 
11-) Kampana-
Hindistan da yetişen 
bir bitki-Cennetlik.
12-) uzak-Bir nota-Durağan. 
13-) İz, nişan-Adriyatik’te, 
Hırvatistan’a bağlı bir ada-
Kalça.
14-) Madde sınıfı-Hindu 
inanışında tanrısal bir varlığın 
dünyada ki kötülüğü-Andık.
15-) Resim ve heykelde 
doğayı ve nesneyi biçim olarak 
gösteren eser-Kumaş katı.

D Ü N Y A N I N  E N  F A Z L A  Ü L K E S İ N E  U Ç A N  H A V A Y O L U ,
D Ü N Y A N I N  Y E N İ  H A V A C I L I K  M E R K E Z İ N D E  S İ Z İ  B E K L İ Y O R .
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