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Sevgili Turuncu Okurları

İnsanoğlunun dünyasında yaşanan her değişimde, dönüşümde 
kadın vardı. Avcı ve toplayıcı toplumlarda dışarda çalıştı kadın 
hem erzak temin etti hem çocuklarını dünyaya getirdi, büyüttü. 

Anaerkil toplum düzeninin temelini attı. Bu durum Tunç devriyle 
değişime uğradı. Erkeklerin ekonomik üstünlük elde etmesiyle 
ataerkil toplumun anası oldu kadın. Hititlerde yargıç, cahiliye 
döneminde utanç kaynağı, İslam ile şereflendi kadın. Ayete muhatap 
oldu. Çocuk yaşta diri diri yakılmaktan kurtuldu. Okuma, yazma ve 
ticaret yapma hakkı kazandı İslam’ın doğuşuyla. Veda Hutbesi’nde 
“Kadınlarınızın sizler üzerinde hakları, sizin kadınlarınız üzerinde 
haklarınız vardır” dedi Âlemlerin Efendisi Peygamberimiz (S.A.S) 
kadınlar için. Aradan yüz yıllar geçti. Tanzimat Fermanı geldi. Osmanlı 
toplumu kadın haklarını konuşmaya başladı. Batı’nın ‘Kadınlar insan 
mı?’ diye tartıştığı bir dönemde, kadınları yaktığı bir dönemde 
Osmanlı’da kadınlar hanım oldu, hatun oldu. 

19’ncu yüzyıldan itibaren ‘Kadın’ konusu batının hatalarını örtbas 
etme çabasıyla birleşip feminizme doğru yol alırken, Anadolu 
topraklarında kadın eş oldu; aile oldu, hep topluma beraber adı 
geçen ilk özne oldu. Millî mücadelede Nene Hatunlar, Kara Fatmalar 
bu vatanının kuruluş adımlarını ilmek ilmek attılar. 

Kadınlar bu coğrafyada dünyayı omuzlarında taşıdı. Hem 
Müslüman olmanın bilinciyle dünyadaki sorunlardan kendisini 
sorumlu hissetti hem de anı yaşadı, kadın olmanın hassasiyetiyle 
duygu dünyasına döndü.

Elinizde bulunan sayıyı hazırlarken ‘Bir kadın ne ister?’ sorusunun 
peşinden yollara düştük. Küresel dünyanın reklamlar aracılığıyla 
seslendiği kadınlar, aileden alınan genetik kadın mirası, akademinin 
tasvir ettiği kadın profili, siyasetin tartıştığı kadın modelleri… 

Peki, iç sesleri ne söyler kadınlara? Bir kadın kendine baktığında 
ne görür, nasıl yankı bulur? Bu sorunun cevabını aradık. Azerbaycan, 
Kanada, Arnavutluk… 

Dünyanın pek çok yerinden kadınlara sorduk içindeki sesi, hayata 
bakışını, yarından umudunu. Mülteci kadınlardan, gazetecilere kadar 
pek çok kadının hikayesini paylaştık. ‘Her kadın bir dünya’ dedik. 
Dünyayı evi bilen kadınlarla hayatı kurma telaşlarını konuştuk.

Sesimize ses veren tüm kadınlara selam olsun.
Dünya Kadınlar Günü mü? İçindeki kadının sesini dinleyen tüm 

kadınların bahtı açık olsun.
Sevgiyle kalın. Zahide Ceylan
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Vicdani kararlar göz önünde bulundurmalı. Her 
nimetin bir bedeli olduğu asla unutulmamalı.
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ŞEYMA ÇAKIROĞLU YEŞİL:
TERCİH MESELESİ

Kadınlar toplum mutluluğunun mimarlarıdır. Bir evde anne mut-
luysa, üretiyorsa, katılımcıysa o evde huzurdan söz edebiliriz. 

cumhurbaşkanı recep Tayyip erdoğan’ın 2020 yılının 
‘Patara’ yılı olarak ilan edileceğini belirtmesinin ardından 
bölgenin özellikleri merak konusu oldu. Peki, Patara 
Antik Kenti’nin hikayesi nedir ve nasıl gezilir?

