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Sevgili Turuncu Okurları

24 Ocak gecesi Elazığ Silvan’daki deprem  hepimizi 
derinden yaraladı. Soğuk, deprem, enkaz arasında 
yüreğimiz sıkıştı. Göçük altından çıkartılan her canla 

mutlu olduk, her ölüm haberi bizi derinden üzdü. Arama 
kurtarma çalışmaları devam ederken Türkçe ve Kürtçe yapılan 
telefon görüşmelerinde kardeşliğin dilinin olmadığını gördük. 
Suriyeli Mahmud’un elleri parçalansa da aramaya devam ettiği 
depremzedeler insan olmanın nasıl yüce bir şey olduğunu 
gösterdi. Evladını korumak için kendisini siper eden baba, 
enkazdan çıkarken başörtüsünü isteyen teyze… Her biri 
bizim insanımız, bizim değerimiz, bizim hikayemiz. Arama 
kurtarma ekiplerinin yaptığı fedalar çalışmalar, devletimizin ilk 
andan itibaren bölgeye stratejik müdahalesi yaralarımızı sardı. 
Sosyal teoriler komplo senaryoları ne derse desin biz birbirine 
bağlı bir milletiz. Fay hatları El- Azizi’i sallasa da kardeşliğimizi 
kopartamadı. Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan 
rahmet, kalanlara ise şifa ve sabır diliyorum. 

Şubat ayı benim ve benim gibi 28 Şubat’ı yaşayanlar için 
zor bir aydır. Kapısından 28 Şubat geçenler anlarlar bu hali, 
başörtülerimizle verdiğimiz mücadeleyi. 28 Şubat’ı ve bize 
bunları yaşatanları hatırladıkça, bugün Türkiye’nin geldiği 
noktadan geçmişe bakınca gözlerim doluyor. Öyle büyük 
mücadeleler verdik, büyük hayaller kurduk ki bugün başka 
bir vizyonla inançlara saygılı, özgür, demokrasinin temel 
değerlerini yerine getiren bir Türkiye’den bahsedebiliyoruz. 
Yolumuz daha uzun. Bugünümüze hamd olsun.

Yazmak hissetmektir. Yazmasak, hissetmesek, empati 
yapamasak anlamayız kelimeleri, cümleleri, kitapları. Turuncu, 
hayatı okuma ve anlama yolculuğu aslında. Yaşadığımız acıda 
da uğradığımız haksızlıkta da hayatı anlamak, anlamlandırmak, 
geleceğe şimdiden notlar yazmak önemli. Şubat ayında 
birçok konu ve konukla hayatı anlamlandırma çabanıza katkı 
sağlamak istedik. 

Sevgiyle kalın… 

Zahide Ceylan
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Tasavvuf ve kapsadığı her şey, psikoloji biliminde 
özellikle insanın zihin ve bedenden çok, ruh ve kalp 
dünyasına ışık tutar.
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BEYZANUR YILMAZ: O’NUN 
İÇİN VAZGEÇMEK

Belki de yanlış yolda ve yerde arıyoruzdur aradığımızı. Belki de asıl 
mesele öğrenemediklerimde değil de unuttuklarımızda! 

Dünya sanat tarihine yön veren şehir, hâlâ koruduğu tarihi 
dokusu ve insana huzur veren sokaklarıyla en sevdiğiniz 
şehirler arasına girecek. 

Astroloji ilminin kaynakları elbette putperest kavimler ve 
sapkın inançlar içinde büyük bir bozulma yaşadı.  Hala bu 
etkileri içinde barındırsa da ayıklayarak bu ilmin manasını 
kendi kaynaklarımız içinde bulabiliriz. 
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İLKNUR KOÇ AYTAŞ: DÖNÜP RUHUMUZA 
BAKALIM VE HATIRLAYALIM

SEYAHAT: FLORANSA

AYŞEGÜL AHFA: ASTROLOJİ İLMİ,
PEYGAMBERLER VE MEDENİYETLER

5046

36

36
KAPAK: GLORIA JEAN’S SAHİBİ  
SAHİBİ MEHMET DİNÇERLER RÖPORTAJI
Kahve dükkanları demek kısa molalardan oluşan 
dostluklar demek. Birbirimizi dinlemekten bu kadar uzak 
kalmışken bir vesile bir fincan kahve. 

14 32
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Coğrafyamızın kan ağladığı insanlığın ve vicdanın 
esâmesinin okunmadığı en zirve zamanlar bu
zamanlar olsa gerek. 
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ŞEYMA ÇAKIROĞLU YEŞİL:  MAĞDUR 
COĞRAFYADA YİTİRİLMİŞ İNSANLIK

Peruk. Beş harf, iki kelime. O günlerde ağır bir yük 
taşıyor aslında. Başörtülü kızların eğitimine 
ufak da olsa kapı aralıyor. 

22

ÜMMÜGÜLSÜM TAT: PERUK 
TARAYAN KADINLAR

Prensesler gibi olmak vs. Royal hayat hepimizin 
gözünde yaşanılası, özenilesi bir şey olmalı ki, güzel bir 
yaşam tasvirini hep kraliyet ailesi üzerinden yapmışız. 

32

SALİHA SAĞDIÇ: SENİ KRALİÇELER 
GİBİ YAŞATACAĞIM

Toplumun geneline bakılırsa değişim hem makro hem 
de mikro düzeyde kadından, işte ideal kadından başlar. 

44

ŞEYDA BETÜL KILIÇ: GÜÇLÜ AMA 
MUTSUZ KENT KADINLARI

18
46

46

ZELİHA TAMER UÇAR: POSTMODERN 
POSTALLARIN EZDİĞİ HAYATLAR

GAZETECİ ŞEBNEM
BURSALI RÖPORTAJI

GÜLAY KURT: NE KENTLİ 
NE DE KÖYLÜ OLMAK

28 Şubat’ta alınan kararlar kurgulanan İslami terör 
ve irtica kılıfıyla, muhafazakâr kesim için yasaklar ve 
mahrumiyetlerle dolu bir dönemin kapısını açmıştır. 

Gazetecilik kariyerinden, gündeme dair konulardan, 
Şebnem Bursalı’nın bilinmeyenlerinden, bir çok konunun 
kapısını araladığımız çok keyifli bir roportaj gerçekleştirdik. 

Sanayi devrimi sonrası doğu kentleri ve batı kentleri birbi-
rinden görece farklılıklar göstererek gelişse de kentleşme 
olgusu hemen hemen aynı düzlemde meydana gelmiştir. 
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Y er Elazığ… UMKE Gö-
revlisi Emine Kuştepe’yi 
enkazların yanı başında 
yaptığı telefon konuş-
masıyla tanıdık hepimiz. 
‘Sen annesin azize, güç-

lü ol’ diyordu. Bu cümle omuzlarında 
öyle çok duyguyu taşıyordu ki. 

ANNELİK YAPMASINI İSTEDİM 
Elazığ’daki depremde enkaz altında 
kalan Azize Çelik ile telefonla görüşen 
UMKE gönüllüsü Emine Kuştepe, aslın-
da Adıyaman’da 112 Acil Servis’te acil 
tıp teknisyeni olarak çalışıyordu. UMKE 
gönüllüsü olarak Elazığ’a geldi. Bakan-
lıktan aldıkları ihbar üzerine 16 kişilik 
ekiple birlikte yola çıktı. Kuştepe, 24 
Ocak akşamı deprem bölgesine ulaştı, 
sabah nöbeti devraldığında enkazın 
başına yardım ekibi istendi. Enkazın 
üzerine çıktığında Azize Çelik’in yakı-
nının telefonu kendisine uzattığını ve 
onunla görüşmesini istediğini kay-
deden Kuştepe, daha önce de irtibat 
kurdukları bir anneyle kızını enkazdan 
çıkardıklarını anımsattı. Daha sonra 
Çelik ile irtibat kurulduğunu ifade 
eden Kuştepe, şöyle devam etti: “Tele-
fonu aldığımda önce sağlık durumunu 
kontrol etmek amacıyla ‘Azize Hanım 
telefonunuzun ekranını görebiliyor 
musunuz?’ dedim. ‘Evet şarjım yüzde 
60, sizinle iletişim kurabiliyorum’ dedi. 
Önce beden bütünlüğünü sordum, 
‘Kolunda, bacağında bir şeyler var mı?’ 
dedim. ‘Yok, anneyim, iki çocuğum 
ve eşim var’ dedi. Eşi özellikle beyin 
ameliyatı geçirdiği için solunum sıkın-
tısının olup olmadığını sordum. Azize 
Hanım’a annelik dürtüsüyle yaklaştım, 

çünkü aşağıda acı var. ‘Sen güçlü bir 
annesin ve şu an aşağıda bizim tek ile-
tişim kurabildiğimiz kişi sensin’ dedim 
ve hepsine annelik yapmasını istedim. 
Azize Hanım da kendi çocukları ve eşi 
dışında yan tarafta yaşlı bir teyzenin 
olduğunu, Türkçe konuşmayı bilmedi-
ğini ve Kürtçe konuşmam gerektiğini 
söyledi. Ben de Azize Hanıma, teyzey-
le nasıl Kürtçe konuşabileceğini birkaç 
kelimeyle söyledim.”

KOORDİNELİ ÇALIŞTIK 
Kuştepe, teyzeden de bilgi aldıktan 
sonra koordineli şekilde AFAD, itfaiye 
ve gönüllü UMKE ekipleriyle enkazdan 
çıkarmak için uğraştıklarını dile getirdi.
“Çok şükür hepsi sağlıklı olarak çıktı. 
Deprem altındaki kişiler genelde iç ka-
nama geçirebilir ve iç kanamaya bağlı 
sıvı kaybı gelişebilir. Amacım, çocuk-
ları ve yaşlı teyze dahil hepsini uyanık 
tutmak, sesini duyabildiğimizi en az 
hasarla çıkarabilmekti.” diyen Kuştepe, 
anne ve kızını çıkardıkları sırada İçiş-

leri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık 
Bakanı Fahrettin Koca’yı gördüğünü, 
onların da enkazdan çıkarılanların 
taşınmasına yardım ettiğini söyledi.

EMPATİ KURDUM 

Kuştepe, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Şoka girenler hızlı nefes alıp verir, bu 
da akciğerlerin kalbe basıncını artırır. 
Anne olduğu için ‘Doğumda nasıl 
burnundan nefes alıp ağzından sakin 
sakin verebiliyorsan, bunları hatırla’ 
dedim ve hepsine bunu söylemesini 
istedim. Zeminde olduğu için 
ağzından nefes aldıkça toprak daha 
çok ağız içine dolacak ve tıkayacaktı. 
Onu anlatabilmek için yaşadığı 
hikayelerden yola çıkarak o şekilde 
hepsinin nefes almasına yardımcı 
oldum. Aynı zamanda empati kurarak 
yaklaştım. Çok şükür Azize Hanım 
şarjı bitmeden canlı olarak çıktı ve 
hepsi yaşıyordu. Mutluluk yaşıyoruz. 
Dilerim, tüm hayatlar Azize ve ailesi 
gibi aramıza gelir.”

ENKAZDAN 8 KİŞİ KURTULDU
Enkaz altında kalan 8 kişinin verdiği 
talimatlar doğrultusunda hayatta 
kaldığını vurgulayan Kuştepe, 
“Muhammed ikinci oğluydu, eşi ve 
bir çocuğu erken çıktı. Muhammed’in 
yanına 3 defa aşağıya girdim. Fiziki 
muayenesini yaptım, korkmamasını 
söyledim. Azize Hanımın tüm yakınları 
yukarıdaydı ve hepsiyle görüştük. 
Sağlık durumları iyi, çok şükür. UMKE 
görevlisi olarak göreve devam 
edeceğiz. Destek ekibi olarak, 81 ile 
neresi olursa olsun çıkış için hazırız.” 
ifadelerini kullandı.

Kalbİmİz, dualarımız depremden
 etKİlenen tüm vatandaşlarımızla. 

acılar acımız,
yaralar yaramızdır. 

acıları bİrlİKte paylaşacaK, 
yaraları bİrlİKte saracağız. 

depremde, elazığ ve malatya’da 
Kaybettİğİmİz vatandaşlarımıza 

allah’tan rahmet,
yaKınlarına başsağlığı, 

yaralılara acİl şİfalar dİlİyoruz.
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Senin için manası büyük, 
vazgeçmesi zor bir şey için 
vazgeçtiğin hiç oldu mu?

İnsan psikolojisinde se-
vilen ya da bağlanılan kişi ya 

da unsuru bırakmak ya da vazgeçmek, 
kişiye kolay olmayan ve beraberinde 
farklı süreçleri getiren bir durumdur. 
Ancak bu süreci ya da içinde bulunu-
lan durumu anlamlandırma, kişiye ve 
kişinin olgulara bakış açısına bağlıdır. O 
halde, bunu nasıl yapabilirim? diyor-
san yazının devamını okumanı tavsiye 
ederim.

IŞIK TUTAR 
Tasavvuf ve kapsadığı her şey, 

psikoloji biliminde özellikle insanın 
zihin ve bedenden çok, ruh ve kalp 
dünyasına ışık tutar. Hayatta anlam-
landırma içinde olduğumuz birçok 
şeyi aklımız ve mantığımızı kullanarak 
hareket ederiz. Bazı durumlarda ruhu-
muzun emin, kalbimiz ve gönlümüzün 
mutmain olmasını isteriz. Tasavvuf 
ya da tasavvuf psikolojisi, bizim bu 
isteğimize cevap verenlerdendir 
diyebiliriz. 

Şimdi tasavvufta yer alan, kısa bir 
hikâye ve devamında gelen ‘Sen’den 
bahsedelim.

“Senin için manası büyük, 
vazgeçmesi zor bir şey için vazgeçtiğin 
hiç oldu mu?” dedi mürid.

Derviş dedi:
“Evet. O’nun (Yaratıcının) benim 

istediğimi hayırlı ve güzel görmediğini 
idrak ettiğim an, benim için manasının 
kesîr olma davası bitmiş oldu ve o 
vakit her şeyden vazgeçtim. İşte bunu 
herkes yapamaz. Lâkin yapmaya muk-
tedir olduğunda, işte o zaman olgun-
laşma yolundasın demektir.” 

“Olgunlaşma yolundan kasıt nedir?” 
diye devam etti mürid.

Derviş şöyle dedi:
“İnsanoğlu hayatta farklı merte-

beler içerisindedir. Hangi mertebede 
olduğu ise onun olgunluk derecesini 
gösterir.” 

O’NUN
İÇİN
VAZGEÇMEK

İlahiyatçı/
Araştırmacı

BEYZANUR
YILMAZ
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YEDİ MERTEBE 
Tasavvufta nefis kavramı ve 

mertebelerinden bahsedilir. Bu 
mertebeler 7 tanedir. Ve sırası ile:

1.Nefsi Emmâre : Yaratıcının iste-
diklerine riayet etmeyen, kendi arzu 
ve hislerinin esiri olan nefis.

2.Nefsi Levvâme: Yaratıcının 
istediklerine kimi zaman dikkat eden, 
kimi zaman da dikkatsiz davranan, 
ama kendinden olan olumsuzluk-
lardan rahatsız olup üzülen; olumlu-
luklara ise sevinen nefis. 

3.Nefsi Mülhime: Elden geld-
iğince Yaratıcının istediklerine dikkat 
eden, bu titizliği sebebiyle de çeşitli 
ilham ve keşiflere mazhar olan nefis. 

4.Nefsi Mutmainne: Yaratıcı’dan 
gelen her şeye şeksiz, şüphesiz 
bütün hükümlerine teslim olan, kötü 
ve çirkin sıfatlardan kurtulup güzel 
ahlâk ile hemhâl olan, neticede yüce 
Yaratan ile manevi bir muhabbet 
bağı kurmuş ve bunun lezzetine 
erişmiş nefis. 

5.Nefsi Râdıyye: Bütün cihetleriyle 
Yaratıcı ’ya yönelmiş ve O’ndan asla 
gâfil olmayan ve Yaratıcı’dan, O’nun 
hüküm ve takdirinden razı olan nefis.

6. Nefsi Merdıyye: Benliğin bütün 
zerreleriyle Yaratıcı ‘ya teslim olan ve 
O’nun da kendisinden razı olduğu nefis. 

7. Nefsi Kâmile: Her türlü kötülük 
ve çirkinlikten sıyrılmış kâmil bir 
manevi olgunluğa erişmiş nefis.

O’NA GÜVENMEK
Hikâyeden sonra şimdi ‘Sen’ e 

bakalım.
Vazgeçemediğin olmazsa 

olmaz dediğin ne varsa bir gün 
vazgeçme durumunda kaldıysan ve 
bunu O’nun rızası için yapıyorsan, 
sen bu olgunlaşma yolundasın 
demektir. Hangi mertebedesin 
bilmiyorum ama bu yola girdiğini ve 
senin için doğru bir yol olduğunu 
söyleyebilirim. 

“Vazgeçemediğim ya da 
vazgeçemediklerim” diyorsun. Fakat 
bunlar sana ve hayatına olumsuzluk 
getiriyor. Hayrını ve güzelliğini 
göremiyorsun. Yaratıcının rızası 
olmadığını anlıyorsun. Bırakmak 
ve vazgeçmek istiyorsun, bir 
türlü yapamıyorsun. Sonra “Bana 
bir faydası ve hayrı olmayan şey, 
vazgeçeceğim bir şey olmalı ve 
bunu Yaratıcı bana gösteriyor, 
beni yaratan vazgeçmemi 
istiyor.” farkındalığına ulaşıyorsun. 
Olgunlaşma yoluna böylece 
giriyorsun. Kasas Suresi 24. Ayetteki 
“Rabbim doğrusu bana indireceğin 
her hayra muhtacım” duası ile Yaratıcı 
‘ya dayanıp güveniyorsun. Biliyorsun 
ki O sana kendi rızası için vazgeçtiğin 
şey ya da şeylerden daha iyi ve 
güzelini nasip eder. 

Bu huzuru yaşama ve olgunluğa 
erişme ümidi ile. 

Vazgeçemediğin 
olmazsa olmaz 
dediğin ne varsa 
bir gün vazgeçme 
durumunda 
kaldıysan ve bunu 
O’nun rızası için 
yapıyorsan, sen 
bu olgunlaşma 
yolundasın 
demektir. 

Her gün haberlerde 
savaşın politik 
boyutunu izliyoruz. 
Sosyal medya 
ve dahası birçok 

mecra da konuşulan İdlib’i kim 
vurmuş, Suriye’de hangi ülkelerin 
askerleri var, sınırlarımızın güvenliği, 
yürütülen yanlış politikalar bu 
başlıklar uzar gider. Savaşların 
yok saydığı ve yok ettiği insanlar 
gündemin ana öğesi olamıyor. 
Kışın zorlukları ve insanların 
çaresizliğinden bir haber değiliz 
ama tam olayı da idrak edemiyoruz. 
Her şey uzak. Reklam arasına kadar 
içimizi burkuyor bu gerçek. Diğer 
gerçek ise yardım organizasyonları 
ve Türk askerinin yaptığı yardımlar/
kahramanlıklar. Bunlar bir nebze 
içimize su serpiyor. Uzak olunca 
acı da mutluluk da serap gibi. 
Var ile yok arasında. Oysa bizim 
evden çıkıp en yakın mesafeyi 
almakta zorlandığımız ve hatta 
hemen hasta olduğumuz şu soğuk 
kış günlerinin geceleri çok çetin 
geçiyor. Bir battaniyeye sarılmış 
küçük bedenler aç, susuz, yorgun bir 
ülkenin kapısından bir diğer ülkenin 
kapısına gidiyor. Hayat mücadelesi 

dediğimiz şey sözcüklerle tasvir 
edemeyeceğimiz bir zorlukta. Göç 
yollarında yaşanılanı travmalar 
nesiller boyu aktarılacak belki. 
Belki ölen çocukların adları geriye 
kalacak sadece. Biz bir kutunun 
içinden seyre dalıyoruz. Sonra 
kendi dünyamızın içine dönüyoruz. 
Duyarsızlaşan bir dünya var. Biz de o 
dünyanın bir parçası oluyoruz. 

UYANIŞ BAŞLAMALI 
Kış, soğuk, açlık, yokluk, acı, 

ayrılık, hüzün… Ümit tüm acılarla 
iç içe geçmiş bize sesleniyor. Tıpkı 
mahzun savaş çocuklarının bize 
anlamlı dolu baktığı; tebessüm 
ve hüzün arasındaki bakışının sesi 
bu. Orda olanlar bir kareye sığmış 
/ ya da kısa bir filme konu olmuş 
olsa da gerçek. Gerçek bizden 
uzakta. Bizim gitmek istemediğimiz 
ancak ulaşmaya gayret etiğimiz 
ama aynı zamanda da içimizdeki 
merhametin her daim aktığı bir 

uzaklık bu. Mesafelerin önemi yok. 
Önemli olan hayatların arasındaki 
uzaklık. Ne kadar içselleştirsek 
de ne kadar orada olmayı tercih 
etsek de gidebildiğimiz miktar 
hayatımızın konfor koşullarını 
aşamıyor. Vicdanımız biraz rahatladı 
mı geri dönüyoruz evimize. Ama 
yol uzun, acı gerçek. Biz gitsek 
de var gitmesek de. Bir çocuğun 
tebessümüne asılı kalmak için orda 
her daim olmak gerek. Her daim. 
Yediğimiz her lokma da sahip 
olamadığımız her eşya bize onu 
hatırlatmalı. Uzak yolları koşarak 
geri gitmeliyiz. Bu acı ne kadar 
canlı ve gerçekse biz de o kadar 
için de olmalıyız. Uyanış başlamalı. 
Burada olmak kar etmemeli artık. 
Elle tutulur bir şeyler yapmalı. 
Birkaç yardım yaptık diye sürurla 
dolarken kalplerimiz sonrasında 
hemen rehavete kapılmamalı. 
Birinin hayatını değiştirmeye niyet 
etmeliyiz. Bir çocuğu alıp başımızın 
tacı etmeliyiz. O çocukla gerçeği 
dipdiri tutmalıyız. Evimizde bir yuva 
daha inşa etmeliyiz. Maddi manevi 
olarak orda olmalıyız. İşte o zaman 
düzenin değişmesi için gayretimiz, 
cesaretimiz bir kapı açar belki.

YAZAR
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Mağdur 
coğrafyada

Bu günlerde her-
kesin dilinde 
mevsimlerin eski 
tadı vermediği var. 
Şöyle doyasıya 

lapa lapa yağan karı görme-
den zemherileri bile bitirdik. 
Ne sonbaharın yağmurları ne 
de kışların ayazı istediğimiz 
ve alışageldiğimiz gibi değil. 
Halbuki sıcacık yuvalarımızdan 
ya da sevdiğimiz mekanlardan 
dışarıda yağan karı seyretmek 
ne büyük keyiftir.

KİMİ CAN    
KİMİ MAL DERDİNDE

İşte tam da öyle zaman-
lardayız diyebiliriz ki; kiminin 
can kiminin de mal derdinde 
olduğu.

İnsanoğlu sadece yaşadığı 
tecrübeleriyle kaim. Uzun süre-
li zorluklara gelemediği gibi 
kendine ait olmayan sıkıntılı 

tatsız anlarda da kalmaktan hiç 
hazzetmiyor. 

Coğrafyamızın kan ağladığı 
insanlığın ve vicdanın esâme-
sinin okunmadığı en zirve 
zamanlar bu zamanlar olsa 
gerek. Öyle ki kar romantiz-
mini yaşayamadığımızdan 
dem vuran bizlerin hemen 
yanı başında çamurlar içinde 
hayatta kalabilmeye çalışan 
din kardeşlerimizi belki bir an 
hatırda tutuyor ve sonra da 
hemen bu fikri savuşturuyoruz. 
Kış ayının soğuklarında sıcacık 
evimizde dışarıya çıkacakken 
üşüyecek olma endişesini çek-
tiğimiz her an, dizlerine kadar 
sıvanmış çamuru, ayağındaki 
çamurdan bir nebze daha 
temiz buz gibi suyla yıkamaya 
çalışan kadınlar ve çocukları 
gözümüzün önüne getirme-
kten ya yoksunuz ya da en 
iyimser tabirle kaçıyoruz. 

YAZAR
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KURTULUŞ ÖLÜMLE
Soğuk, bir de üstüne ıslaklık 

ve yapışkan çamur, açlıkla 
mücadele eşliğinde! Kışın zorlu 
koşulları içinde, sözde çadırları 
saymazsak, hiçbir koruma ol-
maksızın, ısınma namına hiçbir 
şeyin olmadığı iptidai bile ola-
mayacak koşullarda canlarından 
bezmiş mülteciliğe zorlanmış 
koskoca masum bir halk! He-
men yanı başımızda! Durumları 
öyle vahim, yaşanılamaz hallere 
mahkûm kadınlar ve çocuklar. 
Kurtuluşun sadece ölümle 
olunacağı fikriyle yaşamanın 
anlamını sorgulatan imkânsız 
hayat koşulları… Sözler kifayet-
siz yardımlar aciz akıl tutulmuş!

Hiçbir şey artık eskisi gibi 
değil olamayacak da.
İNSANLIĞIN İFLASI

Sahil fotoğraflarının güzelliği 
karşısında içimizi ısıtan deniz 
manzarası artık bize Aylan 
bebeğin karaya vurmuş yüzü 
koyun kumlara batmış küçücük 
bedenini hatırlatmakta. Or-
manlık alanlar artık içinde beş 
yaşında ailesini kaybeden bir 
yavrucağın sığındığı ve beş gün 
ve gece boyunca tahayyül bile 
edilemeyecek korku ve bilmem 
başka hangi hislerle küçücük 
çocukların donarak can veren 
naaşlarını saklamakta. Nereden 
geldiği belli ama kimin nesi 
olduğu bilinemeyecek beden-
ler kimsesizler mezarlıklarına 
sessiz ve sedasız defnedilmekte, 
şanslıysa birkaç kişiyle kılınan 
namazının ardından. 

Göçenlerin kalanlardan daha 
nasipli olarak düşünüldüğü 
mağdurlar coğrafyası; yitik 
hayatlar, yitik ümitler ve nice 
yitiklere ev sahibi. Öyle bir 
mağduriyet var ki İdlibli Erva 
yüzümüze haykırıyor ‘Esed’in 
bombardımanı daha yeğdir’ 
diye. Neye ihtiyaçları var sorusu-
na “Her şeye ihtiyacımız var!” 
diyen ve haykıran, sınırlarımıza 
dek hayatta kalabilme ümidiyle 
gelen kardeşlerimiz. Huzurlu 
bir nefes sıcak bir yuva ve sıcak 
bir tas çorba tek talepleri bu 
masumların.  
İnsanlığın iflasıdır bu, evet! 

ENSAR OLMA VAKTİ 
Ölümle burun buruna 

yaşamaya çalışmak. Var ola-
bilmenin en basit ihtiyaçları 
bile artık mümkün değilken. 
Ümitsizliğin çaresizliğin kol 
gezdiği o yerlerde her bir kişi 
çıldırmanın eşiğinde ölüm kalım 
mücadelesi yanında kendisiyle 
de cebelleşmekte.  

Bu duruma müsebbip 
yüzsüz ve arsız hâkim güçler-
in aksine Anadolu kucağını 
mültecilere daima açmış ve 
onları şefkatle kucaklamış 
yegâne memleket. Uzun yıllardır 
aksi sesler olsa da kahir ekseri-
yetle sahip çıktı alın yazısına. 
Barınak oldu, yuva oldu, aş oldu. 
Lakin insanoğlu nisyan ile malul. 
Kendimizi şaşırtacak hareketlere 
de sahne oldu bu ahir zaman 
halleri. Mültecilerden istifade 
edenlerden, hakaret edenine, 
istismarcıdan gasp edicisine 
de şahit oldu maalesef. Suriyeli 
Emane’yi asla unutmayacak 
hafızamız ve utancını da. Ama 
yeniden ensar olma vaktidir. 
Misafirin rızkıyla geldiğine 
olan imanımızı hatırlamalı 
ve acizin mağdurun yanında 
tekrar yerimizi daha sağlam 
almalıyız. Rabbim akıbeti hayra 
tebdil edicidir. Muin olan O’dur. 
Vasıta olmalı cânı yürekten el 
uzatmalıyız.  Rabbim bu kötü 
günleri güzelliklere tebdil ey-
lesin. Empatisini bile yapamay-
acağımız durumlara kimseyi de 
bizi de düşürmesin. Âmin

Ölümle burun 
buruna yaşamaya 
çalışmak. Var 
olabilmenin en basit 
ihtiyaçları bile artık 
mümkün değilken. 
Ümitsizliğin 
çaresizliğin 
kol gezdiği o 
yerlerde her bir 
kişi çıldırmanın 
eşiğinde ölüm kalım 
mücadelesi yanında 
kendisiyle de 
cebelleşmekte.  



YAZARYAZAR

Buna karşılık son altmış yıldır küresel 
güçlerin güdümündeki küçük bir azınlık, 
belirli aralıklarla toplum mühendisliğine 
soyunmakta, ellerindeki medyanın ve 
paranın da gücünü kullanarak ürettikleri 
kurmaca gerilimleri bahane ederek 
darbelerle ülkenin ekonomik, kültürel 
ilerleyişi geriletmektedirler. İhtiyaç halinde 
kullanabilmek adına ülkedeki insanları 
“Türk-Kürt, Laik-Antilaik, Alevi-Sünni, 
Başörtülü- Açık” gibi toplumun hiç ihtiyaç 
duymadığı alt kimliklere ayırmışlardır. 
Her bir alt kimliğe de bir diğerinin 
kendisinin varlığına tehdit olduğu algısını 
yerleştirmişlerdir. 
90’lı yılların başından itibaren ve Turgut 
Özal’ın ölümünden sonra arttırılarak 
ülkenin ileri gelen bazı gazeteci, yazar, 
öğretim görevlileri öldürülerek toplumda 
‘İslami terör’ algısı oluşturulmuştur. Sahte 
tarikat, tarikat şeyhleri ve müritleriyle 
İslam’a karşı toplumda nefret duygusu 
oluşturulmaya çalışılmıştır. 1997 yılına 
kadar adım adım darbenin alt zemini 
oluşturulmuştur.

KAPI AÇILDI 
28 Şubat 1997 Milli Güvenlik Kurulu 
toplantısı sonrası alınan kararlarla 
başlayan post modern darbe, 1990’ların 
başından itibaren ülkede kurgulanan 
İslami terör ve irtica kılıfıyla, muhafazakâr 
kesim için yasaklar ve mahrumiyetlerle 
dolu bir dönemin kapısını açmıştır. 28 
Şubat ile başlayan süreçte, bu ülkenin 
evlatları var olma ve özgürlük mücadelesi 
vermişlerdir. İrticayla ilişkilendirilip fişlenen 
on binlerce insanın hayatları post modern 
postalların altında ezildi. Gazeteciler, 
yazarlar, akademisyenler, bürokratlar, 
memurlar, iş adamları fişlenerek iş 
göremez hale getirildiler. 

‘ŞERİAT GELİYOR’
‘Şeriat Geliyor’ şeklinde oluşturulan 

suni korku politikalarının ardından, 
özellikle başörtüsüyle okumak isteyenlere 
karşı büyük bir linç kampanyası 
başlatılmıştı. Tek istedikleri eğitim almaya 
devam etmek olan, on beş- on sekiz 
yaşlarındaki, imam hatipli ve üniversiteli 
kızlarımız ‘Cumhuriyet Rejimi’nin onlara 
vermiş olduğu eğitim hakkından mahrum 
edildiler. 
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ZELİHA
TAMER
UÇAR

27 Mayıs 1960, 12 Mart 1971, 12 Eylül 
1980, 28 Şubat 1997, 27 Nisan 2007, 
15 Temmuz 2016 Türk demokrasisine 
kara leke olarak geçmiş, milletimizin 
ilerleyişinin, türlü suni bahaneler ve 

çatışmalar üretilerek, durdurulmaya çalışıldığı 
tarihlerdir.  “Türkler soluyorsa sulayacaksın, 
büyüyorsa budayacaksın” diyen İngiliz poli-
tikacı Churchill’in vasiyetini yerine getirmek 
için her on yılda bir harekete geçen küresel 
güçler ve onların içimizdeki hain işbirlikçileri; 
demokrasimize, özgürlüklerimize, ekonomi-
mize, dini yaşantımıza, kültürel değerlerimize 
çeşitli bahanelerle darbeler vurmuşlardır.

CADI AVI
Bin yıldır Anadolu topraklarında farklı dini 
inanç, dil, kültüre sahip insanlar birbirlerinin 
hak ve hürriyetlerine saygılı bir şekilde yaşa-
mayı başarmışlardır. Osmanlı İmparatorluğu 
her inanç grubunu kendi inançlarına uygun 
olarak kabul ettikleri yasalara göre yargılamış-
tır. Kimse kimseye bir inanç, yaşayış tarzı ve 
kültürünü dayatmamıştır. 



YAZARYAZAR

Bugün her şey yoluna 
girdi diye yaşananları 

yok saymak, 
pusuda bekleyen 
karanlık zihniyetleri 

görmemezlikten 
gelmek hele de 
15 Temmuz gibi 

top yekûn devletin 
varlığına kastedilerek 

gerçekleştirilmeye 
kalkışılan bir 

ihanetten sonra 
mümkün değildir.

28 Şubat Post 
Modern Darbesi’nin 
aslında vatansever, 
muhafazakâr 
vatandaşların eğitim 
yuvalarından, devlet 
kademelerinden, 
bürokrasiden,
askeri kademelerden 
tasfiye edilmesi ve 
uzaktan kumandalı 
FETÖ elemanlarının 
boşalan kadrolara 
yerleştirilmesi projesi 
olduğunu 15 Temmuz 
ile anlamış olduk.
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Daha da ötesi anayasal düzen 
karşıtı terörist ilan edildiler. Eğitim 
hakkını elde etmek isteyen binlerce 
öğrenci göz altına alındı, üniver-
site bahçelerine dahi alınmadılar. 
İstanbul Üniversitesi yüz karası bir 
uygulamayla başörtülü öğrencileri 
ikna odalarına soktu ve okula başör-
tüyle girmeyeceklerine dair elle-
rinden taahhütname aldı. 1997’de 
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bölüm 
birincisinin başörtülü olduğu için 
törene alınmaması yapılan zulmün 
sembolü oldu. 

Günlerce eğitim hakkının en-
gellemesine dikkat çekmek için, 
mağdur edilmiş öğrenciler ve aile-
leri tarafından, demokratik oturma 
eylemleri yapıldı; ancak vicdanlar 
katılaşmıştı. Öğrencilere, ailelerine 
baskı ve zulümle muamele edildi. 
Anayasal düzene karşı koymak ve 
sivil itaatsizlik gibi uydurma neden-
lerle henüz ortaokul, lise ve üniversi-
te çağlarındaki öğrenciler ve aileleri 
hapis cezasına çarptırıldılar. Onlarca 
yıl suçsuz insanların hayatları hapis-
hanelerde çürütüldü.

EN BÜYÜK SİVİL EYLEM 
11 Ekim 1998 yılında en büyük 

sivil toplum eylemi düzenlendi. Mil-
yonlarca insan ülkenin bir başından 
diğer başına el ele tutuşarak, eği-
tim haklarının ellerinden alındığını 
dünyaya duyurmak adına, özgürlük 
zinciri oluşturdu. Eylemde birçok 
kişi tutuklandı ve idamla yargılandı. 
Tazyikli su ve coplarla müdahaleler-
de bulunuldu.

Basına yansıyan bu olayların 
dışında, o yıllarda üniversite eğitimi 
alan kız kardeşlerim ve benim gibi 
birçok kişinin yaşadığı, bizzat şahit 
olduğumuz trajik, aşağılayıcı, kısıtla-
yıcı olaylar gerçekleşmiştir. 

ŞANSLIYDIM 
28 Şubat darbesine yüksek lisans 

eğitiminin ikinci yılının bahar döne-
minin ilk haftalarında yakalandım. 
O güne kadar üniversitede hocala-
rımızla ve arkadaşlarımla daima iyi 
ilişkiler içindeydim. İstanbul Üniver-
sitesi’nde patlak veren başörtüsü 
yasağını televizyonlardan takip 

ediyorduk. Sınıftaki tek başörtülü 
öğrenciydim. Mühendislik fakülte-
sinde okuduğum için bölümde çok 
az sayıda başörtülü öğrenci vardı. 
Henüz başörtü yasağı üniversite 
yönetimlerinin şahsi tutumlarına 
göre uygulanmaktaydı. Bizim üniver-
sitemizde henüz uygulama başla-
mamıştı. Ancak bizler de tedirgin 
bir bekleyiş içerisindeydik. Birkaç 
hafta önce ders seçme aşamasında 
odasına girip sohbet ettiğim hocam, 
aramızdaki iyi diyalogu göz ardı ede-
rek, derse girip bana doğru yönelmiş 
ve kulağıma eğilerek; yönetmelik ge-
reği beni başörtümle derse alamaya-
cağını, sorun çıkarmadan dersi terk 
etmem gerektiğini bildirmişti. Hiçbir 
şey söylemeden ayağa kalkıp dışarı 
çıktım. Ben diğer arkadaşlarıma ve 
kız kardeşlerime göre şanslıydım. En 
azından üniversite eğitimini tamam-
lamıştım. Kız kardeşlerim ve ben de 
diğer öğrenci arkadaşlarımız gibi 
Türkiye genelindeki insan haklarına 
aykırı uygulamalarla eğitim hakkın-
dan mahrum bırakılmıştık. 

ŞARLATANDAN   
EMİR ALANLAR

Mimarlık fakültesinde okuyan kız 
kardeşim üniversitedeki diğer arka-
daşlarıyla sözleşmişler, hafta başında 
bütün başörtülü arkadaşlarıyla derse 
girmeyip uygulamayı protesto etme 
kararı almışlardı. Ancak bu öğrenci-
lerin büyük bir kısmı, bugün FETÖ 
olarak bilinen sözde hocalarından 
aldıkları emirle, başörtülerini çıkarıp 
derslere girerek başörtüsü mağdu-
ru arkadaşlarına ihanet etmişlerdi. 
Bütün ülke genelinde “Başörtüsü 
teferruattır” emrini alanlar başlarını 
açıp derslere girdiler. O günlerde 
anlam verilemeyen bu hareketin 
nedenleri ‘15 Temmuz Hain Darbe 
Girişimi’yle netlik kazanmıştır. 28 
Şubat Post Modern Darbesi’nin 
aslında vatansever, muhafazakâr 
vatandaşların eğitim yuvalarından, 
devlet kademelerinden, bürokra-
siden, askeri kademelerden tasfiye 
edilmesi ve uzaktan kumandalı FETÖ 
elemanlarının boşalan kadrolara 
yerleştirilmesi projesi olduğunu 15 
Temmuz ile anlamış olduk.

DARBELERİ YOK SAYANLAR
Eğitim hakkı ellerinden alınan 

öğrencilere 2011 yılında AK Par-
ti döneminde üniversiteye geri 
dönme hakkı tanındı, 2014 Eylül’de 
yapılan kılık kıyafet düzenlemesinin 
ardından, ilkokuldan sonra isteyen 
kız öğrencilere başörtüsü takarak 
eğitim alma özgürlüğü verildi. Bu 
düzenlemeyle kamu personeline de 
başörtüsüyle çalışma hakkı tanındı. 
Devletin esas görevinin vatandaşlara 
eşit eğitim hakkı tanımak olduğu-
nun; çağdaşlığın, modernliğin, aydın 
olmanın insanlara nasıl yaşayacak-
ları, nasıl giyinecekleri, hatta nasıl 
düşünecekleri dayatılarak değil sa-
dece özgür düşünce ve bilimle elde 
edilebileceğinin altı çizilmiş oldu. 

Bugün 15 Temmuz’a ‘Tiyatro’ 
diyenler, 28 Şubat’ı da yok saymak, 
unutturmak istemektedirler. Bazı 
yaşananların telafisi yoktur. Yarım 
kalmış okulların, ortasından kesilmiş 
memuriyetlerin, eşinin başörtüsün-
den dolayı kocası memuriyetten, 
askeriyeden atılmasın diye dağılan 
ailelerin, yıllarca başörtülü iş buluna-
madığı için katlanılan ekonomik yok-
sunlukların, kamusal alan safsatasıyla 
oğlunu vatan savunmasına gönder 
‘Ama sen tören alanına başörtüsüy-
le alınamazsın’ şeklinde yaşatılan 
mahrumiyet ve aşağılanmaların,  
gençliğin en güzel yılları hapiste bir 
hiç uğruna geçirilen, ömürlerden 
çalınan zamanların telafisi mümkün 
değildir. 

HER ŞEY YOLUNDA MI?
Bugün her şey yoluna girdi 

diye yaşananları yok saymak, pu-
suda bekleyen karanlık zihniyetleri 
görmemezlikten gelmek hele de 
15 Temmuz gibi top yekûn devletin 
varlığına kastedilerek gerçekleştiril-
meye kalkışılan bir ihanetten sonra 
mümkün değildir.

İnancımız gereği örttüğümüz 
başörtülerimizle eğitim almak 
isteyen bizler, bu vatanın evlatları 
olarak ‘Örümcek kafalılar’ adıyla 
aşağılanarak vatan için en büyük 
tehdit olmakla itham edildiğimiz, 
kapılardan kovulduğumuz, üniversi-
te bahçelerine dahi alınmadığımız, 

en temel haklardan olan eğitim 
hakkımızın elimizden alındığı, sosyal 
aşağılanmaya maruz bırakıldığı-
mız, iş bulamadığımız, eğitim için 
zorunlu olarak gurbete gittiğimiz, 
başörtülü olarak hastanelerin sağlık 
hizmetlerinden yararlanamadığımız, 
memurların, iş adamlarının dahi 
fişlendiği, görevlerinden uzaklaştı-
rıldığı, itibarsızlaştırıldığı, ülkenin en 
ücra köşelerindeki köy okullarında 
bile başörtülü öğretmen avına 
çıkıldığı, zaten ekonomik kriz içinde 
boğulan ülkemizin ekonomik olarak 
bankalarının hortumlandığı günler-
den geliyoruz.  İnsanların hayatları-
nın post modern postalların altında 
ezildiği, zulmün ‘Kamusal alanda 
başörtü yasağı’ diye devlet eliyle bu 
vatan için gözünü kırpmadan canını 
verecek vatan evlatlarına dayatıldığı 
karanlık günleri milletimizin ferase-
tiyle geride bıraktık. Bin yıldır din, dil, 
ırk, kültür ayrımı yapmaksızın büyük 
bir hoşgörüyle bir arada yaşayan 
bizler hak ve özgürlüklerimizin 
teminatı adına bin yıl geçse de 28 
Şubat’ı unutmayacağız ve unuttur-
mayacağız.
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Siz hiç perukçuya gittiniz mi? 
Ben gittim. Üniversite sınavı-
nı yeni kazanmıştım, kayıt 
için gerekli olan başı açık fo-
toğrafımı kadın bir fotoğraf-

çıya çektirmiştim. O zamanlar kadın 
fotoğrafçı bulmak hiç kolay değildi, 
fotoğrafların hikayesi yoktu, kalitesi 
vardı. Bir fotoğrafın kalitesini alnı açık 
mı, boynu açık mı, saçları fönlü mü 
yoksa başörtüden yeni mi çıkmıştı 
gibi sorular belirliyordu. Başörtülü 
fotoğrafları hatıra niyetine çektirirdik. 

Başı açık fotoğraflar ise tüm resmi 
evraklarda nüfus cüzdanından sonra 
yanımızda taşımamız gerekenler 
listesinin başında yer alıyordu. 28 
Şubat günlerinin üzerinden birkaç 
yıl geçmişti fakat tartışmaları hala 
devam ediyordu. 

‘OKUL İÇİN Mİ?’
Şehrin belirli yerlerinde peruk-

çular açılmıştı. Kahverengi, kesta-
ne ve siyah peruklar. Altına bone 
takıyorsun, üstüne peruk. Perukçuya 
girdiğin anda ‘Okul için mi?’ diye 
soruyorlar. ‘Evet’ diyorsun mahcup 
bir edayla. Birkaç çeşit gösterirken 
olur da sohbet etme imkânın olursa 
soruyorsun: ‘Nasıl temizleyeceğim, 

tarayacağım, alerji yapar mı, başım-
dan düşer mi’ gibi sorularını. Aldığın 
peruğu siyah bir poşete koyuyor-
lar, elinde poşetle eve geliyorsun. 
Elinde sanki bir yükle eve geliyorsun. 
Kayıttan itibaren kampus kapısın-
daki bir barakada, ağacın arkasında, 
otobüsün içinde peruğu bonenin 
üzerine takıyorsun. Bazı fakültelerde 
başörtünün üzerine peruk takılması-
na müsaade ediliyor ve o fakültelerin 
ne kadar şanslı olduğu konuşuluyor. 

‘AĞIR’ BİR ŞEY 
Peruk hava almayan, sentetik 

ve başa geçirdiğinizde ağır bir şey. 
Kulaklarınız duymuyor önce, başınız 
terliyor, alışma sürecinde birçok 

sıkıntı yaşanıyor. Sonra bölümün pe-
ruklu öğrencisi oluyorsun. Özgürlük, 
eşitlik, devrim yazıyorlar okul du-
varlarına seni görmezden gelenler. 
Yurt dışında başörtülülerle beraber 
doktora yapan hocaların Türkiye’ye 
gelince demokrasinin ve anayasanın 
temelini perukla atıyor. Peruğun 
üzerine inşa ediliyor sanki o bin yıl 
sürecek dedikleri sistem. 

‘FÜTURAT’…
Peruk. Beş harf, iki kelime. O 

günlerde ağır bir yük taşıyor aslında. 
Başörtülü kızların eğitimine ufak 
da olsa kapı aralıyor. Hocalar fetva 
veriyor perukla ilgili. Muhafazakâr 
entelektüeller peruğu tartışıyor. Bazı 
solcular tek bir risk almadan ‘Aslın-
da başörtü yasakları özgürlüklere 
aykırı’ diyor en kısık sesleriyle. Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi’nde Leyla 
Şahin’in mücadelesi devam ediyor. 
Merve Kavakçı çoktan vatandaşlıktan 
çıkartılmış. ‘Bu kadına haddini bildirin’ 
cümlesi zihnimizin bir köşesinde 
duruyor. Başörtülü kızlar perukla 
okuyor okullarda. Mezun olunca ne 
olacağını bilmeden. FETÖ zaten ‘Fü-
turat’ dediği başörtüsünü bir gecede 
çıkartma emri varmış. Herkes kendi 
hayatında, kendi hikayesinde çözüm 
arayışına girmiş. Calcilus, ekonomi, 
imar hukuku gibi tüm dersleri geç-
sen ne çıkar. Önümüzü göremiyoruz. 
Birçoğumuzun üniversiteden mezun 
olup olamayacağımız bile meç-
hul. Mobbing kelimesi o zamanlar 
düşmemiş dilimize. Baskı diyoruz, ba-
şörtülüyüz, peruk takıyoruz, başımızı 
okulda açıyoruz fakat yine de baskı 
altındayız. En çok ilkbaharda sıkış-
tırıyor hocalar. ‘Sen öyle terlemiyor 
musun, çok uzun giymişsin, Mek-
ke’den dün gelmiş gibi’… Bazen tek 
bazen üç beş başörtülü var sınıflarda 
fakat herkesin en hassas noktası bu 
konu. Başörtüsü yasakları kalkacak-
mış diyorlar, inanmıyoruz. Bugünleri 
hayal bile edemiyoruz. Sanki uzun 
yıllar daha kızlar perukla okuyacak, 
peruğu taşıyamayanlar okulu bıraka-
cak, her sabah güvenlikle başörtülü 
kızların arasında tartışma yaşanacak, 
kantinde, kütüphanede bir çift göz 

sizi takip edecekmiş gibi. Başörtülü 
yani şüpheli, sakıncalı, anayasanın ve 
demokrasinin tehdidi. 

GEÇİCİ BİR YOL 
O günlerde hem sırdaşımız hem 

yoldaşımız peruklar. Çantamızın en 
altında sakladığımız, arada bir evde 
çıkartıp havalandırdığımız peruklar. 
Bugün bakılınca bir anlam ifade 
etmiyor belki ama bir nesil Türkiye’de 
peruk taktı. Kadınlar peruk takarsa 
oğulları askeri okul sınavına alındı, 
kocaları terfi etti, kızlar üniversite 
sınavına girdi. Üzüntüden saçlarımız 
dökülürken peruklar bize kamusal 
alanda geçici bir yol açtı. 

Bugün gazetelerde yazan en-
telektüeller, akademisyenler, azıcık 
vicdanı olanlar bile bize en fazla 
acıdı. 28 Şubat sonrasında öyle bir 
atmosfer oluşturuldu ki bu darbe 
sadece imam hatiplilere ve başörtü-
lülere yapılmış gibi. Başörtülüler evcil 
hayvanlarla bir tutuldu, bu ülkeden 
gidin pankartları açıldı, ikna odaları 
kuruldu, eylemlere katılanlar tutuk-
landı, nüfus cüzdanlarına yıllarca el 
konuldu.

UNUTTURULMAK İSTENİYOR 
Şimdi baş açma kampanyaları 

düzenleniyor, önceden başörtülü 
olup daha sonra başını açma kararı 
alanların bireysel hikayeleri üzerine 
defalarca yazılıp, çiziliyor ve çanta-
sında peruk taşıyan kızların hikayeleri 
unutturulmak isteniyor.

Oysa bu ülkede başörtülü kadın-
lar zorla peruk taktı. Kamusal alanda 
var olmanın tek çözümü peruktu. 
Dünya milenyumu konuşurken biz 
başörtüsü ve anayasayı tartışıyorduk. 
Ne 28 Şubat’ı ne de bize başımızdaki 
örtüyü çok gören darbeci zihniyeti 
unutmadık. 28 Şubat her yönüyle 
ağır darbeydi. Şükür ki atlattık o 
yılları. Peruklar ve yaşadıklarımız çok 
şükür mazide kaldı. Anılar hafıza-
larımızda, unutmadık. 28 Şubat’ı 
bize unutturmak isteyenlere karşı 
unutmadık. Allah’ın yolu kimsesiz 
kalmaz diyerek yürüdüğümüz yolları 
unutmadık. Peruk tarayan kadınların 
hikayelerini unutmadık. 

Oysa bu ülkede 
başörtülü kadınlar zorla 

peruk taktı. Kamusal 
alanda var olmanın 

tek çözümü peruktu. 
Dünya milenyumu 

konuşurken biz 
başörtüsü ve 

anayasayı tartışıyorduk. 
Ne 28 Şubat’ı ne de 

bize başımızdaki 
örtüyü çok gören 
darbeci zihniyeti 

unutmadık.
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B
u basit ama anlatması 
pek de kolay olmayan 
bir hikâye. Hikâyelerde 
ne kadar gerilim varsa 
o kadar gerilimli, ne 
kadar hüzün varsa o 
kadar hüzünlü ve en 

az acı gerçek kadar yakıcı bir hikâye. 
Başı ezelde başlayan ve ebede kadar 
devam edecek bir savaşın hikâyesi. 
Toplumsal vicdanımızı en ağır haliyle 
yaralayan, içinde kovuşturmalar, 
tartışmalar, kavgalar, soru işaretleri, 
desiseler, hileler, yitip giden hayatlar, 
hevesler ve daha nice travmalar 
barındıran iç burkucu hikâyeler 
yığını. Tahammülsüzlüğün, kendi 
kendine düşman yaratmanın, vehmin, 
başkasına, ötekine duyulan öfkenin 
hikâyesi… 

DARBELERİ SEYRETTİK 
Modern devlet tecrübemizin şu 

kısacık diliminde, şu ya da bu ölçüde 
ötekine karşı kayıtsız ve tahammülsüz 
olmuş, acaba kendimiz ve memleket 
için doğru nedir diye düşünebilme 
kabiliyetimizi yavaş yavaş kaybedip, 
bizi biz yapan değerlere de düşman 
kesildik. Kendimizden olan ne var 

ise ona düşman… Ne olmamız 
gerektiğini, erdem idealimizi, 
hayata karşı tavır alışımızı belirleyen, 
belirlemesi gereken normlar birer birer 
eridi. Sonunda iki dünya arasında bir 
deliye dönen birey, cinnetine yenildi. 
Bir taraf oldu karşısındakine düşman 
oldu. Onu alt etmek için her türlü yolu 
denedi… Kaybeden hep kendi oldu. 
Başkasına vurdukça kendi dişleri kırıldı, 
ötekinden nefret ettikçe, kendinden 
daha fazla nefret etti… 

Belki de her şey -ayrılıkçılığa karşı 
ne kadar sert çözümler üretilirse 
üretilsin- toplumun çeşitliliğini, farklı 
düşünceleri aynı şekilde düşünmeye 
zorlayamayacaklarını fark etmeleriyle 
başlamıştı. Her türlü anlayış zorbalıkla 
ve totalitarizm ile bastırılmaya, 
sindirilmeye çalışılmıştı. Uhrevi yaralar 
açan birçok darbe seyretti bu ülke 
insanı. Güzel bir abimizin deyimi ile 
ruhumuzda morluklar bırakarak geçip 
giden… Mayıslar, martlar, eylüller, 
şubatlar… Üzerlerine ne kadar çok 
yazılıp söylendi. 

HAYAL KIRIKLIĞI 

Oysa zulüm eninde sonunda 
zulmedenleri bitap düşürür. 
Zulmedenler, hakikati kendi tekellerine 
aldıklarından veya hakikatin kesinkes 
ele geçirebileceğinden emin olamaz 
hale gelmişlerdir. 

ZORBALIĞIN
MARiFETi
BU DÜNYA
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Bu yüzden, gücü elinde 
tutanların, hikmete olan uzaklığı, 
tekinsizliği ve uygulanan baskının 
şiddetini belirlemiştir. Devletine 
gözü kara bir şekilde bağlı olan 
yurttaşların hayal kırıklığını daha da 
derinleştiren de tam da bu durum 
olmuştur. Şubat ayının o kuru 
ayazında başlayan ve sonrasında 
büyüyerek devam eden bu hayal 
kırıklığı, öfkeye isyana, duaya ve 
yakarışa dönüşmüş, bu zorbalık 
karşısında birçok insanı bir araya 
getirmiştir. Mümin insan, inançları 
yüzünden suçlandı, aşağılandı, 
alçakça tezgâhlarda tahriş edildi, 
sindirilmeye çalışıldı. İman ettiğimiz 
yaşam üslubunu, ağzından salyalar 
akıtarak, üzerimize hırlayanlara karşı 
savunmaya geçmek durumunda 
kalmıştık. Şerefiyle ve haysiyetiyle 
iman eden her yürek, üzerlerine 
yaftalanmaya çalışılan kötü intibadan 
sıyrılarak, daha da güçlü çıkmak 
zorundaydı. 