Tarih boyunca insanın ‘Hikmet bilgisi’ arayışı, peygamber-
lerin telkin ve tebliğleriyle açığa çıkan bir arayış olmuştur. 
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MASTERCHEF YARIŞMACISI GÜZİDE 
MERTCAN: “ÇOCUKLUĞUM PATATES 
ÇUVALI TAŞIMAKLA GEÇTİ”

Yarışma aslında Mertcan için kolay geçmedi. Mertcan, 
evinden eşinin işine kıyafetinden başörtüsüne kadar 
izansızca eleştirildi, iftiralar atıldı. Mertcan ile hayat 
hikayesini ve yarışmada yaşadığı zorlukları konuştuk… 
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‘Oku’ emrinin muhatabı hem kadın hem de erkek olduğu 
halde kız çocuklarının bu hakkı yüz yıllar boyunca 
görmezlikten gelinmiştir. 
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ZELİHA TAMER UÇAR: GELENEKSELLİK 
VE MODERNİZM ARASINDA KADIN

ihnimiz ve kalbimiz şerre odaklanıyor. Velhasıl 
vehim ve vesvesemizi çoğaltan bir mecra ancak 
kafa karışıklığı üretir.
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KÜLLERİNDEN DOĞAN KADIN

Ayrıştığımız, farklı düşündüğümüz onlarca şey 
var.  İşte bu meşhur ‘Kadın’ mevzusu üzerinde bile 
birleşemiyoruz. 
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SALİHA SAĞDIÇ: ‘KADIN’
DEYİP, GEÇMİYORUM!

Kadın kaç parçaya bölünür bilinmez ama üstlendiği 
tüm rollerin üstesinden gelmek için üstün bir çaba sarf 
eder. Zihni koca bir fabrikayı yöneten bir yönetici gibi 
çalışır hem de ömür boyu.
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EMİNE YILMAZ: KADININ 
SAATİNE KURULU HAYAT

Çocukların hayal dünyasını ve ufkunu geliştirebilecek 
kitaplarını önemsediğini belirten rabia nazik Yüksel, 
kaliteli içeriği olan kitaplar okunmasını söylüyor
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ÜMMÜGÜLSÜM TAT: NİSA’DAN 
WOMEN’A UZANAN KADIN
Adımız Orta Asya’da Hatun oldu, Anadolu’da Hanım, 
dünyanın her yerinde kadın. coğrafya kaderdir sözünü 
hayatımızın her alanında birebir tecrübe ettik. 
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Kadını erkeğiyle omuz omuza 
verilerek güçlüklerin üste-
sinden gelmiş bir mede-
niyetin çocuklarıyız. Çadır 
kültüründen yerleşik hayata, 

kırsal hayattan kentleşmeye uzanan sü-
reçte savaşta ya da barışta her daim her 
fert bir güç ve irade kabul edilerek mü-
cadelede yer almış, yazılan şanlı tarihte 
yerini almıştır. Zaman içinde değişen 
şartlar, teknoloji, alışkanlıklar, ihtiyaçlar 
derken sosyal hayatın içinde hem kadın 
hem erkeğin rolleri hercümerç olu-
vermiş. Günümüz insanlarının cinsiyet 
ayrımı ‘Büyük ölçüde’ gözetilmeksizin 
sosyal hayatta olması her kolaylıkta bir 
zorluğun varlığını da beraberinde geti-
riyor. Roller artık gelenektekinden farklı 
ve karışık.

ÖNEMSİZLEŞTİRİLME
Gelenekte annenin rolü sadece ev 

hanımlığı adı altında eviyle çocuklarıyla 
ilgilenmek olmuşken artık buna kanaat 
etmeyen, istemeyen ya da hayattan 
beklentilerini karşılamak için sıkı çalışma 
temposuna gönüllü kadınlarımız 
mevcut. Evin rahat koşullarında 
herhangi bir otoritenin buyruğu 
olmaksızın geleneksel vazifesini 
yapmaktansa çalışan ve para kazanan 
olma arzusu, bulunduğu makamı şartları 
önemsizleştirip değersizleştirebilmeyi 
de beraberinde getirmekte. Çalışma 
hayatında olmayan kadının

pozisyonu yetersizlik ve 
vasıfsızlık görülebilmekte 
kimilerince.