HÜRRİYETTEN    
KORKUYORLAR 

Şerefli ve haysiyetli müminlerin, 
bu vatan evlatlarının gerçekte tek 
istediği ne güç ne taht ne nam ne 
de nişandı. Kendi saygınlıklarını, 

hürriyetlerini geri istiyorlardı. 
Zorbalarsa ölümden çok hürriyetten 
korkuyorlardı. Hiç kimse, hele hele 
karşısındakini düşman olarak gören 
bir kitle, gönül rızasıyla hürriyeti 
paylaşmak istemez. Çünkü hürriyet 
adil olanlar için bir fetihtir. Bizler 
içindeki imanla ahenk bulmuş 
yürekler, kendi hürriyetini fethetmek 
için her şeyini seferber etmişti. 
Kazanılacak bir hürriyet için…

HAYIR İLE ŞER 
Söyleyecek sözü olan her 

zaman her yerde hürdür. Belki de 
hikâyemizin şarkısı çok eskiden 
terennüm edilmiştir. Bu ezelden 
ebede uzanan hayırla şerrin karşı 
karşıya geldiği öykülerden sadece 
biri. Kendi nutkumuz belki yetmez 
ama Cibran’ın sözlerine kulak 
verelim…

“Biz hüznün çocuklarıyız, siz 
sevinçlerin… Bizim hüznümüzle 
sizin sevinçlerinizin arasında 
asil atlarınızın aşamayacağı, 
güzel bineklerinizin üzerinde 
yürüyemeyeceği sarp yolları, dar 
geçitleri olan engeller var. 

Biz sizin küçüklüğünüze acırız, 
siz bizim büyüklüğümüzden 
tiksinirsiniz, bizim acımamızla sizin 
tiksintiniz arasında zaman bize ve 
size hayret ederek duru kalır. 

Biz size dostlarımızsınız gibi 
yaklaşırız, siz bize düşmanlarınızmışız 
gibi saldırısınız. Dostlukla düşmanlık 
arasındaysa gözyaşları ve kanla dolu 
derin bir uçurum vardır. 

Biz size saraylar inşa ederiz siz 
bize mezarlar kazarsınız; Sarayın 
güzelliği ile mezarın karanlığı 
arasındaysa insanlık demirden 
ayaklarla gezinir. 

Biz sizin yolarınıza güller döşeriz, 
siz bizim yataklarımızı dikenlerle 
örtersiniz; gülün yaprakları ile 
dikenleri arasındaysa hakikat derin 
ebedi bir uykuyla uyur. 

Başlangıçtan beri siz bizim uysal 
gücümüzle sert zayıflığımız eşliğinde 
güreşirsiniz. Bir an bize galip 
gelirseniz sevinerek kurbağalar gibi 
gürültü koparırsınız, bir zamanda biz 
size galip gelirsek ulu kimseler gibi 
sessizliğimizi koruruz…”

YAZAR

DOĞRU 
TARAFSIZ

GÜVENİLİR
HIZLI HABERİN 

TEK ADRESİ...

Hiç kimse, hele 
hele karşısındakini 
düşman olarak 
gören bir kitle, gönül 
rızasıyla hürriyeti 
paylaşmak istemez. 
Çünkü hürriyet adil 
olanlar için bir fetihtir. 
Bizler içindeki 
imanla ahenk 
bulmuş yürekler, 
kendi hürriyetini 
fethetmek için her 
şeyini seferber 
etmişti. Kazanılacak 
bir hürriyet için...
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Başbakanlığındaki 54. Cumhuriyet 
Hükümeti’nin çökertilmesiyle  
sonuçlanmadı.   

Devletin işleyişinin askerileşmesi, 
toplumun kutuplaşması, dindarların 
asker tarafından fişlenmesi ve kamu 
alanından ayıklanmaya çalışılması, 
bu amaçla anayasal kurumların ve 
demokrasinin militanlaştırılması, par-
tilerin türlü bahanelerle kapatılması 
28 Şubat sürecinin sonuçlarından 
sadece bir kaçıydı.

MEDYA AYAĞI 
28 Şubat’ın bir numaralı silahı 

medyaydı. Merkez medya ‘Yasal 
maskeli’ askeri müdahalede psi-
kolojik harekâtlarda aktif olarak 
‘Silah’ vazifesi görüyordu. 27 Mayıs 
1960 darbesinde Alpaslan Türkeş’in 
radyodan darbe bildirisi okuması ya 
da 12 Eylül 1980’de Kenan Evren’in 
TRT’den yaptığı darbe konuşması 

gibi değildi medyanın işlevi. Medya 
gizli bir gündeme hizmet için tüm 
yayınlarında halka panik ve korku 
pompalıyordu. Haber bültenlerin-
de irtica yaygaraları kopartılıyordu. 
Medya, vatandaşı askeri seçkinlerin 
tercihlerine göre idealize ediyordu. 
Başörtülü üniversite öğrencisini hat-
ta orta ve lise eğitimi gören imam 
hatipli çocukları hedef gösteriyordu. 
28 Şubat’ın en azılı medya silahların-
dan biriyle geçen anımı anlatırsam 
medya mensuplarının pozisyonunu 
daha net çizmiş oluruz.

‘İLETİŞİM FAKÜLTESİNE  
GİREMEZ’

Yıl 2000… Hani milenyum 
yaygaraları kopartılan o sene… 
Eminönü’nden vapurla Kadıköy’e 
geçiyorum. Elimde bir bardak sıcak 
çay, dilimde dualar soluksuzca 
okuyorum. Martıların arkadaşlığı 

biraz sonra gireceğim sınavın stresini 
azaltıyor, umutlarımı boğazın serin 
suları besliyor. Dile kolay, beş aylık 
bir eğitimin finali olacak. Aileme 
başarı borçluyum. Dershane kayıt 
görevlisinin kaşlarını çatıp başındaki 
peruğu sallayarak ‘Kızınız imam hatip 
mezunu tam puan alsa da iletişim 
fakültesine giremez’ dediği gün söz 
verdim. Beni ne olur buraya yazdır-
mayın diye ağlarken söz verdim. 

ASKERİN SİLAHI:   
GÜLGÜN FEYMAN 

Gözümün içine işleyen spot 
ışıklarına, içeride beni sınav için 
izleyen ülkenin en bilinen haber spi-
kerine rağmen güzel bir çekim oldu. 
Deneme sınavı olduğum stüdyodan 
çıkmak üzereyken kursun sahibi gizli 
bir şey söyleyecekmiş gibi yanıma 
gelip fısıltıyla ‘Gülgün Feyman senin-
le özel olarak görüşmek istiyor’ dedi. 

GONCA 
BABÜR
ÇAKIR

Cumhuriyet tarihimiz utanç 
verici darbelerle dolu. 
Geçmişte Başbakanımı-
zı astıkları da oldu, yakın 
zamanda Türkiye Büyük 

Millet Meclisi’ni (TBMM) bombalayıp, 
251vatandaşımızı katlettikleri de… 
Üç kıtada 700 sene adaletin terazisi 
olmuş bir imparatorluğun maddi ve 
manevi mirasıyla ışıldaması gereken 
Türkiye, 80 senede beklenen ivmeyi 
gösteremedi. Çok partili sisteme ge-
çişle birlikte güzel ülkemizin cefakâr 
insanlarının manevi değerleri tehdit 

unsuru olarak algılandı. Türkiye 
Cumhuriyeti’nin en önemli kazanımı 
demokrasi, müdahaleler nedeniyle 
kevgire döndü. Ancak 28 Şubat 
Darbesi diğerlerinden çok farklıydı. 
23 yıl önce darbeci Orgeneral Çevik 
Bir’in ifadesiyle yapılan post-modern 
bir darbeydi. Yani bu darbe askerin 
yönetiminde olsa da sistematik 
bir düzenle işleyen asker, sivil (iş 
dünyası) ve medya ittifakı üzerine 
kurulmuştu.

BAŞARILI OLDULAR 
Kuşkusuz 28 Şubat’ın tohumları 

1994 yılında Refah Partisi’nin yerel 
seçimlerdeki başarısı üzerine atıldı. 
Umduklarının aksine başta İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi olmak üzere 
tüm Refah Partili belediyeler halkın 
beklentilerini karşıladı ve çok başarılı 
oldular. Aslında bu başarının ardında 
yatan önemli nedenlerden biri de 

Refah Partisi’nin kendi siyasî söylemi 
hakkında sürekli olarak tekrarlanan 
korku ve tedirginliklere karşılık, 
bunları yersiz bir evham olarak boşa 
çıkaracak yeni bir siyasî yapılanmaya 
yönelmesiydi. 

SİLAHSIZ KUVVETLER 
Türk demokrasisinin yapısal so-

runları vardı. Parti kapatmak Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcısının talebi 
doğrultusunda Anayasa Mahkemesi 
Başkanının iki dudağının ucundaydı. 
Devlet yönetimi, asla Refah Partisi 
lideri Necmettin Erbakan’a teslim 
edilemezdi. Ancak karmaşık siyaset 
oyunlarına rağmen Anayol hükü-
metinin arkasından, 7 Haziran 1996 
Refahyol hükümeti kuruldu. Askerler 
mevcut durumun aşılması yönünde-
ki arayışları değerlendirirken “Bu defa 
işi silahsız kuvvetler çözsün” demişti. 
28 Şubat süreci, sadece Erbakan’ın 
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O yılların en popüler ve güçlü haber 
spikeri önce beni büyük iltifatlara 
boğdu, sonra kendince bir teklifte 
bulundu: “Saçını açmayı düşünürsen 
Star TV’de iş imkânı sağlayacağım.” 

Başımı inancım gereği örttüğü-
mü belirtince işittiğim sözler bugün 
bile sinirimi bozuyor. “Amacın iba-
detse evinde başını örterek ibadet 
yap! İnancını işyerine taşıma. İkiz kız-
larım yaşındasın ziyan olma! Annen 
yaşındayım seni düşünüyorum. Saç 
telini yine de göstermek istemezsen 
benim perukçuma gider sana renk 
renk peruklar yaptırırız. Başörtünle 
benim çalıştığım kanalın güvenli-
ğinden temizlikçiyim diyerek bile 
geçemezsin.” Adı daha sonra ikna 
odası olarak anılan o odadan o gün 
ikna olmadan hayal kırıklıkları içinde 
çıktım. Feyman’ı biraz öfkelendirdim. 
Ne bekliyordum ki, askerin ekranda-
ki en ağır silahıydı!

‘İRTİCA GEREKÇESİ’
24 Kasım 1995 genel seçimlerin-

de 6 milyon 12 bin 450 oyla, halkın 
yüzde 21.37’sinin oyunu alan Refah 
Partisi kapatıldı. Bir başka demokrasi 
utancı ise 8 Mayıs 1999’da yaşandı. 
Ardından açılan Fazilet Partisi’ne 
yine irtica gerekçesiyle kilit vuruldu. 
Hak verilmez alınır düşüncesiyle 
Fazilet Partisi İstanbul İl Gençlik 
Kollarında görev almaya başladım. 
Öğleden sonra İl Başkanımız Nu-
man Kurtulmuş yanımıza geldi. Her 
zamanki naif ifadesi yerini hüzne bı-
rakmıştı, kollarını dirseklerine kadar 
kıvırdığı beyaz gömleğinin içinde 
bile yüzü kireç gibi görünüyordu. O 
tek kelam etmeden ne diyeceğini 
anlamıştık. Çok üzgün ama vakur 
bir şekilde “Arkadaşlar bu haksızlığa 
rağmen demokrasiye güveninizi, 
ülkeniz için umudunuzu yine de yi-
tirmeyin” dedi. O akşam hep birlikte 
İstanbul’un Fetih Şölenine gittik.

“BİZİM DE ANNEMİZ…”
Yıl 1998… Eminönü’nde bir 

karakoldayım. Yaşım 16… Şaka gibi 
arkadaşlarımla nezaretteyim… Ka-
rakol karanlık, nemli, kokusunu tarife 

gerek yok. Korkuyor muyuz, hayır! 
Akıbetimiz ne olacak diye biraz te-
dirginlik var sadece… Suçumuz Sul-
tanahmet Meydanı’nda başörtülü 
eğitim hakkımız için el ele eylemine 
katılmak. Slogan yok, taşkınlık yok. 
Dünyanın en haklı ve en masum 
eylemi... Çevik kuvvet polislerinin 
sert müdahalesinin özrünü kara-
koldaki polis abiler diledi: “Bizim de 
annemiz, kız kardeşlerimiz başörtü-
lü, yapılanlardan ötürü çok üzgünüz.” 
Bu cümle çölde suya kavuşmuş gibi 
mutlu etti hepimizi…

İstanbul’un dört bir yanından 
gelen gönüllü avukatlar destekçimiz 
oldu. Kapısının önünde her gün ağır 
silahlı askerlerin beklediği, bir günde 
bütün öğretmenleri görevden 
alınan Eyüp İmam Hatip Okulu’nun 
küçük öğrencileri sahipsiz kalmadı. 
Ne acıdır ki dağdaki teröristle mü-
cadele etmesi gereken askerlerimiz 
o yıllarda yaşları 11 ile 17 arasında 
değişen çocuklar için nöbetteydi. 

AK PARTİ ZAMANINDA 
Yıl 2007… Kanal 7 

televizyonunda haber muhabiriyim. 
Süt ürünleriyle meşhur bir markanın 
İstanbul’un çeşitli semtlerinde 
sergilediği inek heykelleri açık 
artırmayla satışa çıkarılacak. 
Kameraman arkadaşımla basın 
davetiyesini alıp salona gittik. 
Diğer medya mensuplarıyla birlikte 
program öncesi çekim yapmaya 
başladık. Müzayede görevlisi bir 
bey ‘Şu anda çekim yapmayın’ 
diye uyardı. Israrcı olmayıp çekimi 
durdurduk. Ancak aynı uyarıyı diğer 
meslektaşlarımıza yapmayınca 
tekrar röportaj için mikrofonu 
uzattığım esnada iletişim sorumlusu 
hanımın sert uyarısıyla irkildim. 
‘Kadın konuklarımız rahatsız olur 
kesinlikle çekim yapamazsınız sizi 
dışarı alalım’ diyerek kapının yolunu 
gösterdi. ‘Sizin davetiniz üzerine 
geldik deyince’ başörtümü ima 
eden bir bakış atarak ‘Kadın muhabir 
göndereceklerini düşünemedik’ 
itirafında bulundu. Açık 
artırmanın iletişim faaliyetlerinin 

sorumluluğu Aydın Doğan’ın 
Hürriyet Grubu’ndaydı. Bu çirkin 
olay Ak Parti’nin ikinci kez halkın 
teveccühüyle yüzde 46 oy alarak 
seçimi kazandığı dönemde yaşandı.

DERİN İZLER 
Bu süreçleri masa başında 

sosyolojik tahlil yaparak değil, bizzat 
yaşayarak bu günlere geldik. O yıllar 
tarafsız bir gözle bakamayacak kadar 
derin izler bıraktı. 10 yıl devam eden 
süreçte 600 bin başörtülü öğrenci 
okullara ve üniversiteye gidemedi. 
Katsayı engeli nedeniyle 12 milyon 
80 bin meslek lisesi öğrencisi istedi-
ği üniversitede eğitim göremedi. 1 
milyondan fazla devlet memuru dini 
inançları ve başörtüleri nedeniyle 
kademe durdurma, sürgün, lojman-
dan çıkarma, disiplin soruşturmaları, 
istifaya zorlanma, memuriyetten 
çıkarma işlemlerine maruz kaldı.

BİTMEDİ

Üzerinden 23 yıl geçti. Sorumlu-
ları yargılandı. Lakin benim kanaa-
tim iş dünyası ve medya patronları 
çanak tuttukları, göz yumdukları 
o büyük acıların hesabını yeteri 
kadar vermediler. Yazımın başında 
da bahsettiğim 28 Şubat farklıydı 
cümlesi tam da buna atıf yapıyor. 
28 Şubat darbesinden 10 yıl sonra 
bile yaşadığımız olaylar darbe süreci 
işlediğini hayatımızın her alanında 
bize hissettiriyordu. 15 Temmuz 
darbe kalkışması ise ‘Askeri müda-
hale demode oldu Türkiye’ye bunu 
yapamazlar’ dediğimizde yaşandı. 
Bugünde gizli gündemlerle süreci 
yeniden başlatmak isteyenler var. 28 
Şubat bitmedi! Tedbirler alınsa da 
nüks etme ihtimali olan bir virüse 
karşı demokrasi bağışıklığımızı güç-
lendirmemiz gerekiyor. 

Yıl 1998… Eminö-
nü’nde bir karakol-
dayım. Yaşım 16… 
Şaka gibi arkadaşla-
rımla nezaretteyim… 
Karakol karanlık, 
nemli, kokusunu ta-
rife gerek yok. Kor-
kuyor muyuz, hayır! 
Akıbetimiz ne olacak 
diye biraz tedirginlik 
var sadece...
Suçumuz Sultanah-
met Meydanı’nda 
başörtülü eğitim 
hakkımız için el ele 
eylemine katılmak.

Üzerinden 23 yıl 
geçti. Sorumluları 

yargılandı. Lakin 
benim kanaatim iş 
dünyası ve medya 

patronları çanak 
tuttukları, göz 

yumdukları o büyük 
acıların hesabını 

yeteri kadar 
vermediler. 
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S
eni kraliçeler gibi 
yaşatacağım!” der 
hep filmlerde esas 
adam, esas kıza. Bu 
zamana dek harika 
bir vaatti bu hepimiz 
için. Bir de saraylarda 

yaşatmak var... 
Prensesler gibi olmak vs. 

Royal hayat hepimizin gözünde 
yaşanılası, özenilesi bir şey olmalı 
ki, güzel bir yaşam tasvirini hep 
kraliyet ailesi üzerinden yapmışız. 

KAZIN AYAĞI ÖYLE 
DEĞİLMİŞ! 

Fakat birkaç gün önce İngiliz 
Kraliyet ailesinin son beşiği prens 
ile yeni gelin, taze anne olan 
biricik karısı “Biz bu prensliği, 
prensesliği istemiyoruz, sarayınız 
da sizin olsun, unvanınız da” 
diyerek royallikten kimsenin 
baskısı altında kalmadan, kendi 
rızalarıyla ayrılmak istedi. 

Ee dedik, hani herkesin 

hayallerini süsleyen hayatı 
yaşıyorlardı? Demek ki kazın ayağı 
öyle değilmiş. Artık aile içinde ne 
yaşandı bilemeyiz ama bu küçük 
gelinin bir bomba patlatacağı 
belliydi. Yine de bu kadarını 
beklemiyorduk! Kraliçenin yüreğine 
iner de ölür mü dedik ama kendisi 
dünyaya cidden kazık çakmış 
olmalı ki bana mısın demedi. O 
değil de oğlu bile çok yaşlandı. 
Adamcağız tahta oturamadan 
ölüp gidecek, anasından sıra 
gelmeyecek bu gidişle. 

DEMOKRASİ?

Dünyada pasaportsuz seyahat 
edebilen tek kişi olduğu söylenen, 

polisin durdurup “Ehliyet-ruhsat 
lütfen” diyemeyeceği, oturup 
saymaya kalksak mal varlığını 
bitiremeyeceğimiz, eşyası, evi, 
arsası değil şehirleri, ülkeleri 
olan, dokunmanın kanunla 
yasaklandığı bir ablamız Kraliçe 
İkinci Elizabeth! 

Efendim kaçıncı yüzyıldayız 
kraliçe mi olur, oluyor valla. E 
demokrasi? Demokrasi bile 
kendisinin elini öper öyle 
düşünün! 

Ordusuydu, halkıydı topyekûn 
vatan, bayrak ülke için değil, 
kraliçeye hizmet ediyor. 

Kısaca kraliçe demek, bunların 
hepsi demek. Kulağa çok orta çağ 
gibi geliyor değil mi? 

ÜLKE TAPULU MALI 

Lafta sembolik ama başbakan 
olmak için bile bu ablanın 
önünde diz çökmek gerekiyor. 
Monarşi İngiltere’de olunca havalı, 

SENİ 
KRALiCELER 

GiBi
YAŞATACAĞIM
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Ortadoğu’da olursa çağ dışı oluyor. 
Ülke tapulu malı, kadın kıtalara 

hükmediyor, ama sorarsan her şey 
sembolik. Kendilerinde olmayan 
demokrasiyi de cümle aleme 
dağıtmayı ihmal etmiyorlar. 

Dünyanın bir tarafında 
demokrasi uğruna oluk oluk kan 
dökülürken diğer tarafında dükler, 
düşesler, royal familyanın hayranlık 
uyandıran hayatı, kraliçenin tapulu 
malı olan koca bir ülke! Aman 
efendim onlarınki sembolik... 

Yine zenginin malı züğürdün 
çenesini yoracak ama bu sembolik 
(!) kraliyet ailesinin adı dahi 
ülkeye milyar dolarlar, sterlinler 
kazandırıyor. 

Dünya çapında hayranları olan 
royal familyanın attığı adım haber 
oluyor. Özellikle Prenses Diana’nın 
şaibeli ölümü sonrası oluşan fanatik 
hayranları, ailenin magazin tarafını 
siyasi tarafının önüne geçirdi. 

Rahmetli Diana’nın ilk göz ağrısı 
William’ın düğünü herhangi bir 

kraliyet ailesine mensup olmayan 
halktan karısı, gelinliği, bir kıyafeti 
beş kere giymesi, kraliçe ile 
arasındakilerin dedikoduları vs. sıkı 
bir takipçi kitlesi oluşturdu royal 
familyaya. 

İNTİKAM HİKAYESİ Mİ?
Fakat esas bombayı tekne 

kazıntısı Prens Harry patlattı. 
Kulislerde anasının intikamını 
alıyor diye konuşuluyor ben de 
kulislerin yalancısıyım. Malum 
Lady Di, magazincilerden kaçarken 
trafik kazasında öldü diye biliniyor 
ama esasen Müslüman sevgilisiyle 
evlenip asil mavi kraliyet kanına 
Müslüman kanı karışmasın diye 
kraliçe tarafından öldürüldüğü 
söyleniyor. Tabii yine kulislerin 
yalancısıyız. 

Küçük prensin anasının 
intikamını almak için asil mavi 
kraliyet kanına bir miktar siyahi 
Amerikan kanı karıştırdığı iddia 
ediliyor.  Küçük prensin evleneceği 
kadının kim olduğu ortaya çıkınca 

PrENs Harry-MEgaN MarkEL

PrENs WILLIaM-kaTE MIDDLETON

“Kraliçe şimdi kalp krizinden gider” 
dedik ama yine gitmedi tabii. 
Annesi siyahi, kendisi melez üstelik 
Hollywood oyuncusu bir ablayla 
evlendi kendisi. 

ELTİLER SAVAŞI
Yeni gelin, küçük elti saraya 

yerleşir yerleşmez farkını belli 
etti. Feminist duruşu, her 
şeye karşı muhalif tavrı daha 
düğününde gelinliği İngiliz 
markası seçmeyişiyle belli oldu. 
Büyük eltinin, düğüne daha önce 
çok defa giydiği bir kıyafetle 
katılması, kraliçenin trenine 
ilk kez küçük eltiyi bindirmesi 
gibi (Evet kraliçenin treni var) 
sebepler yüzünden aralarının iyi 
olmadığı dedikoduları yayıldı. Bu 
dedikodular hayranları ikiye böldü, 
büyük elticiler ve küçük elticiler 
şeklinde. “Çocuğumu vegan 
besleyeceğim” diyerek kraliçenin 
yüreğine indiren küçük gelin, 
büyük geline baya fark attı tabii. 

Kraliyet ailesinin merak edilen 

hayatı ülkenin imajını tazelerken, 
ekonomik alanda da büyük katkı 
sağlamaya devam ediyordu. 

KRALİÇE HALA DİPÇİK GİBİ! 
Fransızlar gül gibi royal 

familyamızı giyotinle kestik biçtik, 
oy ne ettik biz diye dizlerini 
dövüyor mudur bilmiyorum ama 
dünyanın birçok yerinde olduğu 
gibi bizim ülkemizde de royal 
çılgınlığı var. Saraydı, sultandı, 
padişahtı desen burun kıvırır İngiliz 
olunca ağızlarının suyu akıyor. 

Neyse ki giyotinle başı kesilen 
Fransız royallerinin ve cümle 
hanedan üyelerinin intikamını bu 
küçük gelin alacak gibi. Kraliyet 
ailesi bitmez, monarşi yıkılmaz 
tabii ama kraliyet unvanlarından, 
parasından pulundan tahtından, 
şanından, şöhretinden vazgeçmek 
istemeleriyle küçük bir çentik attılar 
kaleye. 

Kraliçenin yüreğine bu sefer 
de inmedi! Hala kraliçeler gibi 
sarayında yaşıyor. 
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Lady Di, 
magazincilerden 
kaçarken trafik 
kazasında öldü 
diye biliniyor ama 
esasen Müslüman 
sevgilisiyle evlenip 
asil mavi kraliyet 
kanına Müslüman 
kanı karışmasın diye 
kraliçe tarafından 
öldürüldüğü 
söyleniyor. Tabii yine 
kulislerin yalancısıyız. 

Yeni gelin, küçük 
elti saraya yerleşir 
yerleşmez farkını 

belli etti. Feminist 
duruşu, her şeye 

karşı muhalif 
tavrı daha 

düğününde gelinliği 
İngiliz markası 

seçmeyişiyle belli 
oldu. 
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Kahve düKKanları 
demeK Kısa 

molalardan 
oluşan dostluKlar 

demeK. BirBirimizi 
dinlemeKten 

Bu Kadar uzaK 
KalmışKen Bir 

vesile bir fincan 
kahve. ve Bu 

huzurlu anınıza 
eşliK edeceK 

dünyaca ünlü 
Kahve marKasının 

ülKemizdeKi baŞarı 
hikayesi…

kaPak  /  G lor ıa  J ean ’ s ’ i n  tems i lc i s i  mehmet  D inçerler w w w . t u r u n c u D e r G i . c o m

R ö p o r t a j :
G a y e  Y A R D I M C I



B
u topraklarda kahvenin hikayesi 
binlerce asır önceye gider. Üze-
rine şiirler yazılan nice kitaplara 
konu olan, acı tatlı her ana eşlik 
eden kahvenin hatırı ise tartışıla-
maz. Değişen dünya, dijitalleşen 
çağ, modern insanla birlikte 
kahveye ve kahve sektörüne 

de güncelleme gelmeye devam ediyor. Her 
geçen gün artan kahve markaları hayatımızda 
yer alırken gelenekten geleceğe bir marka ve 
isim ön plana çıkıyor.

Dünyaca ünlü kahve zinciri markası Gloria 
Jean’s’in isim haklarını satın alan Hacı Sayid’in 
ikinci kuşak temsilcisi Mehmet Dinçerler ile 
markayı yeniden yaratma sürecini, Anadolu’ya 
odaklanarak büyüme amacını ve ‘Kahve’yi ko-
nuştuk. Turuncu Dergisi’ne özel açıklamalarıyla 
işte Dinçerler’in hayalleri ve hikayesi...

 BÜYÜYECEĞİNE İNANIYORDUM 
 2016’da 67 şubeyi kapatmaya karar 
veren bir şirketi, 2017’de 10 milyon 
dolarlık yatırım yapmaya ikna etti-
niz. Bunu nasıl yaptınız?

2012 yılında girdiğim kahve sektörünün, 
Türkiye’de çok hızlı büyüyeceği bir alan 
olduğuna inanıyordum. O dönemde kahve 
tüketimi ülkemizde çok düşüktü ama hızla bü-
yüyeceğine inanıyordum. Sebebi ise Amerika 
ve Avrupa’daki insanların kahve alışkanlıkları ve 
tüketim rakamlarıydı. Artık gençler çok daha 
fazla dünya insanı, sosyal medya ve internet 
sayesinde bütün trendlere hakimler. Bu yüz-
den şirketin geçmişinde yaşadığı hatıraları silip 
markamıza yeni bir sayfa açtık. O donemde 
24 yaşında genç bir girişimciydim, 2 dükkân 
açabilecek sermayem vardı ama kendime 
güveniyordum sonra Allah nasip etti bugün 
80 şubeye ulaştık. Her yıl en az 13 şube açarak 
büyümeye devam ediyoruz.
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Artık gençler çok daha fazla 
dünya insanı, sosyal medya ve internet 
sayesinde bütün trendlere hakimler. 

Bu yüzden şirketin geçmişinde yaşadığı 
hatıraları silip markamıza yeni bir sayfa 

açtık. O donemde 24 yaşında genç bir 
girişimciydim, 2 dükkân açabilecek sermayem 

vardı ama kendime güveniyordum sonra 
Allah nasip etti bugün 80 şubeye ulaştık.



TÜKETİM TERCİHİ DEĞİŞTİ 
İlk talip olduğunuz ülke 
aslında Bosna olmuştu. 
Bugün Bosna yerine Türkiye 
temsilcisi oldunuz…
Bu sektöre Saray Bosna seyaha-

timde girmeye karar verdim. Dedim 
ya genç bir girişimciydim ve Bosna 
bana daha garanti gibi gelmişti. Glo-
ria Jean’s Coffees ile görüştüğümde 
bana “Türkiye’yi düşünür müsün?” 
diye sorduklarında çok daha fazla 
isteyeceğimi söyledim. Belki bir süre 
sonra Bosna pazarına da gireriz diye 
düşündüm ama hala o gün gelmedi. 

Hacı Sayid deyince bir tarih 
geliyor gözümüzün önüne 
sizin yaşınızdan büyük bir 

tarih. Kariyerinize size kalan 
bu tarihle devam etmek 
yerine global bir markayla 
devam ediyorsunuz. Bundan 
memnun musunuz? Ailenizin 
bu duruma yaklaşımı nasıl 
oldu?
Evet Hacı Sayid büyük ve 

yaklaşık 40 senelik bir marka. Ama 
artık insanların alışkanlıkları ve 
tüketim tercihleri değişiyor. Baklava 
artık insanların özel günlerde 
tükettiği bir ürün haline gelmeye 
başladı. O sektörde uzun gelecek 
veya büyüyebilecek bir alan 
görmediğim için daha yeni nesil 
ve günümüz tüketimine adapte 
bir sektörde yoluma devam etmek 
istiyorum. 

Bugün geldiğimiz nokta beni 
yanıltmadı, kahve sektöründe 
olmayı çevremle paylaştığımda, 
hayal kurduğumu ve başarısız 
olacağımı söyleyen çok oldu ama 
ben kendime inanmıştım.

80 MAĞAZA, 27 ŞEHİR

Alternatifleriniz içinde sizi 
farklı kılan neydi?
Hem ürün çeşitliliği hem de 

fiyatlandırmada A’dan Z’ye halkın 
bütününe hitap ediyoruz. İnsanların 
kendilerini şubelerimizde rahat 
etmelerini sağlıyoruz ve Türkiye’nin 
sadece büyük kentlerinde değil 
bütün bölgelerinde hizmet 
veriyoruz. 

Türkiye kahve pazarını nasıl 
görüyorsunuz?
Daha çok bebek görüyorum. Çok kısa 

zamanda tüketimin daha fazla artacağını 
düşünüyorum hatta buna eminim. 

Marka olarak Türkiye’de ne 
durumdasınız? Kaç ilde hizmet 
veriyorsunuz? 
Şu an 80 mağaza ile 27 şehirde hizmet 

veriyoruz.

YENİ NESİL İYİ BİR    
KAHVE TÜKETİCİSİ 

Türkiye’de kişi başına düşen 
kahve tüketimi dünya or-
talamasına göre çok düşük 
bildiğim kadarıyla durum hala 
böyle mi?
Evet zaten 2012 yılında beni cezbeden 

şey buydu! Amerika ve Avrupa’da kişi başı 
tüketim yılda 7 bin gramken Türkiye’de bu 
oran 700 gramdı. Şu anda bin 300 gramlar 
civarında. Nüfusun da arttığını hesaba 
katarsak kişi başı düşen tüketim artacaktır. 
Türkiye’de genç nesil oranı yüksek ve yeni 
nesil çok iyi bir kahve tüketicisi olarak 
geliyor. Diğer ülkelerle tüketim oranımızın 
çok hızlı kapanacağını düşünüyorum.

En çok kahve sattığınız şehri 
merak ediyorum!
Tabii ki İstanbul… 

2020’de planlarınız, hedefleriniz 
nelerdir?
100 şubeyle 32 şehirde olma hedefi-

miz var inşallah.

HER MARKA KENDİNE HAS 
Türkiye pazarına gelen kahve 
kalitesi ne durumda dünya 
standartlarında mı? Sizin terci-
hiniz hangi kahve?

Tabii ki kahvenin kalitesi markanın ne 
kadar kaliteli kahve sunmak istemesiyle 
doğru orantılı. Sonuçta kahvenin çıktığı 
bölgeler belli. Kahve ‘Robusto’ ve ‘Arabica’ 
olarak ikiye ayrılır.  Aralarındaki fark ise, 
‘Arabica’ deniz seviyesinden 2250 metre 
yüksekte yetişen kahvelerdir. Arabica 
daha yağsız ve sert olur. Aynı zamanda 
‘Robusto’nun iki katı kadar daha pahalıdır. 
Kime sorsanız yüzde 100 Arabica çekirdek 
kullandığını söyler ama bu çok gerçekçi 
değildir. Her markanın kendine özgü 
karışımı ve aroması vardır. Ben genelde 
Espresso veya Americano içerim. Sütlü ve 
şekerli kahve çok tüketmiyorum.

Kahve üzerine her şey sosyal 
medyada büyük ilgi görüyor, 
markanız için sosyal medya 
konusunda özel bir ekibiniz var 
mı?
Tabii ki. Sosyal medya artık dünyanın 

bir gerçeği ve ona ayak uydurmak 
zorundasınız.
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Ö
nce kadınla tanışmak 
ardından tanıdığımız bütün 
kadınları bildiğimiz kadın 
üzerinden tanımladığımız 
gerçeğiyle tanışmak makbul 
olanıdır. Hayalimizdeki kadın 
her neyse o kadına benze-

meye adanmış ömürler görmemiz 
muhtemeldir. Hayalimiz kelimesi tam 
olarak oturmamış olabilir, aslında ide-
al kadın demek daha doğru olabilir. 
Herkesin kendi ideali…

KADININ YÜREKLİLİĞİ 
Toplumun geneline bakılırsa 

değişim hem makro hem de mik-
ro düzeyde kadından, işte ideal 
kadından başlar. Kadının toplumu 
değiştirme potansiyeli, göz önüne 
alınırsa, fazladan gözlenmesi, takibi 
ve kontrol altında tutulması genelin 
kaygısını ortaya seriyor. Gelişiyorsak 
da değişiyorsak da mevzu kadının 
yürekliliğinden, arayışından, düşünsel 
planda sorgulayışından neşet ediyor. 
Burada cinsiyetçi bir gözlem yapma-
nın ötesine geçip, toplumsal bağ-
lamda kadın olmanın baş döndürücü 
sorumluluğunu da yazacağım.

GÜÇLÜDÜR 
“Kadın zayıftır ama anne güçlü-

dür” denir. Bana kalırsa kadın ister 
anne olsun ister olmasın sahiplenici 
potansiyelini hayata geçirdiğinde 
güçlüdür. Koruyucu, büyütücü, şifa-
landıran, teskin eden kadın, anne… 
Kent yaşamına gelelim. Kırsalda anne 
olmanın dertlerini belki başka bir 
sayıda özele kaleme almak nasip olur. 
Kent kadınını büyüten nihayetinde 
çoğu zaman kır kadını değil mi?

BOŞ ZAMAN ÖNEMLİ 
Kentte kadın veya erkek olmanız 

süreçleri bakımından aynı görünse 
de sonuçları bakımından farklıdır. 
Mesela kadın da çalışır, erkek de. 
Gündüzler alışılmıştır. Mesele akşam-
ları ve geceleri, hatta hafta sonları ka-
dın olarak kalabilmenin becerisinde 
zimmetlidir. Kadın, kendine zaman 
ayırmaya yeltenmeden kadın olmak 
ister. Kendine bakım vermek, saçını 
taramak, sevdiği yemeği pişirmek, 
hiç giymediği kıyafetlerden vazgeç-
mek, biraz yürümek, müzik dinlemek 
boş zamanlarda olur. Boş zamanlar 
önemlidir. 

YAZAR

ŞEYDA BETÜL
KILIÇ

Güçlü ama mutsuz 
kent kadınları



YAZAR
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Mutlu olmak bireysel 
değildir. Mutluluk, 

sirayet eden bir 
kavramdır. Alışılan, 

sevilen, tüketilendir. 
Güçlü olmaya mecbur 

hisseden kadınların 
etrafında büyük 

ihtimalle, ona göre 
zayıf kadınlar vardır. 
Güçlü kadına göre 

ancak böyle hayata 
katılabilmektedir. 

İnsansı özelliklerimizle 
aramızı açmadan 
devam edelim. 
Durmak için 
durdurulmak 
gerekmesin mesela. 
Mesela, uyumak 
için tükenmek 
beklenmesin. Her 
yanımız ağrımadan 
da yorulduğumuzu 
anlasak iyi olur.

Boş zamanınız olmazsa tefekkür 
edemezsiniz. Hayatı yaşayamazsınız, 
yaşadığınızı sanırsınız. 

İNSANSI ÖZELLİKLER 
Kadının gerçek ihtiyacı nedir, 

biraz daha zaman mı, biraz daha güç 
mü? Kent kadını bu ikisini de istiyor. 
Diyelim ki bir mucize olup gün 34 
saat olsa yorgunluk mucizesini nasıl 
görmezden geleceğiz? Mucize, 
çünkü fizyolojik bedbahtlık ancak 
sükûnetle refaha erer. Zamanın 
fazlası değil, boş alanlarıyla 
düşünebiliriz. 

Daha güçlü olmalıyım. 
Mümkünse daha az uyumalı, 
daha az sosyalleşmeliyim, diyenler 
için yorgunluk güzel nimet, ama 
yorgunken de düşünemiyor 
insan. Yapılacaklar listesi uzayıp 
gidiyor. Güçlü kadın, kimseye 
eyvallahı olmayan, bıkmayan, 
tükenmeyen, dinlenmeyen kadın 
olmak isterken kayıplar listemizi 

de gözden geçirelim. Kent yaşamı 
hız yaşamı, bunu kabul edeli çok 
oldu. İnsansı özelliklerimizle aramızı 
açmadan devam edelim. Durmak 
için durdurulmak gerekmesin 
mesela. Mesela, uyumak için 
tükenmek beklenmesin. Her yanımız 
ağrımadan da yorulduğumuzu 
anlasak iyi olur.

Kadın kadına güç gösterisi 
yapmanın bir adım ötesine geçelim. 
Özellikle sosyal medyadan bakın ne 
kadar da güçlüyüm imajı verenlerin 
de akşam ayakları şişiyor, gözleri 
kapanıyor, bunu bilelim. 

OTURUP KONUŞALIM 
Güçlü kadın derken kast 

ettiğimiz ezilmeyen, becerikli, 
kendini gerçekleştiren kadın 
demek istiyorsak bunu anlarım. 
Ama güçten kasıt duygusuzluk, 
ketumluksa bunu sevmediğimi 
tüm kalbimle söylemeliyim. 
Dinlendiren dinlenmeyen olmaktan 

bahsediyorum. Biz en iyisi içimizdeki 
kadınla oturup konuşalım. Güçlü 
kadının da duyguları var. Mutlu 
mu soralım. Mutlu etmekten 
mutlu olmaya fırsatı kalmamış 
olabilir. Yahut ağzına yapışan; 
“Ailem, dostlarım mutluysa ben de 
mutluyum” cümlesini tekrar ediyor 
olabilir. Kent insana bilek gücünden 
değil zekâ ve kıvraklıktan sorar. 
Kentte zekâ güçtür. Fakat zekâ ile 
bilinç farklıdır. Kent kadını zekice 
çevresini çekip çevirir. Kaçırdığı 
noktada bilinç yani zihin yani 
öğrendiklerimizden öğrenmek 
vardır.

BİREYSEL DEĞİL 
Mutlu olmak bireysel değildir. 

Mutluluk, sirayet eden bir kavramdır. 
Alışılan, sevilen, tüketilendir. Güçlü 
olmaya mecbur hisseden kadınların 
etrafında büyük ihtimalle, ona 
göre zayıf kadınlar vardır. Güçlü 
kadına göre ancak böyle hayata 

katılabilmektedir. Hatta kendini buna 
mecbur sayar. Korkusuzluğu bile 
güç, fasılasız, tefekkürsüz hayatı bile 
normal karşılar. 

HAYATA KATIL 
Peki ne yapmalı? Şimdi ille de 

yapman gerekenlerle, yaparsan iyi 
‘Güçlü’ hissedeceklerini yaz. Bu liste 
hakla okurken bile seni yoruyorsa 
yine düşün. Şimdi listene yine bak. 
Sana kendini unutturan, özellikle 
kendine zaman planlarını sabote 
edenleri de esnet. Art arda planlar 
yapma. Aralara boşluklar koy. 
Sevdiklerine zaman ayır. Anlamlı, 
yardımsever, seni geliştiren, sana 
öğreten faaliyetlerin olsun. İçinde 
senin olmadığın bir hayatın aktörü 
olmaktan öteye geç. Hayata 
katlanmaktan vazgeçip, hayata 
katıl. Var olan gücünü kendini 
kamçılayarak değil, anlamlı 
hedeflerini gözden geçirerek taze 
tutabilirsin.
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RÖPORTAJ: SEDA ŞİŞMAN

RÖPORTAJRÖPORTAJ

HEYECANINI vE
MERAKINI YİTİRDİĞİN AN 

BU MESLEK SENİ SİSTEMİN 
DIŞINA ATAR

GAZETECİ ŞEBNEM BURSALI:

H
em gazetecilik hem tele-
vizyonculuk kariyerinden, 
gündeme dair konulardan, 
Şebnem Bursalı’nın bilinme-
yenlerinden, birçok konunun 
kapısını araladığımız çok keyif-
li bir röportaj gerçekleştirdik. 

GAZETECİLİK    
KİŞİLİĞİME UYGUN

En baştan başlayalım istiyorum; 
Şebnem Bursalı bize kendini 
nasıl anlatır?

1972 Aydın doğumluyum. Selanik 
ve Arnavut göçmeni bir anne ile 
Yörük bir babanın kızıyım. Annemin 
baba tarafı da Trabzon Sürmenelidir. 
3 kardeşiz ve kardeş olmanın bütün 
güzelliklerini yaşayan ve yaşatılan 
bir ailede büyüdüm. Güçlü ve 
müşfik bir anneyle dürüstlüğü her 
şeyden üstün tutan bir babamız 
vardı. Her ikisini de çok genç yaşta 
kaybettiğimiz için çok şükür kardeşler 
olarak birbirimize daha çok sarıldık. 
İlk-orta-lise eğitimimi Aydın’da 
tamamladıktan sonra 1989’da 
Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi 
Gazetecilik bölümünü kazanınca 
Ankara günlerim başladı. 1993-
1994’de TRT’de Reha Muhtar ile Ateş 
Hattı programıyla başlayan meslek 
yaşamım, 1994’de Sabah Gazetesi 

ile devam etti. Yeni Asır Gazetesi 
köşe yazarlığı, Ankara temsilciliği, 
Takvim Gazetesi köşe yazarlığı ve 
Ankara temsilciliği, Aktüel Dergisi 
haftalık siyasi-analiz yazıları, ATV’de 
Fatih Çekirge ile İktidar Oyunu 
haber programı Sabah Gazetesi’nde 
Şebnem Bursalı’nın Oltasına Takılanlar 
köşesi derken 2008 yılında 19 yıl 
aradan sonra tekrar İzmir’e döndüm 
ve Yeni Asır Gazetesi Genel Yayın 
Yönetmeni oldum. 9 yıl aranın 
ardından 2017 başında ATV Ankara 
Temsilcisi olarak tekrar döndüğüm 
başkentte, haftada 3 gün Sabah 
Gazetesi’nde köşe yazıyorum ve 
A Haber’de perşembe akşamları 
yayımlanan Satır Arası programında 
yorum yapıyorum. Aynı zamanda en 
eski meslek örgütlerimizden Radyo 
Televizyon Gazetecileri Derneği Genel 
Başkanlığı da yapıyorum. 

Neden bu mesleği tercih ettiniz? 
Çocukluğumdan bu yana bana iki 
mesleği yakıştırırdı ailem ve yakın 
çevrem. Gazetecilik ve avukatlık. Çün-
kü hep çok meraklı, çok soru soran, 
sorgulayan ve tatmin olduğum yanıtı 
alana kadar da peşini bırakmayan bir 
yapım vardı. Muhtemelen bu yön-
lendirmeden de etkilenmiş olabilirim 
ama zaten kişiliğime en uygun meslek 
sanırım gazetecilikti.

YAŞAM BİÇİMİ 

Mesleğinizde kaçıncı yılınız? 
Biraz geçmiş kariyerinizden söz 
eder misiniz?

Meslekte 26’ncı yılım. Okulundan me-
zun olup, muhabirlikten genel yayın 
yönetmenliğine kadar gelen tek isim 
benim gazetecilikte. Siyaset yazan en 
genç kadın köşe yazarıydım, ilk köşe 
yazımı 24 yaşında yazdım. Ayrıca; yine 
en genç ve belli bir süre tek kadın 
gazete Ankara temsilcisiydim. Bir 
başka ilk; 9 yıl yaptığım genel yayın 
yönetmenliği süresince (Ve maalesef 
hala) yazılı basındaki tek en uzun süre 
kadın genel yayın yönetmeni bendim. 
Haberin mutfağından, sahadan en 
tepeye kadar gelmek; bir yayını her 
bölümüyle daha kolay yönetmeyi 
de getiriyor. Ayrıca; kadın olmanın 
varoluşsal ayrıcalığı olan birden fazla 
işle ilgilenebilme, detaycılık özellikleri 
de gazetecilik mesleğinde her zaman 
bir adım önde olmanıza yarıyor. 
Ama bizim mesleğimiz bir meslekten 
çok öte bir yaşam biçimi. Mesaisi ol-
mayan, onunla yaşarsanız eğer başarılı 
olacağınız bir meslek. Genç arkadaş-
larıma hep söylediğim şey; başarının 
tek bir formülü var: Çalışmak, çok 
çalışmak, hep çalışmak. Heyecanını ve 
merakını yitirdiğin an bu meslek seni 
sistemin dışına atar. 

GÜVENİLİRLİK AÇISINDAN 
İŞİMİZ DAHA ZOR 

Sizce günümüz haberciliği 
hangi aşamada ve gelecekte 
nasıl bir durum bizleri bekliyor? 
Bir öngörünüz var mı?

Günümüz haberciliğini, sosyal med-
yadan ayrı yorumlayamayız. Artık 
habere ve bilgiye çok daha kolay 
ulaşmak mümkün. Ancak, güveni-
lirlik açısından aslında işimiz daha 
zor. Çünkü; bilgiye kolay ulaşmak, 
güvenilirliğini daha ciddi sorgu-
lamayı zorunlu kılıyor, yoksa hata 
yaparsınız. Algı oluşturmak isteyen-
lerin manipülasyonlarına da düşe-
bilirsiniz. Gelişmeleri günü gününe 
takip etmek ama geçmişi de bilmek, 
olabildiğince geniş bir haber kaynağı 
ağı oluşturmak; kendi adınıza ve 
elbette kurumlarımız ve mesleğimiz 
adına en doğru yöntem olacaktır. 

DÖNÜŞÜMÜ GÖRMEZDEN 
GELMEK MÜMKÜN DEĞİL

Sosyal medya da haberciliği 
diye bir oluşum var. Alaylı ya da 
eğitimli birçok isim bu alanda 
yer edindiler. Bu konuda ne 
düşünüyorsunuz?

Sosyal medyayı elbette dışlamak 
mümkün değil ki; ben geleneksel 
medyayla başlayan bir gazeteci-
yim. Ama, dönüşümü görmezden 
gelmek mümkün değil, karınca 
kararınca hepimiz sosyal medyanın 
külfetlerinden de güzelliklerinden 
de nasibimizi almaya çalışıyoruz. 
YouToube kanalı, internet ve diğer 
tüm mecralar bir yanda mesleki 
zenginliği getirirken diğer yanda, 
yazılı basına olumsuz etki edebiliyor. 
Çünkü; haber çok çabuk tüketildiği 
için yazılı basında, sosyal mecrada 
bulunmayan özelliklerin olması gere-
kir. Bu da yorum ve detay anlamında 
daha avantajlı olan yazılı mecra için 
geçerli. Televizyonlarda ise, haberin 
yorumla harmanlanması ve elbette 
son dakika haberlerin ilk verilmesi 
ama en başta güvenilir olması çok 
önemli. 
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“Medyanın dili maalesef 
çok eril. Yani, erkeksi. 
Haberi verirken, 
şiddetin gerekçesi 
gibi sunulan detaylar 
(Karısı mini etek giydi 
diye dövdü. Eve geç 
kalınca tokat attı gibi) 
farkında olmadan ve 
istemeyerek de olsa, 
yapılan şiddeti doğal 
gösterme şeklinde 
algılanabiliyor.”

“Söz uçar yazı kalır 
derler, yazdığınız 

her yazı ve haber, 
yıllar sonra da daha 

kalıcı oluyor. Ama, 
televizyonun da 

görsel açıdan sizin 
tanınırlılığınızın 

ve popülerliğinizin 
artmasında çok 

önemli etkisi var.”

Basın kimliğinizin dışında 
daha farklı bir kulvarda göre-
bilir miyiz sizi?

26 yıldır büyük bir onur ve keyifle ya-
pıyorum mesleğimi. Dünyanın ben-
ce en güzel işi. Bu sayede aklınıza 
bile getirmeyeceğiniz kişilerle tanı-
şıyor, onlarla belli bir ilişki kurabiliyor 
ve dünyanın her yerini gezebiliyor, 
her kültürünü yerinde tanıma imkânı 
bulabiliyorsunuz. Belli bir popülerliği 
de getiriyor elbette bizim mesleği-
miz. Bütün bunları dengeli ve doğru 
kullanırsanız; başka hiçbir meslekte 
gözünüz olmaz.

MEDYANIN DİLİ ERİL 
Haber bültenlerinde maalesef 
ki değişmeyen haberlerin ba-
şında kadına şiddet geliyor. Bu 
konuda Şebnem Bursalı neler 
söyler?

Kadına şiddet meselesinde en 
duyarlı kişilerden biriyim. Ben bu 
konuyu, insanlığa şiddet olarak 
görüyorum. Ama, toplumda deza-
vantajlı kesim olarak bilinen kadın, 
çocuk, engelli, yaşlılara yönelik kötü 
muamele ve şiddet maalesef her 
toplumda olduğu gibi bizde de var. 
Bununla ilgili medyaya büyük bir 
görev düşüyor. Hem olayları teşhir 
etmek hem yetkilileri göreve çağır-
ma hem fikri takip açısından önemli 
bir görev yapıyoruz. Bu konuda 
her şeyi doğru yaptığımızı elbette 
söylemek zor. Kadına şiddet konula-
rında kullandığımız haber dilinden 
tutun da fotoğraflara kadar hatalı 
yaptığımız çok detay var. Medyanın 
dili maalesef çok eril. Yani, erkeksi. 
Haberi verirken, şiddetin gerekçesi 
gibi sunulan detaylar (Karısı mini 
etek giydi diye dövdü. Eve geç kalın-
ca tokat attı gibi) farkında olmadan 
ve istemeyerek de olsa, yapılan 
şiddeti doğal gösterme şeklinde 
algılanabiliyor. Kaldı ki; ben genel 
yayın yönetmeniyken şiddet gören 
kadınların o kötü halinin fotoğrafla-
rını asla kullanmadım. Tam tersine 
karısını veya sevgilisini, annesini, kız 
kardeşini o hale getiren erkeklerin 
fotoğraflarını büyük kullandım ve 
‘Teşhir ediyoruz’ etiketiyle verdim.

ÜSLUP ÇERÇEVESİNDE  
BENİ HERKES ELEŞTİREBİLİR

Sosyal medyadan gelen 
olumsuz eleştirilere üzülüyor 
musunuz?

Sosyal medyadan veya herhangi bir 
yerden gelen olumsuz eleştiri beni 
üzmez. Tam tersine, benim görme-
diğim bir detayı bir başka okurum 
veya kişi görmüş ve bu eksikliği bana 
hatırlatmış olarak görür, memnun 
olurum. Ama tahammül etmediğim 
tek şey; hakaret ve küfürdür. Belli bir 
üslup çerçevesinde beni herkes eleş-
tirebilir. Ama dediğim gibi üslubuna 
dikkat edecek ve elbette belli bir alt 
yapısı olacak. 

AİLEM VE SEVDİKLERİMLE 
OLMAK EN GÜZEL İLAÇ

Bu kadar stresli bir işin içindesi-
niz, her gün farklı haberlerin 
sorumluluğu, acısı üzerinize 
siniyor olmalı. Bu karmaşadan 
kendinizi nasıl koruyorsunuz?

Sığındığım en güzel liman evim. Evi-
me geldiğimde önce ev kıyafetlerim 
giyilir ve çıkardığım giysilerle birlikte 
üzerimdeki ağırlıkları da çıkardığımı 
ve onları dış dünyada bıraktığımı his-
sederim. Güzel bir müzik, kitap, film 
izlediğim gibi gündemin yoğunlu-
ğuyla paralel televizyonlarda ilgimi 
çeken yorum ve tartışmaları da 
takip ederim. Ailem ve sevdiklerimle 
olmak da en güzel ilaç. Ve elbette 
ibadet...

HER ŞEYİ TARTIŞALIM 

Gündeme dair sizi en çok ne 
rahatsız ediyor?

Beni en çok rahatsız eden, yanlı,  
yanlış haberleri ve bilgileri bir sosyal 
medya terörüyle yaymak ve bunların 
doğru olduğunu kabul edenlerin 
hiç sorgulamadan bunun üzerinden 
yorum yapması ve bilgi kirliliğidir. 
Doğru olan iyi ya da kötü her şeyi 
konuşalım ve tartışalım. Ama yanlış 
olduğunu bile bile algı oluşturma 
amaçlı her söz ve yorum beni ger-
çekten çok rahatsız ediyor. 

GAZETECİLİK BİR   
MARATON GİBİ 

Başarının sırrı sorulur hep sizce 
başarının bir sırrı var mı?

Başarının tek bir sırrı var: Çalışmak, 
çok çalışmak, hep çalışmak. 
Gazetecilik bir maraton gibidir. 
Ne başında ne ortasında ne de 
sonunda yorulmazsınız. Ancak, biraz 
daha fazla bilmenin konforuyla 
rahatlayabilirsiniz. Ama merak ve 
heyecanınız hiç bitmemeli. Bittiği 
gün, siz artık eski bir gazetecisinizdir...