HEM EV HEM İŞ 
YÜKÜMLÜĞÜ

Çalışmayı tercih eden-
lerin ahvali ise onları kadın 
oluşun sorumluluğundan 
sıyıramamakta. Ekstra bir 
sorumlulukla özveri ve 
emekle her iki alanda başa-
rılı olabilmenin üstün çaba-
sını göstermekle yükümlü 
kılmakta. Bu noktada ev ve 
çocuk bakımlarında eşten 
ve ebeveynlerden beklenti 
meseleyi bir halka daha ge-
nişletmekte. Büyük ailelerin 
çekirdek aileye dönüştüğü 
zamanlardan yine ailele-
rin büyüklerinden medet 
umma aşamasına geçiş 
yapılmasını mecbur bırakı-
yor. Torunlarına ebeveynlik 
yapan dede ve ninelerin 
yetiştirdiği, hatta bakıcılara 
teslim edilerek duygusal 
hiçbir bağı olmadıkları kişi-
lerce çocukların yetiştirildiği 
bir toplum yapısıyla karşı 
karşıyayız. Annelerin sosyal 
hayatta oluşu sadece o aile 
ile ilgili bir mesele olmadığı 
toplumsal yapımızla direkt 
alakalı bir mesele olduğu 
aşikâr. 

MÜCADELENİN  
ZİRVESİNDEYİZ

Her daim insan elinde 
olmayana heves eder. İnsa-
noğlunun doymak bilmez 
nefsi her güzeli her sahip 
olamadığını isteyedursun, 
ele geçilmez o arzuların 
cazibesi her dem insanı 
gölgelemekte. Artık cinsiyet 
ayrımının ortadan kalktığı, 
fırsatların kapanın elinde kal-
dığı fark yaratarak sivrilip yer 
edinilmesi gerektiği, reka-
betin acımasız bir yarışa dö-

nüştüğü ve her ne yaparsak 
yapalım tatmin olunamayan 
arzuların esiri olunduğu za-
manlardayız.

Bu anlayışla kendimizin 
gerçekleştiremediği sahip 
olamadığımız her şeyi kaza-
nabilsinler diye çocuklarımı-
za da kendimize de etmedi-
ğimiz kalmamakta. En kötü-
sü sanal ortamda herkesin 
ne yapıp ne ettiğinden ha-
berdar oluşumuzla ağızların 
tadı tuzunun kalmadığı bir 
yarışın tehdidine maruzuz. 
Daha iyisi daha güzeli diye 
diye nefsimizle mücadelenin 
zirvesindeyiz. Huzurun mut-
luluğun sağlığın ve daha 
nicesine sahip olduğumuz 
güzelliklerin şükründen aciz 
istiyor da istiyoruz. 

HER NİMETİN BEDELİ 
Komşunun tavuğunun 

komşuya kaz görünmesi 
gibi her pozisyonun sağla-
dığı fayda ve zarar tabloları 
gözden geçirilmeli. Vicdani 
kararlar göz önünde bu-
lundurmalı. Her nimetin bir 
bedeli olduğu asla unutul-
mamalı.

Ev hanımının çocukla-
rıyla eviyle kendi hayatına 
verdiği değer ile çalışan 
kadının çalışırken mahrum 
olduğu ve sahip olduğu du-
rumlar artı ve eksi yönleriyle 
değerlendirilmeli. Hayatı tek 
kullanımlık yaşadığımız unu-
tulmamalı. Herkes tercihini 
ve de nasibini muhakkak iyi 
değerlendirmeli. Ne iş hayatı 
ne de ev hayatı bağlayıcı ve 
vazgeçilmez olmadığı gibi 
neyi ve kime göre tercih 
edileceği de insanın kendi-
sine bağlı bir durum olduğu 
hatırlanmalı. 

Tercih ve nasip meselesi 
vesselam.