Yazılı mı görsel basın mı? 
Hangisi daha etkili iletişimi 
sağlıyor?

Ben her iki mecrada da etkin çalışmış 
birisiyim ki; bu hala devam ediyor. 
İkisinin de güzel yönleri var elbette. 
Yazılı basında yorumunuzu daha 
sakin ve araştırmanızı daha rahat 
yapabiliyorsunuz. Söz uçar yazı kalır 
derler, yazdığınız her yazı ve haber, 
yıllar sonra da daha kalıcı oluyor. Ama, 
televizyonun da görsel açıdan sizin 
tanınırlılığınızın ve popülerliğinizin 
artmasında çok önemli etkisi var. Bir 
yandan da topluluk önünde konuşma 
açısından bizlere muhteşem bir 
tecrübe oluyor elbette. 

GÜÇLÜ TÜRKİYE   
YOLUNDA EMİN   
ADIMLARLA İLERLİYORUZ

Meslek hayatınız boyunca 
unutamadığınız bir anınız var 
mı?

Öyle çok ki, hangisini anlatsam. 
Mesleğim sayesinde hiç kimsenin 
vazgeçilmez olmadığını hem siyaset 
hem bürokraside tanıdığım ve 
izlediğim kişiler üzerinde çok gördüm. 
Rahmetli İsmet Sezgin, genel başkan 
adaylığını kaybettikten sonra DYP’den 
ayrıldığında ofisine kimse gelmiyor, 
aramıyordu. Siyaset yaşamının sonu 
geldi derken, ara dönem partilerinden 
YTP’nin kurulması ve hükümet ortağı 
olmasıyla kendisi başbakan yardımcısı 
ve milli savunma bakanı oldu ve bir 
günde telefonları susmaz, ziyaretçileri 
bitmez oldu. Ancak;   

28 Şubat post modern darbenin 
ürünü olan bu partiyle birlikte siyaset 
yaşamı yeniden sona erdi. 90’lı yıllarda 
istikrarsız koalisyonlar döneminde 
öyle kötü vesayet örneklerine tanık 
oldum öyle felaket algı oyunlarını 
gördüm ki; henüz 20’li yaşlarda bir 
gazeteci olarak bana muazzam bir 
gözlem de oldu bunlar. Neyse ki; 2002 
sonrası oluşan siyaset atmosferiyle 
vesayet organlarına son verildiğine, 
her kurumun kendi asli görevini 
yaptığı döneme de tanıklık ettik ki; 
büyük ve güçlü Türkiye yolunda emin 
adımlarla ilerliyoruz. 

ÇOK ÇALIŞMALISINIZ

Bu mesleği tercih etmek 
isteyenlere ne gibi  
önerileriniz olur?

Eğer gazeteciliğe sadece meslek 
olarak bakacaksanız, eğer belli bir 
saatte gelinip belli bir saatte gidilecek 
bir iş olarak görecekseniz, yıllar geçse 
bile aynı heyecanı duyacağınızdan 
emin değilseniz, insan ilişkilerini 
kurma noktasında eksikleriniz var 
ise, çalışkanlık konusunda sınıfta 
kalıyorsanız sakın ola ki gazetecilik 
mesleğini seçmeyin. Şimdiden 
söyleyeyim; baştan kaybettiniz!

MESLEĞİN ÖZÜ GAZETECİLİK 

Gerek gazeteci kariyeriniz 
gerekse televizyon programcılığı 
kimliğiniz hangisi daha çok sizi 
ifade ediyor bir ayrım yapabilir 
misiniz? 

Kendimi tanımlarken hala 
gazeteciyim derim. Çünkü; bu 
mesleğin özü gazeteciliktir. Daha 
çok merak edip, daha çok soru 
sorabildiğim alan hep gazetecilik 
oldu. Televizyon kariyerimde artık 
haber kadar yorumcu kimliğim de 
ön planda. O yüzden her ikisi de 
beni ifade eder. Ama bizim işin özü 
haberdir, muhabirliktir. O yüzden 
bana muhabir ya da gazeteci de 
diyebilirsiniz. 

Güzel sohbet için teşekkür ederiz.
Bu keyifli sohbet için ben de  
teşekkür ederim. 

Şebnem Bursalı geçtiğimiz yıl, 
gazeteci Yavuz Donat’ın 56 
yıllık tanıklıklarını kaleme aldığı 
‘Off The Record’ isimli bir kitap 
kaleme almıştır.
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EN BÜYÜK
YARIN

İ İnsan zaman ve mekân 
denilen iki zarfta yaşar. 
Yaşadığı zamanı kendi 
tayin edemese de 
yaşayacağı mekânı 
kısmen de olsa kendi 

iradesiyle belirleyebilir. Hatta 
içinde bulunduğumuz coğrafyanın 
kaderinin, doğrudan ya da dolaylı 
kaderimiz üzerinde etkili olduğu, 
ciddiyetini koruyan bir teori olarak 
hala karşımızda durmaktadır.

GELECEĞE KOŞAN VARLIK 
Havasını soluduğumuz mekân 

ve fiziki çevre, kendi genetik 
mirasına dair davranışları bize 
dayatabilmektedir. Kişi kendi bilgisi 
dışında gerçekleşen bir doğumun 
neticesinde dünyaya gelmiş 
olmasına bakmadan, acziyetini ona 
haykıran bir çocukluğun ardından, 
genetik kodlarına yerleştirilen 
halife oluş sırrının icrasına yönelik 
adımlar atar. Bu adımlar bazen ıslah 
bazen ifsada yönelik olsa da beşerî 
aktivitelerin ilahi esma ve sıfatın 

tecellisi olması yönüyle dünyanın 
bugünü ve yarınını şekillendiren 
adımlardır.

İçine bulunduğu ânda insan 
maziyi özleyen, geleceğe koşan bir 
varlıktır. Belki de bu zaman bilinci, 
insanı ‘Yaşayan’ varlık kategorisinden 
‘Düşünen bilinçli varlık’ seviyesine 
yükselten en önemli detaylardan 
biridir. Zaman eylemlerimizin 
terazisidir. İlerleme ya da gerileme 
duygusu, mevsimlerin gündüzlerin 
gecelerin geçmesiyle anlaşılabilen 
hassas bir bilince tekabül eder. 
Doğum, ölüm, çocukluk, gençlik 
ve yaşlılık gibi kavramlar, zamanın 
hassas terazisinde özgül ağırlığını 
elde eden kavramlardır.

ÖZGÜR TERCİHLER 
Alışkanlıklarımızı, bizi kuşatan 

zaman ve mekâna borçluyuz. 
İnsan zaman ve mekân karşısında 
eli kolu bağlı bir kafes mahkûmu 
değil, zamana da mekâna 
hükmünü geçiren, zaman 
ve mekanla mukayyet sınırlı 

olmayan bir yaratıcının rahmet-ü 
inayetiyle iradesini Hak yolunda 
kullanan, bireyselliğini kulluğuyla 
gerçekleştiren özgür bir varlıktır.

Hak karşısında kendi sınırlarını 
bilerek elde ettiği bu özgürlük 
ona marufu emretme, münkeri 
reddetme inisiyatifini verir.

İnsanlar eylemlerini kendi özgür 
tercihleriyle yaparlar. Kendi yaptığı 
hataların sonucuna katlanmak, 
başarılarının mükafatına nail olmak 
bu özgürlüğün pratik sonucudur.

Geleceği inşa etmek insanın 
özgürce yapacağı eylemlerden 
biridir.

TEVEKKÜL BİLİNCİ
Müslüman her zaman ve 

mekânda Hakka tevekkül bilinciyle 
donanan kimsedir. Günübirlik 
şikayetler, bu çözümsüz şikayetlerin 
sonucunda gelen depresyon vb. 
hastalıkların pençesinde bâtıla 
yem olmayan kimsedir. Direncini 
kaybeden kişi varoluş gayesine 
nankörlük etmiş demektir. 

5554 Şubat 2020 / TuRunCu DeRGİ TuRunCu DeRGİ / Şubat 2020



56 TuRunCu DeRGİ / Şubat 2020 57Şubat 2020 / TuRunCu DeRGİ 

İnsan kendisine ihsan edilen 
yetenekleri ancak bilgi sahibi olarak 
fark edebilir. Zaten bilgi ve marifetin 
gayesi bir iç varoluşun haritasını çiz-
mek, bu harita üzerinde yürüyerek dış 
dünyayı imar etmek değil midir?

Kader ve kazaya inanan mümin 
akıl, ne iradeyi sıfırlayan pasif bir 
cebriliğin zindanında, ne de her şey 
hakkında hüküm verme cüretini, 
netice veren ilmi kariyerlerin sahte 
özgürlüğünde yaşar.

HAKKIN RIZASI 
İnançlı bir kimsenin sabit vatanı 

iradesidir. Mümin, fazl-u ihsanına 
teşekkür ederek Hakkın rızasını ka-
zanmak, peygamberine layık ümmet 
olmak için gecesini gündüzüne kata-
rak insanlığın yararına küçük iyilikler 
biriktirir. Bu mütevazi fakat ayağı yere 
basan, liyakate dayanan, alın teriyle 
elde edilmiş küçük mutlulukların, fert 
fert çoğaldıkça evrensel mutluluğa 
dönüşeceğini bilir. Peşin saadetle-
rin peşinde koşmaz. İşini ciddiyetle 
yapar. Görev ahlakını dindarlığının 
namusu sayar. Yaşadığı musibetleri 
düştüğü yerden yeniden ayağa kalk-
ma kamçısı olarak görür. “Bu, kay-

bettiğiniz şeylere üzülüp ümitsizliğe 
düşmemeniz, Allah'ın size verdiğiyle 
sevinip şımarmamanız içindir. Çünkü 
Allah, kendini beğenip övünenlerin 
hiçbirini sevmez.” (Hadid 57/23) ayeti 
ile “Bundan dolayı Allah, size keder 
üstüne keder verdi ki, (Bu durumlara 
alışasınız ve daha sonra) elinizden 
gidene ve başınıza gelene üzülmeye-
siniz. Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla 
haberdardır. (Ali İmran 3/103) ayetle-
rini kendine rehber edinir. En büyük 
yarın olan ahiret hayatına, sadece bir 
amentü ritüeli olarak değil, olmazsa 
olmaz bir yaşam felsefesi olarak bakar.

Gelecek, bilgiye saygı duyanların, 
toplumun da bilgiye saygı duyanlara 
saygı duyacağı bir zaman dilimi oldu-
ğu zaman değerlidir.

ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ 
Harvard Üniversitesi’nde on yıl 

süreyle fen edebiyat fakültesinin 
dekanlığını yapan Prof. Henry Rosov-
sky'nin TÜBİTAK tarafından Türkçe ola-
rak yayınlanan "Üniversite, Bir Dekan 
Anlatıyor" adlı kitabındaki bir cümle, 
somut bir gelecek inşasında en temel 
argümanlardan birini bize fısıldamak-
tadır: “Bir üniversitede bilgili olanların 

söz hakkı daha fazladır.” (s.282)
Bilgi sahibi olanlara hürmet, bir 

toplumun kalitesini belirler. Üniver-
siteler bir nehir halinde ilk insandan 
bugüne aktarılan bilgilerin güncel-
lenerek yarınlara taşındığı, teoriden 
pratiğe geçişin en yüksek imkanları 
olması yönüyle bütün vatandaşların 
bir şekilde uğraması gerektiği en 
önemli bilgi merkezleri, toplumun 
bilgi ve kültür seviyesini yükseltmesi 
gereken en üst düzey kurumlardır. 
Geleceği inşa etmesi beklenen 
fertlerin yolu bir şekilde üniversiteye 
çıkmak zorundadır. Tasnif edilmiş 
bilgiyi elde etmek, bu bilgiyi Müslü-
manca yaşamın kılavuzu yapmak için 
üniversite eğitimi şarttır.

AÇIK ÖĞRETİM 
Ülkemizde çok sayıda 

üniversitenin açılması, -Zaman 
zaman polemik konusu olsa da- bir 
entelektüel ilerlemenin alfabesi 
olmuştur. Örgün eğitim yanında 
özellikle açık öğretim gibi uzaktan 
eğitimin özendirilmesi, ikinci 
üniversite imkanlarının daha esnek 
hale getirilmesi, -her ne kadar 
keyfiyet ve nitelik açısından ciddi 
formasyon eksikliklerini barındırsa 
da- ülkenin kültür seviyesine ciddi 
katkılar sağlamaktadır. Özellikle 
daha lise bile okumadan gerek 
ailevi baskılar gerek duygusal 
savrulmalar sonucunda erken yaşta 
evlenen, yuva kuran, kırk yaşında 
torun sahibi olan ev hanımları, açık 
öğretim-ilitam gibi eğitim fırsatları 
sayesinde gözle görülür bir kültür 
seviyesine yükselmektedirler. Klasik 
dedikodularda tükenip giden heder 
olan hayatlar yerine, söz konusu 
üniversite fırsatları sayesinde kitap 
okuyan, araştıran, belli bir alanda 
akademik disipline sahip olan anne 
babalar yetişmektedir. Hayatı boyunca 
bir kitabı başından sonuna kadar 
okumayan binlerce kadın ve erkek 
ebeveyn, açık öğretim ya da uzaktan 
eğitim fırsatları sayesinde bir masada 
oturup –velev ki sınav kaygısıyla 
olsun- bir kitabı okuma, okuyup 
anlama mutluluğunu elde etmektedir. 
Geçmişte özellikle imam hatip 
ilahiyat alanındaki eğitimlere yönelik 
jakoben bakış açısını yansıtan baskılar, 

muvakkat geçici bir savrulmaya 
neden olsa da farklı çözüm yolları 
bulmanın da dolaylı bir imkanı 
olmuştur.

Özellikle ilahiyat alanında uzaktan 
eğitim fırsatları sayesinde Arapça ’ya, 
dini ilimlere ilgi geçmişte olmadığı 
kadar artmıştır.

VAROLUŞ TEŞEKKÜRÜ 
Unutulmamalıdır ki günübirlik 

ekonomik, politik ve yerel tartışmalar-
da heder edilen nesiller, tutarlı, somut 
ve sınırlı bilgilerle tanışmadığı için fe-
sadın ve kaosun anahtarı olmaktadır. 
Neyi bilmediğini bilen kişiler ancak 
birey olabilirler.

İbadet-ü tâat Müslüman bir be-
denin varoluş teşekkürüdür. Dindar-
lığını tutarlı bir eğitim ve öğretimle 
taçlandıran kimseler ancak yarınları 
kuracaktır. Yarınlar aslında dün ve 
bugünün nesebi sahih çocukları-
dır. Savaşlar, göçler dünyanın fiziki 
coğrafyalarında kısmen değişiklikler 
meydana getirse de bu tür zahirde 
toplumlara angarya olarak görülen 
olumsuzluklar yeni dirilişlerin mayası 
yeni sentezlerin hamuru olabilir.

Gelecek, tasavvuftaki en önemli 
disiplinlerden biri olan, yaşadığı vakti 
en iyi şekilde değerlendirmek şeklin-
de tercüme edilebilecek ‘İbnü’l-vakt’ 
şuuruna ermiş bugünlerin rahminden 
doğacaktır. Gelecek, dinin en yaşanabi-
lir güncel nebevi mirası olan tasavvufun 
klişeleşmiş isim ve imajına değil, varlığı 
kucaklayan ince ruhuna hayran yürekle-
rin salih amellerinde şekillenecektir.

ÖĞRENMEYE AÇ 
“Ne içindeyim zamanın/Ne de 

büsbütün dışında” diyen Tanpınar gibi 
şairlerin, melankolik bir zaman algısını 
hakikat şeklinde sunmaları mazur 
görülebilir. Fakat toplumun psikolojik 
sosyolojik estetik değerlerini inşa 
makamında bulunan bir öğretmenin, 
akademisyenin ya da en küçük daire-
den en geniş anlamıyla yetki ve karar 
mekanizmasında bulunan idarecilere 
kadar hemen herkesin verilere daya-
nan, planlanmış bir gelecek tasavvu-
rundan yola çıkmış olması icap eder. 
Bu tasavvur da ancak bilgiye, öğren-
meye aç, merhamet ve insaf ahlakıyla 
taçlandırılmış bilgi ve görgü toplu-
munu inşa etmek suretiyle olur.

İnançlı bir 
kimsenin sabit 
vatanı iradesidir. 
Mümin, fazl-u 
ihsanına teşekkür 
ederek Hakkın 
rızasını kazanmak, 
peygamberine 
layık ümmet 
olmak için 
gecesini 
gündüzüne 
katarak insanlığın 
yararına küçük 
iyilikler biriktirir. 

Geçmişte özellikle 
imam hatip 

ilahiyat alanındaki 
eğitimlere yönelik 

jakoben bakış 
açısını yansıtan 

baskılar, muvakkat 
geçici bir 

savrulmaya neden 
olsa da farklı 
çözüm yolları 
bulmanın da 

dolaylı bir imkanı 
olmuştur.
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NE 
KENTLi
NE DE
KÖYLÜ
OLMAK
Ş ehirler veya diğer adıyla kent-

ler; insanlığın tarımdan tica-
rete ve yerleşik hayata geçtiği 
günden beri hayatımızda var 
olan büyük yerleşim mekân-

larıdır. Köy ve kasabaya nazaran demografik, 
ekonomik, kültürel ve sosyolojik açıdan 
bütünlük ve büyüklük arz eden kentler her 
topluma göre değişkenlik gösterir. Sanayi 
devrimi sonrası doğu kentleri ve batı kentleri 
birbirinden görece farklılıklar göstererek 
gelişse de kentleşme olgusu hemen hemen 
aynı düzlemde meydana gelmiştir. Batıdaki 
kentler endüstrileşme düzleminde gelişir-
ken doğu kentleri daha çok tarım ve sanayi 
düzlemelerinde gelişme göstermiştir.  

YÜKSEK MİMAR - ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

gulaykurt@turuncudergi.com

GÜLAY 
KURT



6160 Şubat 2020 / TuRunCu DeRGİ TuRunCu DeRGİ / Şubat 2020

İSTANBUL’UN KONUMU ÖNEMLİ 

Ünlü sosyolog Weber’e göre şehir, 
“Malların düzenli bir biçimde yerleşim-
cilerin ihtiyaçlarının ve geçiminin tat-
mini için yapıldığı yerdir: Yani pazardır” 
diyerek şehirlerin oluşumunu ticaretle 
ilişkilendirir. Şüphesiz ticaret şehirlerin 
kurulmasında büyük etmendir ama tek 
etmendir diyemeyiz. Bu pencereden 
baktığımızda ekonominin ve pazarın 
iyi olduğu her alanda kentler kuruldu-
ğunu da söyleyemeyiz. Şehirler bazen 
ticaretin merkezi konumunda olduğu 
gibi kültürün, siyasetin, eğitimin, sağlık 
hizmetlerinin hatta tarımın, üretimin, 
ordunun, askeri üslerin, limanların vb. 
tüm etmenlerin merkezi konumunda 
olabilir. Belli minvalde gelişip büyü-
yen kentler büyümelerine sebep olan 
etmenle anılarak var olurlar. Örneğin 
üretici şehir olarak ürettiği nesneye 
göre şekil alan şehirler olduğu gibi, 
üzerinde bulunduğu ulaşım ağlarına 
göre şekil alıp büyüyen ya da küçü-
len şehirler de olabilir. Örneğin deniz 
kenarında olan şehirler, limanlarla 
oluşurken, belli ticaret yolları üzerinde 
bulunan şehirler transit ulaşım ağları 
üzerinden büyüme gösterir. Bu ulaşım 
ağlarının az kullanılması durumunda ise 
küçülme gösterir. İstanbul bu anlamda 
dünyada ulaşım bakımından iki kıtayı 
birbirine bağlamasıyla ender yapılanma 

gösteren bir şehirdir. Hem sahip olduğu 
limanla hem de transit yollar üzerinde 
bulunması ve sıcak denizlere açılan 
kapı olması sebebiyle konum olarak en 
önemli yerlerden biri olmuştur.

PLANSIZ YAPILANMA 
Türkiye gibi tarım toplumundan 

sanayi toplumuna geçen ülkelerde 
kentleşme çok hızlı gerçekleştiği için 
plansız ve öngörüsüz bir yapılanma 
ortaya çıkmıştır. Buna bağlı olarak aşırı 
ve hızlı kentleşme sonucu kentlileşme 
süreci de uzamaktadır. Sanayileşen 
ülkelerde mevcut konumda olan 
kentlerin büyümesi normal ve de 
sağlıklı olurken sanayileşmesi sonradan 
oluşmuş olan yerlerin kentleşme süreci 
ise yavaş olmaktadır. Bu durumda ‘Aşırı’ 
kentleşme sürecinde kentle bütünleş-
me ve kente uyumun uzun bir zaman 
sürecinde ve yavaş gerçekleşir. 

Cumhuriyetle birlikte, önceki 
dönemden oldukça farklı anlayış ve ku-
rumlaşmaya gidilen Türkiye’de, özellikle 
tüm dünyada olduğu gibi II. Dünya 
Savaşı’ndan sonra hızlı bir değişim 
sürecine girilmiştir ki, bu değişim, eko-
nomiden toplumsal ve kültürel alana, 
idari ve siyasi yapılara kadar geniş bir 
alanı içerir.

KENTLİLEŞME YAVAŞ
Türkiye, ilk yerleşmelerin ve ilk kent-

lerin kurulduğu topraklar üzerinde var 

olsa da modernitenin etkisiyle kentleş-
me süreci, Batı şehirleriyle eşgüdümlü 
olmamıştır maalesef. Tarım toplumun-
dan endüstri toplumuna veya her 
ikisini birden var etme savaşı içinde ne 
olacağına karar veremeyen ve büyü-
yeceği rotayı bir türlü belirleyemeyen 
bazı kentler küçülmeye gitmiştir. Daha 
açık ifade edersek; İstanbul, Ankara, 
İzmir, Adana gibi metropol kentlerde, 
artan göçle birlikte demografik olarak 
daha da büyüme gerçekleşirken, 
sosyolojik olarak gereken büyüme 
gerçekleşmeyip ‘Kentlileşme’ olgusu 
yavaş ilerlemiştir.   

Kentleşme bir süreç içinde belli ar-
gümanlarla var olurken, kentlileşme ise 
aynı süreç içinde var olması gereken 
bir olgu olarak karşımıza çıkar. “Kentli 
insan davranışlarının bireyde, ailede ve 
diğer sosyal gruplarda gelişme süreci” 
olarak tanımlanırken kentleşme ve 
kentlileşme olgusu beraber aynı yolda 
yürümesi gereken iki arkadaş gibidir. 
Biri birbirinden ayrı, önde veya arkada 
olması sorun yaratacak bir durumdur.

HIZLI SÜREÇ
Kentlileşme olarak adlandırılan 

süreç; kente göç eden nüfusun yeni 
koşullarda uygun ilişkiler kurarak, geliş-
tirerek kentin bir öğesi olma durumuna 
geçme, toplumsal değişme, uyum ve 
bütünleşme sürecidir. Bu süreç ne ka-

dar hızlı ve sağlıklı olursa birey o kadar 
az yara alacaktır. 

Kentlileşmeyi, kentler oluşurken, 
toplumsal değişmenin insanların 
davranışlarında ve ilişkilerinde, değer 
yargılarında, manevi ve maddi yaşam 
biçimlerinde meydan gelen değişiklik-
ler olarak da açıklayabiliriz. Bu değişim 
duygusunun ilk başta insanlarda korku 
uyandırması ve bir kimlik çatışmasına 
girmesine sebep olacağını düşünmek 
normaldir. Önemli olan bu düşüncenin, 
karşılıklı yaşam koşullarının evrensel 
yaşam standartlarında bertaraf edilerek 
hoşgörülü bir şekilde kırmadan dök-
meden giderilmesidir.    

Kentlileşme, temelde insanların 
kentle bütünleşmesini ifade eder. 
Bütünleşme kavramı genelde, bir nüfus 
grubunun daha büyük bir nüfus gru-
buyla kaynaşması anlamına gelse de 
bu durum o kadar kolay olmamaktadır.

BİREYİN KENDİNE YER BULMASI 
Kentleşme ve kentlileşme sürecin-

de belli aşamalar söz konusudur. Bu 
aşamaların özenle ve de dikkatli bir 
şekilde uygulanması gerekir. Bireyin 
kentsel yaşamda kendine yer bulma-
sı ve kentsel yaşam şartlarına uyum 
sağlaması için bu aşamaları geçmesi 
kentlileşmeyi sağlayacaktır.  Bu aşama-
ların ilki, kente gelen nüfusun, bulun-
duğu yerde kalmak için karar kılmasıdır. 
Geçicilik duygusu insanda tedirginliği 
artırır ve uyum isteğini azaltır. Kentte 
kalıcı olmayı düşünmeyen kişilerin, 
kentli olma, kentli davranış kalıplarını 
sahiplenme gibi bir gayret ve arzusu 
olmayacaktır. Kentte yaşanmaya karar 
kılınması durumunda ise, kişilerin ge-
lecekleri açısından kentin onlara ümit 
vaat etmesi gerekir. Ümit olmayan 
yerde yaşama isteği ve kent kurallarına 
uyma isteği de olmayacaktır.

İkinci aşama; kentle bütünleşmenin 
dolayısı ile kentlileşmenin sağlana-
bilmesi için öncelikle kişinin kentte 
yaşamasını anlamlı kılacak bir iş sahibi 
olması ve bu işin de kentli tarafından 
olumlu karşılanması gerekmektedir. 
İş sahibi olmayan kimseler kendini 
bulunduğu yere ait hissetmeyecek ve 
kentlileşme sürecinde bir rolü olmaya-
cağını düşünecektir. Bununla birlikte 
yapılan işin kentliler tarafından kabul 
gören bir iş olması yani aykırı toplu-

mun huzurunu kaçıran marjinal işler 
olmaması gerekir. 

BERABER YAŞAMA 
Kentlileşmenin son aşaması ise 

bireyin kente özgü davranış kalıplarını 
edinmesidir ki bu edinimin yerleşmesi 
bir nesilden daha fazla süreye ihtiyaç 
duyar. Bu davranış kalıpları bireyin 
kimliksizleşmesine yol açmayacak dav-
ranış kalıpları olması gerekir. Örneğin 
bir kentte trafik ve temizlik kurallarına 
uyma, selamlaşmak, yardımlaşmak, 
komşuluk haklarına riayet etme, gü-
rültü yapmamaya özen gösterme vb. 
davranış kuralları bir insanı evrensel ku-
rallara uyan bir insan yapar ve kentli bir 
kimlik kazandırır. Köy veya kasabalarda 
da bu kuralların çoğu vardır. Ama kent-
lileşme sürecinde kendi gibi olmayan 
farklı kültür özelliklerine sahip insanlar-
la beraber yaşama sanatını oluşturmak 
kentlileşmenin olmazsa olmazıdır.  