ŞEYMA ÇAKIROĞLU 
YEŞİL
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Ayazıyla meşhur 
Ankara’da soğuk bir 
şubat günü, yeni güne 
merhaba…

Güneş göz 
kırpıyor ama kandıramıyor beni, 
belki de soğuk havaya nispet 
yeryüzünü ısıtmak için mücadele 
veriyor içinde. Emektar arabamla 
bir plan yapıyorum. Var mısın 
şöyle seninle nostalji yapalım? Ne 
zamandır, çocukluğumun geçtiği, 
ama şimdilerde çok değişmiş olan 
mahallemizi görmek istiyorum.

PAMUKLAR MAHALLESİ 
Adıyla hiç de müsemma olmayan, 

dik olduğu kadar, bir tarafı uçurum, 
bir o kadar da tehlikeli yollardan 
çıkmak lazım Pamuklar Mahallesi’ 
ne. Hani zamanında taş ocağı olarak 
kullanılan, adı o yüzden belki de 
uçurum diye kalan, kışın karlı buzlu 
havalarda titreyen bacaklarla düşerim 
diye korkarak çıktığım, bazen aşağıya 
kadar yuvarlanıp düştüğüm, sonra 
kalkıp, üstümü başımı düzeltip, etrafa 
kimse gördü mü acaba diye utanarak 
baktığım, bir gayretle çaresizce 
tırmandığım dik yokuştan içim 
ürpererek çıkıyorum. Üşüyorum… 

MAZiYE
ZiYARET
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Sanki araba yokuşu çıkarken ben 
çocukluğuma iniyorum.

yıllarca bu yolların zorluklarına 
nasıl da katlanmışım, o gücü 
nereden aldım acaba, mecburiyet 
mi, çaresizlik mi? O zamanlar, 
dizlerim bu kadar ağrımıyordu ama, 
diyerek hafifçe gülümsüyorum. 

SIRRIMA ORTAK 
Mahallenin orta yerinde, meyve 

ağaçlarıyla dolu bahçenin olduğu, 
iki arabanın yan yana geçemediği, 
otobüs çıkmayan evimizin olduğu 
yere ulaşıyorum. Evet, tam da 
burasıydı. Eskilerden bir şey 
kalmamış, üzülüyorum…

Atakule, Anıtkabir, Protokol yolu 
gibi Kuzey Ankara’nın manzarasına 
hâkim bu tepeden sesleniyorum. 
Ben geldim, hatırladınız mı? yolla-
rında ömrü törpülenen kızcağızı. 
Karşılık vereceklerini zannederek 
etrafıma bakınıyorum. “Sen de bi-
zim kadar değişmişsin.” dediklerini 

duyar gibiyim. Gençliğimde adına 
balkon dediğim, evimizin önün-
de babamın kendi elleriyle yapıp 
harcına terini kattığı düzlükte, el 
ayak çekildiği zaman, üstü açık bol 
yıldızlı ışık şöleni yapan Ankara’ya 
karşı oturur, ellerimi çenemin altına 
koyar hayallere dalardım. Buradan 
bakınca Ankara ayaklarımın altın-
daymış gibi hissederdim. Hayalleri-
mi gökyüzündeki yıldızların dışında 
kimse bilmesin diyerek sırrıma ortak 
ederdim.

ÖĞRETMEN OLMAK 
 Kız çocuklarının çoğunun 

okula gönderilmediği yıllarda, belki 
de başarılı olduğum için liseye 
gidebilmiş şanslı kızlardan biriydim. 
Ne olmak istiyorsun diye soranlara 
‘Öğretmen!’ diyordum. Etrafımda 
‘Öğretmenim öğretmenim!’ diyen 
cıvıl cıvıl çocuklar dolaşacak, 
“Arkadaşım silgimi vermiyor.” diye 
şikâyet edecekti birisi. Ağlayarak 

gelen öğrencime neden ağladığını 
soracak, derdine derman olacaktım. 
Eldivenini kaybettiği için üşüyen 

yavrucağın ellerini nefesimle 
ısıtacak, bir çift eldiven verip 

yüreğindeki sevinç tohumunu 
sulayacak, yüzündeki 

mutluluk ışığıyla gönlümü 
huzura kavuşturacaktım.

Kulağını bana vermiş, 
heyecanla hayallerime 
ortak olan yıldızlardan 

birine göz kırpıp, 
çocukluğumda 

oynayamadığım 
top oyunlarını 
oynayacak, 
mendillerini 
kapıp kaçacak, 
yakan top 

oynayıp canlarını 
yakmayacaktım. 

ENGELLER KOYDUN 
Öğretmenliğin bana 

kattığı değer, masumiyet 
ve tecrübelerle ilerleyecek, 
lise hatta üniversitede 
hoca olacak, özgür ama 
sorumluluk sahibi, imanlı 
aynı zamanda bilgili, 

kendi, ahlakı ve gönlü güzel, 
gelecek adına ümit var olduğum 
gençler yetiştirecektim. Her biri 
bir bilmece olan insanın şifresini 
çözecek, bulmacada boş kare 
bırakmayacaktım. 

Hayallerimi hatırlayıp derin bir iç 
çekiyorum.

Kollarımı açıyorum. Hey 
gidinin Ankara’sı! İzin vermedin. 
yollarıma taştan engeller koydun. 
“Farklı düşünüyorsun, aramızda 
sana yer yok.” dedin. Gönlüme 
sığdırdığım koca şehir, beni şu 
dağın başında bile barındırmadın. 
Masum yüreğimle kurduğum 
hayalleri bana çok gördün. 
Nefesimi kestin. Başarma azmiyle 
dolu kor olup yanan yüreğime kar 
yağdırdın. Baharda çiçeğe duran, 
umut filizlerime kırağı düşürdün. 
Şubat soğuklarını iliklerime kadar 
hissettiren Ankara. Duy sesimi! 
Ben buradayım, yıllar sonra çıktım 
bak! Karşındayım! Kollarımı sonuna 
kadar açtım sana.

Bu sefer kucaklayacak mısın 
beni…

Bağrında yer açacak mısın?
Ayazında titreyen yüreğimi 

ısıtacak mısın?

15Mart 2020 / Turuncu Dergİ 

Özgür ama 
sorumluluk sahibi, 

imanlı aynı zamanda 
bilgili, kendi, ahlakı ve 
gönlü güzel, gelecek 

adına ümitvar 
olduğum gençler 

yetiştirecektim.
Kollarımı açıyorum. 

Hey gidinin 
Ankara’sı! İzin 

vermedin. 

Gençliğimde adına 
balkon dediğim, 
evimizin önünde 
babamın kendi  
elleriyle yapıp harcına 
terini kattığı düzlükte, 
el ayak çekildiği 
zaman, üstü açık bol 
yıldızlı ışık şöleni 
yapan Ankara’ya 
karşı oturur, ellerimi 
çenemin altına koyar 
hayallere dalardım. 



GELENEKSELLİK ve
MODERNİZM
ARASINDA

KADIN
OLMAK

“anneme benzemeyeceğim, kendimi var edip ayakta 
duracağım” diyen kadın aslında var olmak için kendini 
feda etmektedir. iş hayatının, evin, ailenin, çocukların tüm 
sorumluluğunu tek başına sırtlanan günümüz kadını daha büyük 
fedakarlıklar ve sorumluluklar altına girip kendini tüketerek tam 
da annesinin davranışlarını modellerken bulmaktadır kendini. 
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Yuvadaki dişi kuşun adı 
‘Kadın’dır. Ailenin harcı olan 
kadının ailede birleştirici, 
eğitici, dönüştürücü, ko-
ruyucu rolleri vardır. Kadın 

ailede sevginin ve şefkatin kaynağıdır. 
Dünyadaki bütün toplumlarda, özelde 
de İslam toplumunda kadın algısı, kadına 
bakış açısı sadece dini referanslarla değil, 
kültüre ve örfe dayalı bir bakış açısının, 
etnik yapının ve İslam öncesinden gelen 
tutumların izlerini barındırmaktadır. Ne 
yazık ki güç odaklı çarpık kültürel dayat-
malar dinin emri gibi gösterilerek kadın 
yüzyıllardır baskı altında tutulmaya çalışıl-
mıştır. Oysa erkek ve kadına göre değişen 
bazı rol farklılıkları birbirlerini tamamla-
maya, hayatın kolaylaşmasını sağlamaya 
yöneliktir. 