KENTİ BENİMSEME 
Kentlileşme sürecinde en önemli 

değişken kentte yaşama süresidir. Bir 
yerde ne kadar uzun süre kalınırsa 
oraya uyum sağlama süreci de o kadar 
kolay olacaktır. Elbette ki bu süreçte bi-
reyin kentin yaşama kültürünü benim-
semesinde istekli olması esastır. Yoksa 
ne şehirli ne köylü olabilen uyumsuz, 
dışlanmış hisseden isyankâr ve mutsuz 
bireyler toplumda meydana gelir. Yakın 
tarihimizde Türkiye’den Almanya’ya 
göç eden kişilerde en çok görülen 
bu uyumsuzluk durumunda sürekli 
karşı tarafı suçlama, kendinde bir hata 
aramama, kurban psikolojisi oluşmuş-
tur. Bu durum yıllar içinde dönüşmeye 
başlasa da birbirinden çok farklı iki 
toplumun kentlileşme bağlamında 

yakınlaşması uzun zaman almıştır. 

BİRAZ HOŞGÖRÜ 
Yine benzer şekilde yakın zaman-

da savaş sonrası Suriye’den göç eden 
kişilere karşı oluşan tepkide de aynı 
şey söz konusudur. Kentlerde yoğun 
göçler sebebiyle nüfus artışı olmuş, 
daha önce köyden kente göç eden 
kişilerin torunları bu sefer yeni gelen 
kendi gibi olmayan ve kentli olamamış 
kimseleri dışlama durumuna geçmiştir. 
Hâlbuki bir nesil önce belki de kendi 
ataları öyleydi. O yüzden kentlileş-
me sürecinin sancılı geçmemesi için 
geçmişi hatırlamak, aynı yolardan 
geçen atalarımızı unutmadan hoşgörü 
sahibi ve yardımcı olmak kentli insanın 
görevidir.

 

YAZARYAZAR

Kentlileşme 
sürecinin sancılı 
geçmemesi için 

geçmişi hatırlamak, 
aynı yollardan 

geçen atalarımızı 
unutmadan 

hoşgörü sahibi ve 
yardımcı olmak 

kentli insanın 
görevidir.
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B
irleşik Krallık; Brexit, Prens 
Harry ve Meghan vur-
gusuyla şu sıralar sık sık 
gündemde... Brexit’ten 
çekilme kararıyla Avrupa 
Birliği’nin geleceğini de bir 
bakıma tartışmaya açan 
Birleşik Krallık, aslında ken-

di içinde de yeni tartışmalar yaşıyor. 
Ya da Ortadoğu’da kartlar yeniden 
karılıyor ve dünya uyanmasın diye 
hepimizin sevdiği aile dedikoduları 
kibarca servis ediliyor. 

SARAYDA DEPREM
İngiltere’de Kraliçe 2. Elizabeth’in 
torunu Sussex Dükü Prens Harry ile 
eşi Düşes Meghan Markle’ın kraliyet 
ailesindeki üst düzey görevlerinden 
çekildiklerini ve bundan böyle yılın bir 
kısmını ABD ve Kanada’da geçirecek-
leri açıklandı. Çift, Kraliyet Ailesi’nde 
‘Yenilikçi bir rol’ üstlenmeyi ve ‘Maddi 
bağımsızlıklarını kazanmak için çalış-
mayı’ planladıklarını belirtti.
Prens Harry ve Sussex Düşesi Meghan 
Markle’ın bu istekleri resmi olarak da 
onaylandı. Kraliçenin kararı, Bucking-
ham Sarayı ve kraliyet ailesi internet 
sitesinde yayınlanarak resmiyet ka-
zandı. İngiliz medyasında geniş yankı 
bulan haberi bazı gazeteler, Brexit’ten 
esinlenerek ‘Megxit’ başlığıyla duyur-
du. 
İşte tam da o günlerde İngiltere kra-
liçesinin bilinmeyen yönleri konuşul-
maya başlandı. Bu belki de Kraliçe’nin 
PR çalışmasıydı. Öyle ya dünyanın 
dört bir köşesinde yaptığı hamleleri 
tasarlayan İngiltere, farklı gündemlerle 
hem kraliyet ailesinin mevcudiyetini 
onaylıyor hem de dünya gündeminde 
üst başlıklarda yer alıyordu böylece. 
Yaşarken olduğu gibi muhtemelen 
vefatından sonra da uzun yıllar konu-
şulacak ve tarihle beraber anılacak II. 
Elizabeth’in hikayesi.

KÖTÜ KAYINVALİDE Mİ?
‘Leydi Diana’nın kötü kayınvalidesi’ 
olarak anılan Kraliçe, şimdilerde torun-
larının saadeti için ‘Gelinler ne isterse 
onu yapsın, karışmam’ rolünde. 
Kraliçe Elizabeth’i ve bilinmeyenlerini 
araştırınca karşımıza farklı bir kadın 
hikayesi çıktı.  21 Nisan 1926’da 
doğan Elizabeth Alexandra Mary, 
doğum gününü resmi olarak nisanın 
ikinci cumartesinde kutluyor. Bunun 
nedeniyse 250 yıllık bir gelenek: Kasım 
ayında doğan Kral 2. George, kötü 
hava koşullarından dolayı 1748 yılında 
ikinci bir doğum günü geleneği 
başlattı. O günden beri Kral ve Kraliçe, 
doğum gününü resmi olarak nisanın 
ikinci cumartesinde halkında katıldığı 
bir törenle kutluyor.

EHLİYETE İHTİYACI YOK
6 Şubat 1952’de babası Kral VI. George 
ölümüyle, 25 yaşındayken tahta 
geçen Kraliçe II. Elizabeth, 66 yıldır 
tahtta. İngiltere Kraliçesi Elizabeth 
Alexandra Mary, yalnızca tahtta en 
uzun kalan isim değil, ayrıca dünyanın 
en yaşlı hükümdarı.
Kraliçe 2. Elizabeth, pasaportsuz se-
yahat edebiliyor. Uluslararası ziyaret-
lerinde devlet başkanları tarafından 
kırmızı halıyla karşılanan Kraliçe’nin 
pasaporta ihtiyacı yok. Ayrıca Kraliçe 
Elizabeth, Birleşik Krallık ’ta ruhsat 
ve ehliyet olmadan araba kullanma 
hakkına da sahip. Kraliçe Elizabeth, 
çarpıcı renkler etrafında kurguladığı 
kraliyet stiliyle ün saldı. Limon sarısı 
döpiyesinden mor şaşaalı şapkasına, 
Kraliçe’nin yoğun renklerin başrolde 
olduğu monokrom görünümleri 
tercih etmesinin nedeni, uzak mesafe-
den bile figürünün görünür olmasını 
sağlamak. Tek rengin egemen olduğu 
güçlü görünümleri, kraliyet stil sırrına 
dönüştüren Kraliçe gerçek bir ilham 
kaynağı

ÖZEL ARABA ÜRETİLDİ 
İngiltere Kraliçesi, hakkında bilinen az 
gerçeklerden biri de ülkelerden gelen 
sıra dışı hediyeleri. Hayvan sevgisiyle 
ün salan Kraliçe’ye gelen en olağandı-
şı hediye, Kamerun’dan gelen Jumbo 
ismindeki 7 yaşında bir fil ve iki dev 
kaplumbağa. Kraliçe Elizabeth’in ken-
dine özel üretilmiş bir Jaguar marka 
arabası bile var! İyi bir sürücü olarak 
bilinen Kraliçe’nin Jaguar’ında çantası 
için özel bir bölme ve köpekleri için 
özel kuzu derisinden yapılmış bir halı 
yer alıyor. Gerçek bir hayvan sever 
olan Kraliçe Elizabeth’in şu ana kadar 
30 Corgi cinsi köpeği oldu. 18. yaş gü-
nünde ailesi tarafından ‘Susan’ adında 
ilk Corgi’si hediye edilen Kraliçe’nin şu 
an 4 köpeği var: Pharos, Swift, Emma 
ve Linnet. Ayrıca Kraliçe, ‘Dorgi’ ismin-
de yeni bir köpek soyunu da başlattı. 
Prenses Margaret’ın ‘Dachshund’ cinsi 
köpeğiyle ‘Corgi’sini çiftleştiren Kraliçe, 
8 Dorgi köpeğin de sahibi.

KADIN VE TARİH DÜNYADA  KADIN

63Ocak 2020 / TuRunCu DeRGİ 

Örnek alınacak bir 
başarı hikayesinin 
sahibi 33 yaşındaki 
Giresunlu Türk bilim 

kadını Betül Kacar, başarılarıyla 
gururlandırmaya devam ediyor. 
20 yaşındaki Betül Kacar, proje-
siyle NASA’ya başvurdu ve bilim 
çalışması için burs alarak NASA’da 
çalışmaya başladı. NASA’nın burs 
verdiği ilk Türk bilim kadını Har-
vard Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Astrobiyolog Betül Kacar, şimdi 
de Arizona Üniversitesi’nden 
profesörlük teklifi aldı. Arizona 
Üniversite’sindeki yeni görevini ve 
sevincini sosyal medya hesabın-
dan duyurdu.

“İLAÇ GİBİ GELDİ”
Kaçar, şunları yazdı: “Güzel bir 
haber. Kelimelere dökmekte 
zorlanıyorum, ama şöyle: Evrende 
yaşamın izlerini araştırmak için 
oluşturulan yeni bir NASA ekibine 
kabul edilmişim. Bu seneye ufak 
bir sağlık sorunuyla başladım, ilaç 
gibi geldi bu haber sabah sabah. 
Her şeyin başı sağlık diyerek 
bitireyim.”
Arizona Üniversitesi’nden profe-
sörlük teklifi almasının nedenini 
açıklayan 33 yaşındaki Türk bilim 
kadını Astrobiyolog Betül Kacar, 
“Astrobiyoloji hem astronomi yani 
yıldızları hem de hayatı bağlayan 

bir alan. Aslında yeni de bir alan. 
NASA içerisinde bile 20-25 yıllık 
bir tarihçesi var, gerçekten çok 
yeni bir alan. Biyolog olarak yani 
hücre çalışarak ve moleküler 
çalışarak, astrobiyoloji çalışan 
bildiğim kadarıyla bir ben varım, 
bu o kadar yeni. Samanyolu galak-
simizde yaklaşık 100 milyar geze-
gen var. Bu 100 milyar gezegenin 
40 milyarı dünyamızın boyutunda 
ve başka yaşam formlarının var 
olması açısından, dünyamızın 
büyüklüğünün önemli olduğunu 
düşünüyoruz. Bu 40 milyar dünya 
boyutundaki gezegenin, 11 milyar 
tanesi de belki güneş etrafında 
dönüyor olabilir. Dolayısıyla 11 
milyar tane dünyamıza benzeyen 
ve bir güneşin etrafında dönüyor 
olan başka diğer gezegen sistem-
lerinin varlığından bahsediyoruz. 
Dolayısıyla hayatı ararken de en az 
11 milyar tane gezegene bakıyo-
ruz. Fakat bu 11 milyar gezegene 
bakarken, burada ne aradığımızı 
tam olarak bilmiyoruz. Elbette 
şekil renkli uzaylılar aramıyoruz. 
Aradığımız şeyler daha mikrosko-
bik düzeyde gözle göremeyece-
ğimiz küçük bakteriler oluyor ya 
da örneğin atmosferde oksijen 
ve su var mı buna bakıyoruz. 
Benim Arizona Üniversitesi’nde-
ki profesörlüğümün ilk sebebi, 
gözlem yaptığımız gazların ya da 

diğer oksijen ve nitrojenin nasıl 
bir yaşam formu oluşturabilir diye 
bakacak olmamız. İkinci sebebi de 
NASA asteroidlere robot gönderi-
yor hatta bir tanesi birkaç ay önce 
gitti, yaklaşık 1 sene sonra da 
robot dünyaya geri gelecek. Geri 
geleceği yer de Arizona, bunu 
Arizona yönetiyor. Bu meteorlara 
ve asteroidlere inen robotların 
getirdiği, kaya ve meteor parça-
larını laboratuvarımda ben analiz 
edeceğim. Ve burada herhangi bir 
canlı var mı buna bakacağız” dedi.

BETÜL KAÇAR KİMDİR?
19 yaşında Marmara Üniversite-
si’nde öğrenciyken başvurduğu 
projeyle Amerikan Howard 
Hughes Tıp Enstitüsü’nde bi-
yomoleküler kimya doktorasını 
tamamladı. 2012 yılında Harvard 
Üniversitesi’ne katılarak, Organiz-
ma ve Evrimsel Biyoloji Depart-
manı’nda görev aldı.
2017 yılında Arizona Üniversi-
tesi’ne geçiş yaptı, burada da 
Moleküler ve Hücre Biyolojisi ve 
Astronomi alanında doçent olarak 
çalıştı. Kaçar’ın ayrıca Tokyo Tek-
noloji Enstitüsü Earth-Life Science 
Institute’ta da doçent unvanı 
bulunuyor.
Arizona Üniversitesi öğretim üyesi 
olan Kaçar, NASA’dan burs alan ilk 
Türkiye vatandaşı olmuştu.

TÜRKİYE’DEN NASA’YA UZANAN 
BAŞARI 
HİKAYESİ: 
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YAZAR
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A
lternatif tıp yöntemle-
rinin, psikoloji, kişisel 
gelişim ve eğitim atölye-
lerinin alıp başının gittiği 
bir dönemde yaşıyoruz. 
Nereye bakarsak, kimle 
konuşsak sonuç aynı! 

Hatta aynaya baktığımızda gördüğü-
müz şey de: İnsanın anlam arayışı! 

UNUTTUKLARIMIZ
Bilgiler sağanağında sırılsıklam 

oluyoruz. Bir şelale hızında akıp gi-
den zamanda, hiçbir şeyi istediğimiz 
yere koyamıyoruz. Artan sorumlu-
luklarımız, yüz parçaya bölünmüş 
kimliğimizle, tükenmişliğin yanı 

başındaki yerimizi alıyoruz. 
Her şeyin çılgınca üzerimize 

geldiği bir dünyanın sakinleriyiz… 
Bilginin, işin, üretimin ve elbette tü-
ketimin.  Her şeyin alabildiğine ideal 
olduğu, mükemmel insana bu kadar 
yakın olduğumuz bir çağda; bu den-
li mutsuz olmamız sizin de kafanızı 
karıştırmıyor mu? Bir tık öteye gidip 
‘Nerede hata yapıyoruz?’ diyebilenler 
de çıkıyor elbette… Peki sonuç?

Belki de yanlış yolda ve yerde 
arıyoruzdur aradığımızı. Belki de asıl 
mesele öğrenemediklerimde değil 
de unuttuklarımızda! 

NE ZAMAN ŞÜKRETTİK?
En son ne zaman bir yetimin 

başını okşadık? Ne zaman düşün-
dük bizim kadar konforlu olmayan 
hayatları? Çocuğu aç kalmasın diye 
dağlardan ot yolan anne-babaları!

Ne zaman kendimizin koluna 
girip telaşsızca ve düşünmekten 
korkmadan yürüdük? Aynaya baktı-
ğımızda insan olarak yaradılışımıza 
şükrettik mi hiç? Şükredecek milyon-
larca şeyle birlikte…

Ne vakit bizi hatırlamayacağını 
bilmemize rağmen, bize hatırlatması 
için yaşlı bir büyüğümüzü ziyarete 
gittik? Ya da bir darülacezeye. Bize 
dünyanın faniliğini ve insanın insana 

İLKNUR KOÇ AYTAÇ

olan ihtiyacını hatırlatsınlar diye…
Ne zaman bir kabristanın, 

hastanenin, hapishanenin önün-
den adımlarımızı hızlandırmadan 
yürüdük? “Sizin nefsimize vereceği-
niz büyük dersler, bana anlatacağınız 
ibretlik hikayeler var” diye dalabildik 
mi kapılarında içeriye?

DÜŞÜNDÜK MÜ?
En son ne zaman yağmurda 

ıslandık. Ne zaman mutsuz olmadık 
kar yağdığında işlerimizden geri 
kalmadığımız için. Son kardan ada-
mımızı kaç yaşında yapmıştık?

‘Hayırlısı’ve ‘Canın sağolsun’ keli-
meleri en son ne zaman döküldü di-

limizden?  ‘Teslimiyet’ ve ‘Tevekkül’ü 
en son ne zaman misafir etmiştik 
gönül hanemizde?

Ne zaman okulu kıran çocuk 
heyecanı ve suçluluğuyla ne yapaca-
ğımızı bilmeden dolaştık sokakları… 
Keşfetmeye ve çevreye duyduğu-
muz o eşsiz merakla.

Ne zaman araladık en son bir 
kitabın kapağını. İçine dalıp zamanı 
unuturcasına… 

Bir bebeğin meraklı gözlerine 
günahkarlığımızı hatırlamadan kaç 
dakika dalabiliriz?

En son ne zamandı bir çocuğun 
sorularına bilgiççe değil de çocukça 
cevaplar verdiğimiz?

Hiç kaç çeşit yemek hazırlaya-
cağımızı düşünmeden bir misafir 
ağılayabildik mi son zamanlarda? Bir 
bardak çaya ve doyumsuz sohbete 
mukabil! Durup düşündük mü bu 
dünyaya gelişimizi, geçişimizi ve 
gidişimizle neyin eksik kalacağını? Şu 
koca dünyanın bize ihtiyacı var mı? 
Bizim uğruna ömür tükettiğimiz eş-
yaya olan gerçek ihtiyacımız nedir? 

Hadi! Dönüp ruhumuza bakalım 
ve hatırlayalım!

Bize iyi gelen e kalbimize 
merhamet tohumları eken şeyleri... 
Ruhumuza ve kendimize bu kadar 
yakınken yabancılığımız tak etmedi 
mi canınıza?
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H
afta içi sabahları televizyon 
izleyenlerin çok yakından 
tanıdığı bir isim bu ay 
köşemize konuk oldu. 
Ortopedi ve Travmatoloji 
Uzmanı Opr. Dr. Feridun 
Kunak’tan bahsediyoruz. 

Hayata dair birçok bilgi veren, 
kimyasala karşı adeta savaş açan, her 
fırsatta doğal yaşamın tüyoları veren bir 
isim Feridun Bey. Televizyon dünyasının 
‘Aile hekimi’ seyircilere hem beden 
hem de ruha iyi gelecek tavsiyelerde 
bulunuyor. Kendisiyle keyifli bir söyleşi 
yaptık. 

Buyurun… 

KAHVALTI KÜLTÜRÜ YOK 
OLUYOR

Hocam; obezite, metabolizma 
hastalıkları neden bu kadar arttı? 
Sağlıksız beslenme ve doğal 

olmayan gıda tüketiminden dolayı.

Bundan 10 yıl öncesine kadar 
doğru beslenen bir toplumduk, en 
azından öyle zannediyorduk. Şimdi 
herkes tabağındakini sorguluyor. 
Bu psikoloji sağlığımızı nasıl 
etkiliyor? 
Çok kötü etkiliyor. Çünkü insanların 

düşünceleri yaşam kalitelerini yüzde 
90 etkiler. Çevremizde hazır yiyecekler 
hormonlu gıdalar ve özellikle kahvaltı 
kültürü yok oldukça tabağımızdaki 
yiyecekleri sorgulamaya devam 
edeceğiz. 

EN İYİ DOKTOR   
KİŞİNİN KENDİSİ

Uzmanların ekranlarda yaptığı 
açıklamalar halkın gündemini 
meşgul ediyor. Bir çoğumuzun 
aklında soru işaretleri  
oluşuyor. Bu durum beslenme 
bozukluklarına neden oluyor mu? 

Her insan gibi farklı uzman 
görüşlerinin de doğruları 
birbirinden farklı oluyor. Fakat 
bana göre en iyi doktor da en 
iyi uzman da kişinin kendisidir. 
İnsanlar kendilerine en iyi gelen 
veya kendilerine en faydaları olan 
besini yiyerek kendileri bulurlar. 

 Hocam bir de aşı karşıtları 
var. Aşı konusunda ne 
düşünüyorsunuz? 

Zamanında ve bilinçli bir 
şekilde yapılırsa tabii ki de 
onaylıyorum.

ÇOCUKLARINIZI ŞİDDETTEN  
 UZAK TUTUN 

Çocuk yetiştirmede geleneksel ve 
modern arasındaki dengeyi nasıl 
koruyacağız? 

Geleneksel yöntemlerden, 
örf ve adetlerimizden kopmadan 
bugün ki toplum koşullarına ayak 
uyduracak şekilde yetiştirmek 
gerekiyor. Dünya ve toplum her 
gün yenileniyor ve değişiyor, hiçbir 
şey eskisi gibi kalmıyor ne yazık ki.

Çocuklarımız geleceğimiz. 
Onların sağlıklı olması 
bugünü kadar geleceği 
de etkiliyor. Sağlıklı çocuk 
yetiştirmek nasıl mümkün? 
Öncelikle sağlık, fiziksel ve 

duygusal olarak tamamen bir 
bütün halinde ele alınmalıdır. 
Çocuklar şiddetten uzak mutlu 
bir şekilde yetiştirilmelidir. Mutlu 
çocuk çevresine de mutluluk ve 
fayda verecektir. Bunun dışında 
kimyasal ilaçlardan uzak, hazır ve 
sağlıksız yiyeceklerden kaçınılarak 
beslenilmelidir. Özellikle çocuklar 
için her şeyin doğal olması çok 
önemlidir.

KONTROL ALTINDA OLUN 

Artık her evde bir kanser 
hikayesi var maalesef. 
Kanserle mücadeleye 
milyar dolarlar harcanıyor. 
Kanserden kaçmak mümkün 
mü? 

Öncelikle kanser hücresi 
her bünyede oluşan bir virüstür 
bunu açığa çıkarmamak için, 
sağlıklı beslenmek, düzenli 
egzersiz yapmak ve kan 
değerlerimizi kontrol altında 
tutmak gerekir. Özellikle vitamin 
değerlerimizin düşmemesine 
özen göstermemeliyiz. Bunlara 
dikkat ettiğimiz sürece Allah’ın 
izniyle kanserden de diğer tüm 
virüslerden de kaçınılmış oluruz.

EGZERSİZ YAPMAYI 
UNUTMAYIN!

Hocam bu keyifli söyleşi için 
teşekkür ederiz. Okurlarımıza 
Turuncu aracılığı ile bir mesaj 
vermek ister misiniz?
Sevgili kardeşlerim sağlıklı ve 

mutlu bir hayat sürdürebilmeniz 
için sizden istediklerim;

egzersizlerinizi ihmal etmeyin 
sağlıklı yiyecekler tüketin, 
kendinize uygun ideal bir kiloda 
kalın ve bunların hepsini ileri ki 
nesile de aktarın sevgilerimle can 
kardeşlerim.

AİLEMİZİN HEKİMİ: 
FERİDUN KUNAK

Çocuklar şiddetten 
uzak mutlu bir şekilde 

yetiştirilmelidir. Mutlu 
çocuk çevresine de 

mutluluk ve fayda 
verecektir. Bunun 
dışında kimyasal 
ilaçlardan uzak, 

hazır ve sağlıksız 
yiyeceklerden 

kaçınılarak 
beslenilmelidir. 

Özellikle çocuklar için 
her şeyin doğal olması 

çok önemlidir.

RÖPORTAJ: ZEHRA GÜVELİ
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S ağlıklı beslenmenin en önemli 
kurallarından birisi sebzeleri ve meyveleri 
mevsiminde tüketmektir. İşte şubat  
ayında sofralarınızda yer verebileceğiniz  
meyve – sebze listesi

Şubat ayı 
sebzeleri: 

Kereviz, 
Pırasa, 
Karnabahar, 
Ispanak, 
Lahana, 
Brüksel lahanası, 
Pazı, 
Havuç, 
Şalgam, 
Pancar

Şubat ayı 
meyveleri: 

Mandalina, 
Portakal, 
Elma, 
Armut, 
Yerli muz, 
Ayva, 
Nar, 
Balkabağı

Şubat ayı 
yemişleri: 

Kestane

Şubat ayı 
yeşillikleri: 

Marul, 
Roka, 
Biberiye, 
Nane, 
Maydanoz, 
Tere

BESLENMEGASTRONOMİ
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Yıl 2020. Herkes artık bir 
gurme. Lüks mutfaklardan 
biri, Anadolu’da klasik bir 
mutfak, öğrenci evi, teras 
katı, bodrum katı hiç fark 

etmiyor. Artık her mutfaktan bir gur-
me çıkıyor. Mekâna uygun tabaklar, 
yemek hikayeleri, fotoğraf kalitesi, 
kısa kısa videolar… Sonra şehrin so-
kaklarında içinden yemek geçen her 
yerde lezzet arama çabası. Dikkat, 
bulunduğunuz mekânda bir gurme 
var. Birkaç baharat adı, ateşte pişir-
me, fırınlama, haşlama… Detaylar 
kalabalık cümlelere özenle serpişti-
rilmiş. Burada bir gurme var çünkü? 
İyi de bunca gurme içinde yemeği 
kim pişirecek, bulaşığı kim yıkayacak, 
kırıntıları kuşlara, kedilere verirken 
kim dua edecek diye soramıyoruz. 
Çünkü mekânda gurme var.

BİLGİ SAHİBİ OLMAK 
GEREKİR
‘Gurmeler ne iş yapar diye soruyo-
ruz?’ Gurme; yemeklerin tatlarını 
birbirinden ayırabilme yeteneğine 
sahip, damak tadı gelişmiş ve duyarlı 
olan kişilere verilen genel bir addır. 
Yani bir gurme iyi ve kötü lezzeti 
birbirinden ayırabilir. Yemek yeme-
sini bilen kişidir. ‘Tatbilir’ olarak da 
tanımlanır. Gurmeler, yeme içme 
konularında uzmanlık derecesinde 
ilgiye sahip olan ve belirli bir zevki 
olan kişilerdir. Yemeklerin tadını, 
keyfini çıkarmasını iyi bilirler.
Önüne gelen herkes kendini gurme 
zannedebilir ama gurme olabilmek 
için sadece yemeğin lezzetine bak-
mak yeterli değildir. Gurme olabil-
mek için kişi kendini her anlamda iyi 
yetiştirebilmelidir. Sadece yemekle-
rin lezzetine göre değil yemeklerin 
nasıl yapıldığına, hangi yöntemlerle 
pişirildiğine, yemeğin içine hangi 

baharatların girmesi gerektiğine ve 
yemeğin içindeki baharatları ayırt 
edebilme yeteneğine sahip olma-
lıdır. Sadece Türk mutfağını değil. 
Dünya mutfağı hakkında da bilgiye 
sahip olması gerekir.

ÜSTÜN ÇABA 
Tabağınızdaki seçiyorsanız gurme 
olamazsınız! Gurme olmak istiyorsa-
nız yemek seçme gibi bir lüksünüz 
olmamalı, eğer yemek seçme gibi 
bir huyunuz varsa bu huyunuzdan 
vazgeçmeniz gerekmektedir, ben 
vazgeçemem diyorsanız gurme 
olma hayallerinize elveda demeniz 
gerekmektedir. Gurme olabilmek; 
ben gurme olacağım demekle 
olmuyor, bunun için üstün bir çaba 
göstermeniz gerek. Bir gurme; hangi 
yiyeceğin yanına hangi içeceğin iyi 
gideceğini bilmeli, yiyeceklerin han-
gi çatal ve bıçak kullanarak tüketile-
ceğini bilmeli, masa düzeninin nasıl 
olması gerektiğine hâkim olmalıdır.

SUNABİLMEK SANATTIR 
Gurme olmaya iş yönünden değil 
de sanat yönünden, farklı yemekleri 
tadıp yorumlayabilme yönünden 
bakmak daha doğru olur. Çünkü 

gurmeliği sadece bir iş olarak gör-
mek doğru değildir, bir iş olabilmesi 
için bundan bir gelir elde etmek 
gerekir fakat her gurmeyim diye 
dolaşan kişi bir gelir elde etme 
imkanına çok uzun zaman sonra, 
çok çabalarsa belki ulaşabilir. Yemek 
yapmak da o yemeği güzel bir şekil-
de sunabilmek de bir sanattır, özel 
yetenek ve yaratıcılık ister.