İSLAM’IN TEŞVİĞİ 
‘Oku’ emrinin muhatabı hem kadın 

hem de erkek olduğu halde kız çocukla-
rının bu hakkı yüz yıllar boyunca görmez-
likten gelinmiştir. Hz. Muhammed (S.A.V) 
“İlim her Müslümana farzdır” buyurmakla 
hem kadın hem de erkek cinsini işa-
ret etmektedir. İslam’ın kadınların ilim 
öğrenmesini teşvik etmesine en güzel 
örneklerden biri Hz. Peygamber’in okuma 
yazma bilen ve kendisine biat eden Şifa 
Hatun’dan eşi Hz. Hafsa’ya okuma yazma 
öğretmesini istemesidir. Hz. Aişe Arap 
tarihini ve nesep ilmini çok iyi bilen, fetva 
veren, hadis rivayet eden müminlerin 
annesi aydın bir kadındır. Allah Resulü beş 
vakit namazın dışında cuma ve bayram 
namazlarını kılmaları için de kadınları 
mescitlere davet etmiştir. Bir hadis-i şerif-
te “Kadınları geceleyin mescide girmekten 
alıkoymayın’” buyurmuştur. 

87 MESLEK ERBABI
Peygamber efendimizin eşlerinden 

Hz. Hatice’nin ticaretle uğraşan; toplumda 
ileri gelen bir tüccar olduğu, Hz. Zey-
nep’in ve Ümmü Seleme’nin deri işlediği 
bilinmektedir. Ümmü Atiyye adlı bir kadın 
peygamber efendimizle birlikte savaşlara 
katılmış, hemşirelik görevi yapmıştır. 

ZELİHA
TAMER
UÇAR



Geleneksel bakış 
açısı kadını evin 

düzeni, çocuğun 
bakımı ve 

eğitiminden sorumlu 
tutmaktadır. Erkeğin 

kariyeri kadının 
kariyerinden öncelikli 

görülmektedir. 
Kariyer yapmak 

isteyen kadın 
kendinden 

fedakarlık yapmaya 
mecbur kalmaktadır. 

Bir insan olarak 
kendini var etme 
savaşı içerisinde olan 
kadının, çalışmak 
istemesi halinde, 
üstlenmesi gereken 
yük ağırlaştırılmaktadır. 
Hem geleneksel aile 
yapısı hem de erkek 
egemen çalışma 
dünyası çalışmak 
isteyen kadına bedel 
ödetmektedir.
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Ayrıca pek çok kadının sağlık 
hizmetlerinde çalıştığı bilinmektedir. 
İslam ordusunun yaptığı seferlerin 
birçoğuna katılan kadınlar gazileri 
tedavi etme, şehitleri taşıma, yemek 
pişirme, su taşıma, levazım muhafız-
lığı gibi görevler yapmışlardır. Esma 
Bint Umeys isimli kadın sahabenin, 
ilaç yapımını bilen tıp bilgisine sahip 
kadınlardan biri olduğu kaynaklarda 
bildirilmiştir. Bizzat Hz. Peygamber’in 
çarşı pazardaki esnafı denetlemesi için 
görevlendirdiği beş kişiden ikisi ka-
dındır. Asrı saadette 87 meslek erbabı 
kadın tespit edilmiştir. Hz. Peygam-
ber’in vefatından sonra da bu aydınlık 
dönemin bir süre daha devam ettiği, 
Raşit Halifeler döneminde kadının 
sosyal hayata etkin bir şekilde katıldığı 
bilinmektedir. 