SOSYAL MEDYA ETKİSİ
Günümüzde damak zevkine 
güvenen, farklı yerleri dolaşıp farklı 
lezzetler tatmayı seven birçok 
insan instagram ve YouTube gibi 
mecraları aktif olarak kullanmakta. 
Bu mecralarda kişi oldukça 
fazla bir kitleye ulaşabilmekte, 
popülerlik kazandıktan sonra 
kendini kendi çapında gurme ilan 
edebilmekte, gezdiği yerlerdeki 
yediği yemekleri bir gurme edasıyla 
yorumlayabilmektedir. Bunlardan 
bazıları oldukça bilgili insanlardan 
olabilirken, bazıları ise sadece belli 
çaptaki yemekler hakkında damak 
zevkine sahip olabiliyor, bazen de 
sadece bu mecrada tutunabilme 
isteğiyle bir şeyler yapmaya 
çabalıyor.

DİKKAT MEKANDA
GURME vAR!



7170 Şubat 2020 / TuRunCu DeRGİ TuRunCu DeRGİ / Şubat 2020

FERİDE 
ŞİMŞEK BENLİ

Hücrenin temizlenmeye başlamasıyla birlikte kişi 
iştah kontrolünü sağlar, insülin sekresyonu düzenlenir. 
Hücre temizliği enzimi olan glutatyon düzeyini 

korumak için gün içerisinde tükettiğimiz
 öğünlerde protein alımı iyi olmalıdır.
l Günde 3 litre su içilmelidir.
l Günde en az 2 porsiyon meyve tüketilmelidir.
l Günde en az 4 porsiyon sebze tüketilmelidir.
l Günlük lif alımına dikkat edilmelidir.
l Özellikle hücresel temizliğe yön veren zerdeçal, 

sarımsak, soğan, enginar, çilek tüketimi önemlidir.
l Günlük 30 dakika yürüyüş yapılmalıdır.
l Günde 2 bardak yeşil çay içilmelidir.
l Gün içerisinde yoğurt ve kefir tüketimine
 dikkat edilmelidir. 

Diyet ve egzersiz yap-
manıza rağmen kilo 
vermekte zorluk çeki-
yorsanız bunun nedeni 
hücrelerinizdeki kirlilik 

olabilir. Kötü beslenme ve hava kirlil-
iği nedeniyle vücutta biriken serbest 
radikaller başta kanser olmak üzere 
birçok metabolik hastalığa neden 
olmakla birlikte zayıflama üzerinde 
de olumsuz etkileri vardır. Doğru 
beslenme ve yanı sıra yeterli miktar-
da doğadan vitamin-mineral-ami-
noasit desteği alarak hücrelerinizi 
temizleyebilirsiniz.

KİRLENEN HÜCRELERİNİZ 
YAĞ DEPOLUYOR

Modern yaşamın getirdiği 
koşullar ve stres seviyesinin 
yükselmesi hücre kirliliğine sebep 
olmaktadır. Oluşan kirlilik enerji 
metabolizmasını yavaşlatmaktadır. 
Bu durum şişmanlığa zemin 
hazırlamaktadır. Obez kişiler 
genellikle az miktarda yemek 
yemelerine rağmen aşırı kilo 
aldıklarından şikâyet ederler. Bu 
olay obezlerin daha az ısı ürettiği 
ve alınan kalorileri daha kolay 
depoladıklarını gösterir. Obez 
kişilerin enerji metabolizmaları 
bozulduğu için bu olayla karşı 
karşıya kalırlar. Yağ dokularının 
salgıladığı zararlı moleküller 
hücre hasarını artırarak insülin 
fonksiyonlarını olumsuz etkiler. 
Böylelikle kişi şişmanlamaya başlar.

NE YAPMALI?
Hücresel beslenmeyle antioksidan 

mekanizması güçlenerek genetik 
sıkıntılar önemli derecede ortadan 
kalkar. Temizlenen hücreler yağ 
yapımının da artmasını sağlar. Kişiye 
özel programlar hazırlanır. Kişinin 
yaşam tarzı, kan tahlilleri, genetik fak-
törleri ele alınıp detaylı vücut analizi 
yapılarak diyet programları oluşturu-
lur. Özellikle bazı protein, vitamin ve 
mineraller hücre temizleme işlemini 
vücutta gerçekleştirir. Hücrenin temi-
zleme fonksiyonunu destek sağlayan 
besinlere ilave olarak bitkisel takviyel-
erde kullanılır. 
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I
nsanlık tarihi boyunca, 
gökyüzü daima insanın 
başını kaldırdığında 
hayranlıkla izlediği ve 
geleceği gördüğünü 
düşündüğü, pek çok 
hesaplar yaptığı, vahiy-

leri aldığı, meleklerin yükseldiğini 
ve indiğini hayal ettiği mekân 
olmuş, onu anlamaya çalışmış, 
tapınılmış ve hakkında pek çok 
bilgi ve sanat üretilmiş en büyük 
fenomen. Medeniyetler içinde 
bilim insanları matematik ilmiyle, 
zamanın kontrolünü yapmak için 
sadece güneş ve ayın hareket-
lerini hesaplamakla kalmamış, 
Sümer medeniyetinden Maya 
medeniyetine kadar pek çoğu, en 
girift ve zor hesapların yapıldığı 
yıldız hareketlerini hassasiyetle 
hesaplamış ve incelemişlerdir. 

DEVASA İLİM
Karşımıza çıkan bu devasa 

ilmin boyutlarını görüp inceledi-
ğimde vahiy olduğu düşüncesi 
bir fikir olarak yerleşiyor ister 
istemez kalbime. Bu düşüncemiz 
boşa değil elbet. Çünkü İmam 
Gazali Hz. İhya u Ulumiddin 
kitabının birinci cildinde astroloji 
ilmi hakkında; “Bu ilim İdris A.S’ın 
mucizesiydi. (Ölümünden sonra) 
bu ilim de kesatlaştı ve bitti” der. 
Böylece düşüncemin basit bir 
vehim ya da hayal olmadığını gö-
rüp seviniyorum. Her peygamber 
bir medeniyet ve ilim inşa eder. 

Yoksa bu dünya üzerinde bunca 
ilim ve medeniyet vahiy olmak-
sızın nasıl inşa edilir ve bilinebilir 
olurdu. Mütefekkir Salih Mirzabe-
yoğlu’nun meşhur ifadesinde ilan 
ettiği gibi; “Peygamberler olmasa 
medeniyet olmazdı, insanlık 
olmazdı”

BOZULMA YAŞADI
Astroloji ilminin kaynakları 

elbette putperest kavimler ve 
sapkın inançlar içinde büyük bir 
bozulma yaşadı.  Hala bu etkileri 
içinde barındırsa da ayıklayarak 
bu ilmin manasını kendi kaynak-
larımız içinde bulabiliriz. Şimdi 
tekrar eski İslam kaynaklarında 
İslam alimlerinin bu ilimle olan 
temasını ve gelişimini takip 
edince görüyorum ki, Müslüman 
bilim adamları bu ilmi öğren-
me yoluna gitmişler hatta onu 
geliştirip günümüz Avrupa’sının 
ellerine bırakmışlardır. Bırak-
mışlardır diyorum, evet, çünkü 
Endülüs Müslümanlarının yaydığı 
bilim çalışmaları Selçuklu ve Os-
manlı döneminde de devam etse 
de sonrasında varlığını yitirmiş 
ve hurafe ve batıl bilgiler arasına 
atılmış. 

HIZ KAZANDI
Oysa Avrupa’da ‘Astroloji bilim 

mi değil mi’ tartışmaları yapılırken 
bir yandan enstitüler kuruluyor, 
eğitimler ve araştırmalar devam 
ediyor, yeni ekoller ve yorumlar 

doğuyordu.  Hatta bir zamanların 
Timur Sultanı ünlü Türk mate-
matikçi Uluğ Bey, astronom ve 
astrolog olarak Batılı astrologların 
dikkatini çekiyor ve gökyüzünde 
yaptığı buluş ve hesaplarla hay-
ranlık uyandırırken, başta Muh-
yiddin İbni Arabi Hz’nin kozmoloji 
yorumlarını ve Müslüman bilim 
insanlarının kitaplarını didik didik 
ediyorlardı. 

Titus Burckhardt İbni Arabi’nin 
(ks) kozmoloji yorumları üzerine 
“Muhyiddin İbni Arabi’nin Mistik 
Astrolojisi” isimli bir kitap bile 
çıkaracaktı. 

Her konuda olduğu gibi bu 
konuya da kayıtsız kalmak ihanet 
derecesine çıkabilirdi. Neyse ki 
artık bu hususta çalışmalar yapan, 
çeviriler yayınlayan ve eğitimler 
veren sivil çalışmalar hız kazandı.



DOSYA DOSYA
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Astroloji tarihi üzerine hızlıca bir 
bilgiye ulaşmak isteyenler için aşağı-
daki linki tavsiye ederim;
http://www.astrolojidergisi.com/tarih.
htm

Konuyu çok uzatıp boğmak değil 
niyetim ama hadisenin seyrini kısaca 
özetlemek gerekirdi. 

BİR FIRSAT
Şimdi gelelim gökyüzüne ve yeni 

ayın seyrine...
Yeni ay astrolojide; ayın 28-29 

günlük döngüsünü tamamlayıp, hilal 
konumuyla yeni döngüsüne başlama-
sı demektir. Hatta Araplar takvimlerini 
aya göre düzenlemiş ve Müslüman-
ların Hicri takvim olarak kullandıkları 
takvim, ay döngüsüne göre hazırlan-
mış ve isimlendirilmiş bir takvimdir. 
Astrologlar için de ay döngüleri, 
gökyüzünün en hızlı değişen fenome-
ni olması sebebiyle, başlangıçların ve 
başlanan sürecin teşhisi için son de-
rece önemlidir. Yeni aya hangi burçta 
girildiği ve dolunay arasındaki süreç, 
ne tür hadise ve mevzuların gündeme 
geleceğini ve nasıl büyüyeceğini izle-
mek için bir fırsattır. Hatta ayın küçül-
meye başladığı safha yaşamımızdaki 
tecridin boyutlarını ortaya koyar. Yeni 
ay, güneş ve ayın aynı derecelerde 
kavuşum yaptığı matematik hesabıyla 
belirlenir.

25 Ocak 2020 tarihi saat 00:40 
saati ile Yeni ay - gün ile birlikte; 04 
derece 21 dakika ile Kova burcunda 
aktif olacak.

YENİ AY KOVA BURCUNDA; 
ÖZGÜRLÜK İHTİYACI

 “Kendinin efendisi olmayan hiç 
kimse özgür değildir” (Epictetos)

Kova burcu ay ile kesiştiği zaman, 
ayın temel konuları olan duygu, anne, 
hafıza, bilinçaltı ve zihin gibi konu-
lar bilinen formların dışına çıkmaya 
başlar. Zira kova burcunun modern 
yöneticilerinden biri olan Uranüs; karşı 
çıkışlar, asi tavırlar, tuhaf davranışlar, 
heyecan verici, öngörülemez, ihtilaller, 
entelektüel zeka yeteneği ve bilim 
aklını sembolize eder. Klasik yöneticisi 
ise Satürn’dür. Satürn ise Uranüs’ün 
temsil ettiği tüm anlamların dışında, 
toplum kuralları ve kaidelerini, yöneti-

cileri, otorite figürlerini, öğretmenleri, 
ataları, dede ve babayı temsil eder. 

SADIK RUH
Ay kova burcundayken duygular 

mesafeli, soğukkanlı ve mantıklı ha-
reket etmek ister. Duygularla gerçek 
bir bağ kurmaktan uzak ve sanki 
kendine bir yabancı gibidir. İnsanlarla 
iletişim kurma konusunda başarılıdır 
ama onlarla arasında bir bağ kurmaz. 
Arkadaşlıklar konusunda son derece 
canlı, heyecanlı, zeki ve hazırcevap-
lılığıyla dikkat çeker ama duygusal 
bağlılık konusunda başarılı olamaz 
ve yoğun duygulardan uzak durur. 
Oysa ihtiyacı olan şey yakın, güvenilir 
ve sadık ruh bağı kurabileceği bir 
dostluktur. Bu kişi hem toplumun 
içinde hem de kendini onlardan tecrit 
etmiş bir kişidir. Özellikle duygusal 
olarak kendisini bir yere bağlı hissede-
mez. Fazla yakınlıktan huzursuz olur, 
taşkın ve kolayca terk eden, yüzeysel 
ve saplantılı özgürlük ihtiyacı rahatsız 
edici bir huzursuzluk verir. Yeni olan 
her şeye açık bir kapısı olsa da sabit 
bir burç olması sebebiyle kolay kolay 
fikir değiştiren bir mizacı da yoktur.

BİREY OLMAK 
Güneşin de kova burcuna geçtiği 

bu süreç; birey olmanın ve bireyin, 
toplumun dışında kendi benliğini, 
ruhunu ve farklılığını keşfetmesi bek-
lenir. Düşünme yeteneğiyle kendini 
gösteren zekası benliğini de diğer 
insanlardan ayıran en önemli özelliği 
olarak dikkat çeker. Bir yandan özgür 
olmak isterken bir yandan toplumun 
kuralları içinde mecbur kaldığı bir 
süreci yaşar. Kendisinin düşündüğü 
anlamda bir bağımsızlık manevrasın-
dan yoksun kalır. Birey olma sürecini 
sağlıklı bir biçimde geliştiremeyen 
güneş kova burcu, tuhaf özgürlük 
alanları bulur kendince ama, aslında 
bu durum kendisini kandırmaya baş-
ladığı korkunç bir sonun başlangıcı 
gibidir. Gerçek bir özgürlüğün değil 
de nefsin arzularının baskısı altında, 
ona bağımlı arzular geliştirdikçe her 
şeye zarar vermeye başlar. Özgürlük 
isteği korkunç bir kapana ve buhrana 
dönüşebilir. Çünkü yönetici Satürn 
toplum ahlak ve kurallarını hiçe sayan 

özgürlüğün bedelinin hesabını soran 
bir sembol olarak, tepesinde bekler. 
Vakti geldiğinde gerekli darbe iner. 
Çünkü Satürn düzenin yönetimini ve 
devamını, ahlakını ve kaidelerini sert 
bir biçimde hatırlatır. 

SATÜRN’ÜN KONUMU 
Kova burçlarının haritalarında 

Satürn’ün konumu ve açıları özellikle 
ay ve güneşle çok önemli bir yer tutar. 
Çünkü Satürn terbiye eden bir öğretici 
sembolü olarak orada bekler. Haritala-
rında Satürn’ün sert açıları olan kova 
burçlarının, ‘Özgürlük’ anlayışlarını çok 
iyi terbiye etmeleri gereken, sıkıntılı 
bir döngü ve ilişkiler içinde bulabilirler 
kendilerini. Bu durumu görmezden 
gelmenin bir faydası olmaz. Ağır trav-
matik süreçler artar gitgide... Sebebi ise 
sadece kendilerine odaklı, bencil bir 
özgürlük ihtiyacıyla nefislerinin arzusu 
içinde esarete bağımlı yaşamaları. 
Böylece özgürlük kelimesi içi ve anlamı 
boşaltılmış bir arzu olarak kalakalır. 

DABİH YILDIZI İLE KAVUŞUM
Bu yıldız oğlak takımyıldızının baş 

kısmında bulunur. Özellikle 04,03 
derece kova burçları bu yıldızın etkisi 
içindedir. Güneş ve ay kavuşumuna 
eşlik eden bu yıldız -adı üstünde- 
doğası gereği Satürn, Venüs doğası 
taşır. Bunun anlamı ise; bu yıldızın, 
güçlü olma, güçlü görünme ya da 
önemli bir konuma sahip olmasının 
bedeli olan sıkıntıları ve zorlukları 
göğüslemesi gerektiğini ve ilişkiler-
de zorlukları anlatır. Dabih yıldızının 
güneşle kavuşumu; ayrılığı, şüpheyi, 
güvensizliği ve arkadaş kayıplarına 
işaret eder. Kamuda önemli bir görevi 
de sembolize eder. Dabih yıldızının 
ayla kavuşumu; iş dünyasında başarı 
ve serveti, etkili konumda olmayı, 
tutkulu davranışları yüzünden karşı 
cinsle sorunlar yaşamaya işaret eder. 

KAMER MENZİLLERİNDE  
YENİ AY 

Müslüman alimlerin ve İbni 
Arabi Hz.’nin kozmolojisini anlatan ay 
menzillerinde ise bu yeni ay döngü-
sü Sa’d ul Dabih olarak geçer. Yani 
‘Kurban kesenin saadeti’. Menzil bu 
ismi adını verdiklerini Dabih yıldızın-

dan alır. Yıldızın orijinal ismi Arapça 
kökenli olması sebebiyle dikkat çekici 
değil mi? Bu menzil oğlak burcunun 
25. derecesi ile kova burcunun 8. 
derecesi arasındadır. Ayın bu men-
zildeki hareketi sıkıntılı bir dönemi 
işaret eder. İbni Arabi Hz. bu menzilde 
madenlerin yaratıldığını ve maden-
lerin en üst kemal mertebesinin ise 
altın olduğundan bahseder. Yönetici 
Esma Allah’ın Aziz ismidir. Madenlerin 
bozulması kendi özündeki kemale eri-
şememesi konularının yanı sıra, esas 
olan insan konusu ve meselesi olarak 
durumu yorumlamak gerekir ise... Her 
insan kendi özündeki cevhere, made-
ne ulaşmak ile mükellef olduğu süreci 
anlatır aynı zamanda.

AZİZ OLMAK ÜZERİNE
Bu menzilde bireyin kendi 

özündeki cevhere ulaşması beklenir. 
Peki cevherler yani değerli taşlar 
ve madenler nasıl oluşur? Toprağın 
derinliklerinde asırlarca olgunlaş-
mayı bekleyen cevherler çok zorlu 
süreçlerden geçer. İşte insanın kendi 
kemalatına ermesinde, bu menzil-
de madenlerin oluşumu gibi, buna 
benzer sıkıntılar açığa çıkar. Baskıla-
rın olduğu, yalnızlığın arttığı, tecrit 
edilmiş ve yalıtılmış bir psikolojik- ruhi 
süreç... Bu menzilin doğasını anlamayı 
başarabilirsek zorlukların ve sıkıntıların 
manasını da anlamak kolaylaşacak. 
Aziz esmasının kulda tecellisi; kulunu 
günahlardan temizlemek, cevherine 
ulaşması için gerekli baskıları açığa 
çıkarmak ve zorluklarla yüzleşmesini 
sağlayarak onu makamına ulaştırmak 
ve aziz kılmak ister. Bu menzil içinde 
gezegenleri olanların bu hususta ayrı 
bir gayret sarf etmeleri gerekir. Çünkü 
irade heva, heves ve arzuların peşinde 
koşmak şeklinde açığa çıktığında, bir 
süre sonra, engeller, baskılar, zorluklar 
ve sıkıntılar kendiliğinden devreye 
girer. Ta ki Allah’ın iradesi yani kulunda 
murad ettiği mana ve cevher açığa 
çıksın!

İşte tam da burada, Sa’dul Dabih 
yani “Kurban Kesenin Saadeti” manası 
kendini açık eder. Nefsinin arzularını 
kurban eden kulun saadeti... İşte bu 
yeni Ay’ın konusu, sınavları ve hususi 
özelliği bundan ibaret... VesSelam...

Müslümanların 
Hicri takvim olarak 
kullandıkları takvim, 
ay döngüsüne 
göre hazırlanmış 
ve isimlendirilmiş 
bir takvimdir. 
Astrologlar için 
de ay döngüleri, 
gökyüzünün en hızlı 
değişen fenomeni 
olması sebebiyle, 
başlangıçların ve 
başlanan sürecin 
teşhisi için son 
derece önemlidir. 

Müslüman alimlerin 
ve İbni Arabi Hz.’nin 
kozmolojisini anlatan 
ay menzillerinde ise 

bu yeni ay döngüsü 
Sa’d ul Dabih olarak 
geçer. Yani ‘Kurban 

kesenin saadeti’. 
Menzil bu ismi 

adını verdiklerini 
Dabih yıldızından 

alır. Yıldızın orijinal 
ismi Arapça kökenli 

olması sebebiyle 
dikkat çekici 

değil mi?



Neon, 
‘Dijital İnsanı’ 

ekranınıza 
taşıyacak

TEKNOLOJİ

Samsung Neon, çoğunlukla 
filmlere has olan “Dijital insanı” ek-
ranınıza taşıyacağını iddia ediyor! 
Samsung, “Yapay insanı” hayatı-
mıza getirme konusunda önemli 
bir adım atmış olabilir, en azından 
görüntüler bunu söylüyor. Firma, 
Neon adlı bir üründen bir süredir 
bahsediyordu ve şimdi sızan bir 
video, Neon’un dijital insanlarının 
neye benzediğini gösterdi.

Elektrikli uçak eBeaver, artık 2022 
yılını bekliyor! İlk olarak 1946 yılında ta-
sarlanmış bir hava aracı, gerçekleştirilen 
kısa ancak başarılı bir uçuşun ardından, 
ilk ticari elektrikli uçak olabilir. Vancouver 
tabanlı Harbour Air, ‘eBeaver’ uçağını 
Richmond, BC’de yer alan Fraser Nehri 
üzerinde, CEO ve pilot Greg McDou-
gall’ın kontrolünde 10 dakikalık bir uçuşa 
çıkarttı. Uçuş ardından yapılan açıkla-
mada CEO ‘Tarih yazdıklarını’ söylerken 
şirketi, eBeaver’ın ticari hizmete 2022 
yılında girmesini bekliyor. Şu ana kadar 
elektrikli uçakların pek başarılı oldukları 

söylenemez. Birkaç model üretilmiş, test 
edilmiş ve hatta satılmış olsa da bunların 
hiçbiri yolcu almaya hazır değil. Magnix 
CEO’su Roei Ganzarski, Fortune ile yaptı-
ğı görüşmede ‘Bu gerçek’ dedi! Harbour 
şu anda 14 adet altı yolculu HDC-2 
Beaver uçağına sahip ve bunların büyük 
çoğunluğu saatte yaklaşık 300 dolarlık 
jet A yakıtı yakan Pratt & Whitney PT-6A 
türbin motorları ile donatılmış durumda. 

Buna karşılık olarak eBeaver, yaklaşık 
10 ile 20 dolar arasında elektrik masrafı 
ile 160 kilometre uçabilecek batarya 
ömrüne sahip.

Sİz hayal edİn o 
gerçekleştİrSİn
L’Oréal 2021’de kadın müşterileri için 
özel olarak hazırladıkları Perso adındaki 
özel kişiselleştirilmiş fondöten, bakım 
kremi ve ruj üretimini sağlayacak bir 
cihazı piyasaya sürmeye hazırlanıyor. 
L’Oréal kullanıcıyı baz alarak özelleşti-
rilmiş bakımı sağlayan ve giysiye göre 
rujları karıştıran Bluetooth bağlantı-
lı Perso, uygulaması ayrıca sosyal medya 
gönderilerinden ruj rengi seçebilmenize 
de olanak sağlıyor. Perso sayesinde bu 
uygulama sosyal medya hesaplarına en-

tegre edilebilecek. Kullanıcılar takip ettiği 
kişilerin, bloggerların yaptığı kombinleri 
eleştirebilme imkanına sahip olabilecek-
ler. Hatta baştan bir görünüm bile yarata-
bilecekler. Perso uygulamasında oluştur-
duğunuz makyaj malzemelerini artırılmış 
gerçeklik ile yüzünüzde deneyimleyebi-
leceksiniz. Cihaz içerisinde değiştirilebilir 
3 farklı renk kartuşu mevcut. İstediğiniz 
renge ulaşabilmek için 3 rengi de doğru 
miktarda püskürterek hayal ettiğinizi ruj 
rengine sahip olabileceksiniz.

KENDİN YAP

Evinizi yönetmek için sevimli arkadaş Ballie ile tanışın! 

eBeaver: 
Bu uçak 

tamamen 
elektrikli

Her yılın ilk ayında düzenlenen etkin-
lik CES 2020’de Samsung, evinizi yönet-
mek için sevimli bir arkadaş olan Bal-
lie robotu tanıttı. Kamerayla donatılmış 
bir rolling robotu ve etrafındaki insanları 
algılamak ve evin etrafındaki bağlı cihaz-
ları kontrol etmek için yeterince akıllı. 
Samsung Ballie, bir insanı ve köpeğini bir 
gün boyunca eve giderken takip ederek 

akıllı panjurları ayarladığını, bir çamaşır 
makinesini çalıştırdığını ve mümkün 
olduğunca sessiz bir şekilde yardımcı 
olduğu görülüyor. Hatta köpekleri meş-
gul etmek için TV’yi açıyor. Samsung, 
Ballie’nin cihazdaki yetenekleriyle birlikte 
geldiğini ve egzersizlerinize yardımcı 
olmak için bir fitness yardımcısı olarak 
görev yapabilecek.

MakroMe
ŞIkLIĞINI
eVİNe YaNSIT

M akrome 
ürünler son 
zamanlarda 
oldukça 
popüler! 
Makrome, 

aslında yapımı oldukça basit, fakat 
görünüm olarak ortama çok büyük 
farklılık katıyor. Büyük veya küçük 
birçok modelde bu ürünler yapılabilir 
veya rahatlıkla ülkenin her yerinden 
temin edilebilir. Fakat bizim için 
asıl önemli olan ev sahibinin el 
emeği olduğu için, ufak bir eğitimle 
veya sosyal ağlardan izlenecek 
videolarla rahatlıkla makrome duvar 
dekorları yapılabilir. Bonus bilgi olarak 
şunu da belirtelim ki; makrome 
yalnızca duvarlarda değil, evin 
birçok alanında da kullanılabilir! 
Makrome örgüden anahtarlıklar, 
aynalar, salıncaklar, mumluklar 
veya yastık kılıfları da yapılabilir. Tek 
ihtiyacınız olan makrome ipi ve odun 
parçaları… Hadi başlayalım!
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HABERHABER

Y
eni bir araştırma, dinozorların sade-
ce Asteroid çarpması nedeniyle yok 
olmadığını iddia ediyor; işin içinde 
başka felaketler de olabilir!

66 milyon yıl önce şehir boyutunda 
bir asteroidle yok olduğuna inandığımız 
dinozorlar, yeni bulgulara göre bundan 
önce zehirlenmiş de olabilir. Nature 
Communications'ta yayınlanan bir araş-
tırmaya göre dinozorlar, cıva zehirlen-
mesine uğramış olabilir. Atmosfere giren 

civanın en büyük doğal kaynaklarından 
bir tanesi, volkanlar. Bunun üzerinde du-
ran Michigan Üniversitesi araştırmacıları, 
Hindistan'da oluşan ve milyonlarca yıl 
süren büyük patlamaların, okyanusların 
ısınmasına ve dünyadaki zehirli cıva sevi-
yesini artırdığına inanıyor. Araştırmacılar, 
endüstriyel cıva kirliliğinin yaşandığı 
Shenandoah Vadisi ile fosillerdeki cıva 
seviyesini karşılaştırdıklarında, seviyele-
rin kabaca eşdeğer olduğunu gördüler. 

Araştırmanın başındaki Kyle Meyer, ilk 
kez Deccan Trips volkanizmasının çevre-
ye etkilerini tek bir maddeyi inceleyerek 
öğrenebildiklerini söylüyor. Araştırma-
cılar, anormal cıva seviyelerinin daha 
önce tortularda kayda geçtiğini, ancak 
ilk kez deniz kabuklarında gözlendiğini 
söylüyor. Dolayısıyla araştırmacıların kul-
landığı yeni teknik, geçmişteki toplu yok 
olmaları ve iklimsel değişiklikleri araştır-
maya yönelik yeni bir yol sunabilir.

Dinozorlar, Asteroid çarpmadan 
önce yok olmuş olabilir!

İ
nşaat endüstrisinde 3D 
yazma konusunda büyük 
bir adım daha atıldı ve Mek-
sika'da, Dünya'da şimdiye 
kadar görülen en büyük 3D 
yazılmış mahallenin kurul-

ması planlanıyor. Evler, Meksi-
ka'nın kırsal bölgesinde en dü-
şük gelire sahip yardıma ihtiyaç 
duyan aileler için inşa edilecek. 
Bu proje, kâr amacı gütmeyen 
konaklama organizasyonu New 
Story tarafından yürütülmekte 
ve hem inşaatı hem de 3D 
baskı deneyimini sunan Icon 
ile beraber gerçekleştirilecek. 
Icon'un Vulcan II 3D yazıcısı 
evleri kurmak için kullanılıyor 
ve bu donanım, Teksas'ta ev-
sizler için konaklama sağlamak 
için prototip evler üretme ama-

cıyla zaten kullanılmış durumda. 
Tabasco, Meksika'da Icon tara-
fından iki ev şimdiden üretilmiş 
durumda ve bu evler sadece 
birer prototip değil. Plan, yıl 
sonuna kadar 50 ev üretmeyi ve 
bu evlerin, insanların kendileri 
için kurdukları metal ve ahşap 
barınakların yerini almalarını 
içeriyor. Evlerin ‘Yazılmaları’ 
yaklaşık 24 saat sürüyor (Tabii ki 
bu süreç birkaç güne yayılarak 
gerçekleştiriliyor) ve aynı anda 
iki ev üretilebiliyor. New Story, 
beş yıl önce küresel olarak evsiz-
lik problemini ortadan kaldırma 
amacıyla kurulmuştu. Organi-
zasyon şu ana kadar Meksika, 
Haiti, El Salvador ve Bolivya'da, 
geleneksel yöntemleri kullana-
rak 2.700'den fazla ev inşa etti.

Küçücük bir kuşun bu kadar 
yüksek bir ses çıkartabileceği, emi-
niz kimsenin aklına gelmezdi!

125,4 desibele çıkabilen ötüşe 
sahip olan Brezilyalı beyaz çan 
kuşuyla (Procnias albus) tanışın. 
Bu kuşun sesi bir konserden daha 
gürültülü ve bir silah patlama 
sesine yaklaşıyor. Ancak bu sesin, 
bir şarkının melodisine de pek 
fazla benzemediğini söyleyebi-
liriz. Sesi kaydetmek için Güney 
Amerika ormanlarına giden Jeffrey 
Podos ve Mario Cohn-Haft, Current 
Biology dergisinde yayınladıkları 
araştırmalarında kuşun, diğer bü-
tün kuşlardan daha yüksek sesli ol-
duğunu söylediler. Bir önceki rekor 
sahibi kuş, bağıran piha olarak da 
bilinen Lipaugus vociferans idi (116 

desibel). Ancak Podos ve 
Cohn-Haft, yeni kayıt-
larında bu rekorun 
9 desibel üstüne 
çıktılar.

Kuşun kendisin-
den çok daha büyük 
olan hayvanlara 
göre çok daha yük-
sek ses çıkarmasının 
amacı ise, kendine 
bir eş bulmak. Her ne 
kadar karşı cinse ba-
ğırmak insanlar için pek etkili bir 
yöntem olmasa da bu kuş türünün 
erkeklerinin bağırması, dişileri ken-
dine çekmek için bir yöntem. Hatta 
araştırmacıların da belirttikleri üze-
re en yüksek sesler, dişiler erkeklere 
yaklaştıkları zaman çıkıyor.

En yüksek sesli kuşla 
tanışın: Procnias Albus

DÜNYA'NIN EN 
BÜYÜK 3D BASKI 

MAHALLESİ!
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MALZEMELER: 
4 yemek kaşığı tepeli un
2 yemek kaşığı sirke
2 su bardağı sıvıyağ
6 adet hazır yufka
İçi için:
Peynir

ÇITIR BÖREK

MUTFAK KÜLTÜRÜ

Ayvaları yıkadıktan 
sonra kabuklarını so-
yalım. İkiye bölelim, 

çekirdeklerini çıkartıp tence-
reye dizelim. Her bir ayvanın 
üzerine 2 adet narçiçeği 
(hibiskus) ve 2 çorba kaşığı 
şeker serpiştirelim. (Şeker 
miktarını isteğe göre arttı-
rabilirsiniz). Damak tadınıza 
göre birkaç karanfil ve çubuk 
tarçın ekleyebilirsiniz. Ayva-
ların üzerini örtecek kadar 
su ilave edelim. Yumuşayana 
kadar pişirelim. Kaymak, 
ceviz, Antep fıstığı ile ikram 
edebilirsiniz. Narçiçeğinin 
verdiği lezzet ile sofralarınıza 
hem renk hem lezzet katacak 
bu kış tatlısını mutlaka 
deneyin. 

ayva
Şeker
Nar çiçeği
kabuk tarçın veya 
karanfil
kaymak, ceviz veya 
antep fıstığı

MALZEMELER:

4 yemek kaşığı tepeli unu, 2 yemek kaşığı sirkeyi, 2 su 
bardağı sıvıyağ ile çırpınız. Yufkayı tezgâha seriniz. Harç-
tan boş bir yer kalmayacak şekilde sürünüz.
İkinci yufkayı ilk yufkanın üzerine seriniz ve yeniden harç 
sürünüz. 16 adet üçgen parçaya ayırdığınız yufkaların 
geniş ucuna peynirleri yerleştiriniz. İçe doğru kıvırarak 

sıkıca rulo yapınız. Yağlanmış tepsiye dizip, 
180 derece fırında pişiriniz.   Püf Noktası: Yufkalar 
el açması olmalı, paket yufka değil.  
Elma sirkesi veya üzüm sirkesi kullanabilirsiniz. Bu börek 
sıcak tüketilmeli, üzeri kapanmayacak, yumuşak olur. İç 
harcına veya üzerine yumurta sürülmeyecek. 

M
utfak bir 
çoğumuzun 
terapi seansı. 
Yemek 
pişirirken 

günün stresini atıyoruz, 
kafamızdaki karışıklığı ya da 
düşüncelerimizdeki dağınıklığı 
toparlıyoruz. Yemek kokusu 
insana geçmişi, geleceği 
hatırlatıyor. Tadı kaçmış 
zamanların tadı, tuzu oluyor. 
Bir bardak çay ve yanında dost 
insanı rahatlatıyor. Mutfağınız 
bereketli, sofranız kalabalık ve 
gönlünüz şen olsun inşallah. 
Bu ay sizlere pratik ama 
lezzetli iki güzel tarifim var. 
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Floransa dendiğinde 
akla ilk gelen şeyler-
den biri hiç şüphesiz 
Rönesans … Arno 
Nehri’nin etrafına 
kurulu, her yerinden 
resim ve heykellerin 

taştığı bir yer. Sanatsever Medici aile-
sinin iktidarı elde etmesinin ardından 
1737’ye kadar üç yüzyıl süreyle bu 
ailenin yönetimi altında kalan Floran-
sa, önemli bir sanat ve kültür merkezi 
haline gelmiş. İşte Floransa’da mutla-
ka görülmesi gereken yerler…

AÇIK HAVA MÜZESİ
Toskana Bölgesi’nin başkenti… 

Nereden mi bahsediyoruz? Floransa 
İtalya’nın kuzeyinde yer alan şehir, 
15 ve 16’ncı yüzyılda Avrupa’yı et-
kileyen Rönesans’ın başkenti olarak 
anılır. Dünya sanat tarihine yön veren 
şehir, hâlâ koruduğu tarihi dokusu 
ve insana huzur veren sokaklarıyla 
en sevdiğiniz şehirler arasına girecek. 
Dönemin sanat, bilim ve felsefe ala-
nında çalışan ünlü düşünür ve sanat-
çıları, Floransa’yı mesken edinmişler-
dir. Şehirde gezerken sizin de mutlaka 
fark edeceğiniz üzere, dünya sanat 
tarihinde büyük önem taşıyan birçok 
yapıt bu şehirde ortaya çıkmıştır. 

Leonardo Da Vinci, Michelangelo, 
Dante gibi birçok ünlü sanatçı ve dü-
şünüre ev sahipliği yapan şehir, adeta 
bir açık hava müzesi.

SEYAHATSEYAHAT
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kalbi Floransa’yı geziyor olsak da 
özellikle bir İtalya şehrine yapılan 
ziyaretin olmazsa olmazlarından biri 
de alışveriştir. Piazza Della Republica, 
Floransa’nın en geniş ve en ünlü mey-
danlarındandır.  Şehrin kalbinin attığı 
yer, mağazaları ve alışveriş imkanlarıyla 
öne çıkar. Floransa gezinizde, kendinizi 
bir müzeden diğerine atarken arada 
soluklanmak ve eşsiz İtalyan kahvesi-
nin tadını çıkarmak isterseniz, buraya 
mutlaka uğramalısınız.

MEDİCİ AİLESİ 
Şehirde gezmeye başladığınız 

ilk andan itibaren sıklıkla ismini du-
yacağınız Medici Ailesi, 13. ve 17. 
yüzyıllar arasında İtalya’nın en güçlü 
ailelerinden birisiydi. Özellikle Flo-
ransa’nın tarihine çok büyük oranda 
yön vermiş olan Medici Ailesi, Röne-
sans’ın gelişimine de büyük katkılarda 
bulunmuştur. Tabii ki, bu gücün bir 
yansıması olarak da şehrin en görkemli 
yapılarının arasında Medici Sarayı gelir. 
Michelozzo Di Bartolomeo tarafından 
inşa edilen saray, şehir merkezindedir. 
Floransa’nın tarihi yapısını anlamadan 
önce, Medici Ailesi’ni yakından tanı-
mak oldukça büyük bir önem taşır. Bu 
sebeple, sayısız tarihi eser ve müzeyi 
barındıran şehri gezmeye başlarken ilk 
durağınız Medici Sarayı olmalıdır.

NERELER GEZİLİR?
Duomo (Santa Maria del 
Fiore ve Vaftizhane): 

Şehrin tam merkezinde bulunan, 
turuncu renkli kubbesiyle Floransa’nın 
sembolü. Duomo’nun devasa kubbesi, 
tamamlandığı 1463’te iskele kurul-
madan yapılan en büyük kubbeydi. 
Vaftizhanenin bronz kapılarına Miche-
langelo, ‘Cennet Kapısı’ adını vermiş. 

Doğu Kapısı’nda, ‘Âdem ile Havva’nın 
cennetten kovuluşu’, ‘Kabil’in, kardeşi 
Habil’i öldürmesi’, ‘Yusuf’un köle olarak 
satılması’ gibi İncil’deki anlatıları betim-
leyen 10 rölyef pano kullanılmış. Duo-
mo kompleksinde yer alan Campanile 
(Çan Kulesi), beyaz, pembe ve yeşil 
renkli Toskana mermeriyle kaplı.

Uffizi Sarayı: 
Artık sanat galerisi olarak kullanılan, 

İtalya’nın en büyük koleksiyonuna ev 
sahipliği yapıyor. Medicilerin eşsiz ko-
leksiyonundan antik eserler Arkeoloji 
Müzesi’ne, heykeller ise Floransa’nın en 
büyük ikinci müzesi olan Bargello’ya 
taşınmış olup Uffizi’de tablolar kalmış. 
Raffaello’dan Leonardo Da Vinci’ye, Bo-
ticelli’den Michelangelo’ya kadar pek 
çok önemli sanat eseri, Floransa’nın sa-
natsal zenginliğini, kendisini keşfetmek 
isteyenlere sunuyor. 

Piazza della Signoria:
 Yerel halk ve turistlerin en popü-

ler gezinme alanı. Deniz tanrısı ve su 
perileriyle sarılı Fontana di Nettuno, 
Medusa’nın kesik başını taşıyan bronz 
heykel Cellini’nim Perseus’u, Michelan-
gelo’nun Davud heykelinin kopyası, tek 
parça mermerden yapılan ‘Sabine Ka-
dınlarının Kaçırılışı’ heykeli ve Vecchio 

Sarayı (Palazzo Vecchio) da burada. 

Palazzo Vecchio: 
94 metre yüksekliğindeki çan ku-

lesiyle, saraydan çok kaleyi andıran, 
Medici ailesinin ikametgâhı olarak kul-
lanıldıktan sonra, belediye merkezine 
dönüşmüş. Saray’ın ‘Leylaklar Odası’, 
‘Zambaklar Odası’, ‘Elementler Odası’ 
gibi odalarını mutlaka ziyaret etmeli-
siniz. 

Güzel Sanatlar Akademisi 
(Galleria dell’Academia): 

1563’te Mediciler’in isteği üzerine, 
Avrupa’da resim ve heykel yapım tek-
niğini öğretmek üzere açılan ilk okul... 
Michalengelo’nun 5 metrelik çıplak 
David heykelinin orijinali de burada. 
Piazzale Michelangelo ve Piazza della 
Signoria’dakiler ise orijinalin başarılı 
birer kopyası...

Ponte Vecchio: 
Arno Nehri üzerinde bulunan, 

Floransa’nın en meşhur köprüsüdür. 
Nehrin en dar kısmında yer alan Ponte 
Vecchio 14. yüzyılda tamamlanmıştır. 
Köprünün üzerinde çok sayıda kuyum-
cu dükkânı bulunmaktadır.

Piazza Della Repubblica: 
Her ne kadar sanat ve Rönesans’ın 

SEYAHAT SEYAHAT
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PIazza Della RePubblIca

MeDIcI Palace

Palazzo VecchIo

Floransa’da restoranlar ki 
eğer kahvaltı servisi yapmıyorlarsa, 
genellikle öğle yemeği için açılır, öğ-
leden sonra birkaç saatliğine kapanır 
ve sonra akşam yemeği için tekrar 
açılır. Turistik bölgelerde yer alan res-

toranlar tüm gün açık olsa da kentin 
yerlilerinin konakladığı bölgelerde 
bu durum daha yaygındır. Bunun 
dışında İtalya’ya gidiyorsanız tabii ki 
de yiyeceğiniz yemekler bellidir: Evet! 
Pizza ve makarna... Floransa’da da piz-
za ve makarnaya doyabilirsiniz. Peki 
‘Floransa’ya özgü ne yiyelim?’ derse-
niz, size tavsiyemiz ricottalı dondur-
ma! Asla pişman olmayacaksınız.

?

GallerIa dell’academia



P encere" adlı oyun, izleyicisiyle buluşmaya 
devam ediyor. Tom ve Kyra... Farklı dünya 
görüşleri olan bir kadın ve bir adam... İlişkilerinin 

bitmesinden 3 yıl sonra Tom'un Kyra'yı ziyaret etmeye 
karar verdiği o soğuk gecede, tüm yargılarından 
kurtulup yeni bir hayat kurabilecekler mi?
TARİH: 12 Şubat 2020, 20.00
YER: MEB Şura Salonu / Beşevler / ANKARA

Iz, Bız, Cız adlı sevimli arılar sevgi ormanında yaşamakta 
ve arı gibi çalışarak güzel bahar gününde kovanlarını 
çiçek özleri ile doldurmaktadırlar. Çalıştığı sirkte 

yaşadığı tatsız günler sonrasında kaçan Ayı Bozo ve 
kendini çirkin zanneden Kelebek’in yolları arı kardeşlerle 
kesişir. Bozo tek başına yaşamayı öğrenemediği için 
Kelebek de kendisiyle barışık olmadığı için oldukça 
mutsuzdurlar. Sevimli arı kardeşler bu iki yeni dostlarına 
güzel bir ders verir. Eğlendirirken öğreten müzikli, danslı 
bir çocuk oyunu.

TARİH: 02 Şubat 2020, 13.00
YER: Halis Kurtça Kültür Çocuk Merkezi / İSTANBUL

Pencere

nev AnkArA’dA!

euroPe GAlAnte

Iz BIz cIz

TTürk müziğinin en seçkin isimlerinden biri olan Nev, 7 
Şubat akşamı sevenleriyle IF çatısı altında buluşuyor. 
Kaçırmayın!

TARİH: 07 Şubat 2020, 21.00
YER: IF Performance Hall / Çankaya / ANKARA 

Hem barok hem erken klasik dönem eser-
lerini seslendirmek üzere İtalya’da kuru-
lan Europa Galante 30 yılı aşkın süredir 

dünyanın her yerinde konserler veriyor. Ünlü 
mezzo soprano Vivica Genaux ile Vivaldi’nin 
eserlerinin seslendirecek olan topluluk şubat 
ayında dinleyicileri ile buluşacak.
TARİH: 17 Şubat 2020, 20.30
YER: İş Kuleleri Salonu / İSTANBUL

Fransız Senarist Eric Assous’un 1998 yılında 
yazıp, Gencay Gürün’ün Türkçe ‘ye çe-
virdiği, evli ve bir çocuk sahibi Pierre’nin 
öyküsünün konu alındığı oyun “Dönme 

Dolap”; yeni sezonda izleyicisiyle buluşuyor. Karısı 
ve oğlu bir haftalığına tatil için şehir dışına çıkan 
Pierre, çalışmak için Paris’te kalmak zorundadır. 
Bir haftalığına bekâr bir hayat yaşayacak olan 
Pierre; güzel, neşeli bir kişiliği olan ve tek başına 
yaşayan Juliette ile bir akşamüstü barda tanışır. 
Birbirleri ile konuşmaya başlayan ve kısa zaman-
da kaynaşan ikili, Pierre’nin daveti üzerine bir 
şeyler içmek üzere erkeğin evine giderler. Pierre 
ile Juliette arasında bir hayli yaş farkı olmasına 
rağmen, Pierre’in zarafeti ve fiziksel çekiciliği bu 
farkı kapatmaktadır. Fakat gece hiç de ikilinin dü-
şündüğü gibi devam etmeyecektir. Adam gece 
boyunca kadının derdini çözemez. Kadın adamla 
bir kedi fare oyunu mu oynamaktadır yoksa; bir 
amaç için mi eve gelmeyi kabul etmiştir? Bu 
kadın kimdir? Mesleğini bile öğrenemezken kadı-
nın uydurduğu kimliklerden hangisine inanabi-
lir? Genç kadının çözülemeyen gizemi belki de 
büyük bir sırrın habercisidir.
TARİH: 01 Şubat 2020, 20.00
YER: Panora Sanat Merkezi / Çankaya / ANKARA

G özyaşı ve kahkahanın birbirine 
karıştığı bir antimelodram 
komedi oyunu 'Sevmekten 

Öldü Desinler' karşınızda! Dev kadronun 
sahnelediği bu muhteşem tiyatro 
oyununda yerinizi almak için indirimli 
biletlerinizi kaçırmayın! İstanbul'un 
kenar mahallerinden pavyon ışıklarına 
uzanan çok özlediğimiz bir masal...
Yeşilçam filmlerinden, arabesk şarkılara, 
biraz müzik, biraz hüzün, bolca kahkaha... 
Gönül, Mustafa, Hamdi, Sevda, Ahmet 
ve bu koskoca şehrin gölgesinde 
asla kaybolmayacak hayalleri...
TARİH: 07 Şubat 2020, 20.00
YER: Torium AVM / İSTANBUL

SEvMEKTEN ÖLDÜ DESİNLER
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KÜLTÜR SANAT

DÖNME 
DOLAP



S am Mendes'in yönetmen koltuğunda 
oturduğu 1917, I. Dünya Savaşı döneminde 
yaşananları konu ediyor. I. Dünya Savaşı 
sırasında Britanya askeri olan Schofield ve 

Blake, gerçekleştirilmesi imkânsız gibi görünen bir 
göreve atanırlar.

Vizyon Tarihi: 7 Şubat 2020 / 1s 
59dk / Dram, Tarihi, Savaş filmi
yöneTmen: Sam Mendes
oyuncular: George MacKay, Dean- 
Charles Chapman, Mark Strong

1917

Vizyon Tarihi: 21 Şubat 2020 / Komedi
yöneTmen: Bedran Güzel
oyuncular: İbrahim Büyükak, Doğu Demir-
kol, Büşra Pekin

Vizyon Tarihi: 14 Şubat 2020 / Macera
yöneTmen: Jeff Fowler
oyuncular: James Marsden, Jim 
Carrey, Tika Sumpter

Bayi Toplantısı, mecburen katıldıkları bayi toplantısında 
kendilerini birbirinden eğlenceli maceraların içinde bulan 
üç beyaz eşya satıcısının hikayesini konu ediyor.

Sonic the Hedgehog, peşine düşen yetkililerden kur-
tulup, şeytani doktorun elinde bulunan yüzükleri geri 
almaya çalışan Sonic'in hikayesini konu ediyor.

Bayİ ToplanTısı

Vizyon Tarihi: 7 Şubat 2020 / Aksiyon, Macera
yöneTmen: Cathy Yan
oyuncular: Margot Robbie, Mary Elizabeth 
Winstead, Jurnee Smollett-Bell

Yırtıcı Kuşlar, bir mafya babası tarafından kaçırılan 
genç bir kızın, kurtarılması için verilen mücadeleyi 
konu ediyor.

yırTıcı Kuşlar

Vizyon Tarihi: 28 Şubat 2020 / Fantastik, Korku
yöneTmen: Leigh Whannell
oyuncular: Oliver Jackson-Cohen, Elisabeth 
Moss, Storm Reid

Film, varlıklı ve zeki bir bilim insanıyla sürdürdüğü ilişkisinde 
fiziksel ve duygusal şiddet görmekte olan Cecilia Kass'ın çevre-
sinde örülüyor.

Görünmez adam Kİrpİ sonıc

SİNEMA
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KüçüK Kadınlar
Küçük Kadınlar, İç savaş 

sonrası Amerika'da 
yaşamlarını sürdürmeye 
çalışan dört kız kardeşin 

hikayesini anlatıyor. Meg, Jo, Beth 

ve Amy birbirinden tamamen farklı 
karaktere sahip dört kız kardeştir. 
Çocukluk dönmelerini geride 
bırakıp kadınlığa geçiş süreçlerinde 
kardeşler türlü dertlerle boğuşur.

Vizyon Tarihi: 14 Şubat 2020 / 2s 
14dk / Romantik, Dram
yöneTmen: Greta Gerwig
oyuncular: Saoirse Ronan, 
Emma Watson, Florence Pugh



KİTAP
İsmet İnönü ve 

Resmİ taRİh
sİyasİ ve mezhebİ 

açıdan Osmanlı İRan 
İlİşkİleRİ sultan 
ı. mahmud dönemİ

90 turuncudergi com

Cemil Koçak, yakın tarih alanında yaptığı arkeolojik kazı-
larla resmî tarihi ve onun nasıl oluşturulduğunu açıklayarak, 
unutulanları hatırlatıyor ve geçmişimizle yüzleşmemizi 
sağlıyor. Yakın tarihimizle yüzleştiğimizde ise, geçmişin 
resmî tarih aracılığıyla hâfızalarımızdan silinmeye çalışıldığını 
meydana çıkarıyor. Koçak, bu çalışmasında, Türk tek-parti 
rejiminin oluşturduğu resmî tarih anlatısını zaman zaman 
nasıl değiştirmek zorunda kaldığını, bu defa İsmet İnönü ör-
neğiyle anlatıyor. İsmet İnönü de bir zamanlar, tıpkı Kâzım 
Karabekir’in ve başkaca isimlerin başına geldiği gibi tarihten 
silinmek istenmişti; ama resmî tarihin yazılma süreci başla-
mış olsa da tamamlanamadı. 

Konar-göçer Türk kavimleri, maddi ve manevi yüksek bir 
kültüre sahip olup, sadece ekonomik imkân ve faaliyetler 
açısından değil din, düşünce, ahlâk yönlerinden de manevi 
değerler birliği tamamlanmış bir kültürdür. Türk Kültüründe 
Konar-Göçerlik ve Etnisite Meselesi isimli bu eser, Osman-
lı Devleti’nde, XVI. yüzyıl sonlarından itibaren başlayan, 
XVII. ve XVIII. yüzyıllarda da etkisini sürdüren iç karışıklıklar 
neticesinde konar-göçerlere uygulanan iskân politikalarını, 
göçlerle ortaya çıkan kültürel etkileşimlerini, konar-göçer 
grupların sosyo-kültürel ve dini yaşamlarını bir bütün olarak 
ele almaktadır.

Osmanlı Devleti, XVI. yüzyıl başlarından itibaren Hila-
fet gücünü elde etmiş ve bu sayede Sünniliğin en önemli 
temsilcisi haline gelmiştir. Buna mukabil İran, Şiîliği temsil 
eden siyasî bir unsur olarak Osmanlı Devleti’nin karşısına çık-
mıştır. Bu durum Osmanlı-İran ilişkilerini siyasî olduğu kadar 
mezhebi açıdan da etkileyen önemli bir gelişmedir. Öyle ki I. 
Mahmud Osmanlı Devleti’nin başına geçtikten bir süre sonra 
İran’daki Safevî hâkimiyeti sona ermiş ve Afşar Türklerine 
mensup olan Nadir Şah yönetime hâkim olmuştur. Elinizdeki 
kitapta Osmanlı-İran ilişkilerinin Sultan I. Mahmud Dönemi’n-
de nasıl şekillendiği konusu kendi perspektifimizden ortaya 
konulmaya çalışılmıştır.

“Zaman en kıymetli hazinedir, değerini bilene;
Kitap en büyük hazinedir, okuyup, ârif olana;
Aile en büyük hazinedir, birlikte sımsıkı sarılana...”
 

Dedemin Köstekli Saati, Sinem ve Barış kardeşlerin Ana-
dolu’nun buram buram tarih kokan efsanevi şehri Amas-
ya’da, dedelerinin gizemlerle dolu evindeki macera dolu 
günlerini anlatır. Tarihi ve kültürel değerlerimize yer veren 
bu romanla kâh gülüp kâh hüzünleneceğiniz, şifrelerle dolu 
maceralı bir yolculuğa çıkacaksınız. Birgül Yangın Aslanoğlu, 
kardeşi Göksel Yangın ile çocukluk anılarından yola çıkarak 
kurguladığı romanında, seksenlerde çocuk olmayı bizlere 
hatırlatıyor.

YAZAR
CEMİL KOÇAK
YAYINEVİ
TİMAŞ YAYINLARI 
SAYFA SAYISI
288

YAZAR
ŞEYdA BüYüKCAN 
SAYILIR
YAYINEVİ
İdEAL KüLTüR 
YAYINCILIK
SAYFA SAYISI
252

YAZAR
BİRgüL YANgIN 
ASLANOğLu
YAYINEVİ
KAdRAN YAYINEvİ
SAYFA SAYISI
104

YAZAR
ALPER YILdIRIM
YAYINEVİ
AKAdEMİK KİTAPLAR
SAYFA SAYISI
190

TuRunCu DeRGİ / Şubat 2020

dedemİn 
kösteklİ saatİ

tüRk kültüRünde 
kOnaR-GöçeRlİk ve 
etnİsİte meselesİ