EV HANIMLIĞI   
DEĞERSİZLEŞTİRİLİYOR

Günümüzde de pek çok kadının 
çalışma hayatı içinde olduğu ve aile 
hayatını en güzel şekilde devam 
ettirdiği görülmektedir. Aile saadeti-
nin devamı açısından kadının çalışıp 
çalışmamasının hiçbir önemi yoktur. 
Aile hayatının huzuru ve mutlulu-
ğu ancak karı-kocanın birbirlerinin 
saygınlığına hürmet etmesi, sevgi, 
muhabbet, merhamet, güven, vicdan 
ve adaletle ilişkinin beslenmesine 

bağlıdır. Ancak kadının çalışması, bir 
takım geleneksel, örfi, kültürel da-
yatmalarla ve erkek egemen çalışma 
dünyasının kadını fıtratından uzaklaş-
tırarak çalışma hayatında var olmaya 
zorlamasıyla hem içerden hem de 
dışarıdan güçleştirilmektedir.  Bir insan 
olarak kendini var etme savaşı içeri-
sinde olan kadının, çalışmak istemesi 
halinde, üstlenmesi gereken yük ağır-
laştırılmaktadır. Hem geleneksel aile 
yapısı hem de erkek egemen çalışma 
dünyası çalışmak isteyen kadına bedel 
ödetmektedir. Çalışmayan kadın ise 
daha büyük sorunlarla yüzleşmek 
zorunda bırakılmakta; ev hanımlığı 
değersizleştirilmekte, akşama kadar 
ne yaptın ki eleştirisiyle evde ailesi 
için fedakarlıklarda bulunan kadın 
horlanmakta, daha da ötesi ekonomik 
gücü olmayan kadının hakları zafiyete 
uğratılmaktadır. 

BENZERLİK GÖSTERİYOR 
Bugün kadın aile ekonomisini 

ayakta tutmak için dışarıda çalışmakta, 
çocuğunun bakımı, eğitimi ile ilgili 
tüm sorumlulukları üstlenmektedir. 
Ev içi işlerin yönetiminden ve düze-
ninden sorumlu tutulmakta ve bütün 
bunları yaparken de gülümsemesi 
istenmektedir. Sabahın ilk ışıklarıyla 
uyanan çalışan kadın; gündüz ekme-
ğinin peşinde, akşam geç saatlere 

kadar ilgi ve şefkatle evlatlarının ödev-
leriyle, dertlerine çare olmakla, eşiyle, 
ertesi günün yemek hazırlıklarıyla, yu-
vasını ertesi güne tertip-düzen içinde 
bırakma telaşıyla meşgul olmaktadır. 
Erkeğin desteği ise sadece vicdanına 
bırakılmaktadır. Aslında günümüz 
çalışan kadınının hikayesi, tarlada ekin 
biçerken doğum yapan, sonra da yav-
rusunu sırtına bağlayıp işine devam 
eden ninelerimizin kaderleriyle ne 
kadar da çok benzerlik içerisindedir. 

MECBURLAR 
“Anneme benzemeyeceğim, ken-

dimi var edip ayakta duracağım” diyen 
kadın aslında var olmak için kendini 
feda etmektedir. İş hayatının, evin, ai-
lenin, çocukların tüm sorumluluğunu 
tek başına sırtlanan günümüz kadını 
daha büyük fedakarlıklar ve sorum-
luluklar altına girip kendini tüketerek 
tam da annesinin davranışlarını mo-
dellerken bulmaktadır kendini. 

Geleneksel bakış açısı kadını evin 
düzeni, çocuğun bakımı ve eğitimin-
den sorumlu tutmaktadır. Erkeğin 
kariyeri kadının kariyerinden öncelikli 
görülmektedir. Kariyer yapmak isteyen 
kadın kendinden fedakârlık yapmaya 
mecbur kalmaktadır. Kaldı ki bugünün 
ekonomik şartları kadını çalışmaya 
mecbur bırakmaktadır. Eşitlikçi ve 
adaletli bir ilişkide erkek ve kadın ev, 

çocuk bakımı ve karar alma sorum-
luluğuna paylaşmalıdır. Dayanışma 
içerisinde hayatı kucaklayan kadın- er-
kek ilişkilerinde huzur ve mutluluğun 
olduğu muhakkaktır.

DOĞASINA TERS DÜŞMEDEN 
Kadın ve erkek arasında yaratılış 

bakımından bir üstünlük ve zayıflık 
yoktur. İslam, kadın ve erkeği birbirini 
tamamlayan bir bütün olarak görmek-
tedir. Aralarında hiyerarşik bir üstünlük 
anlayışı olmayan kadın ve erkeğe 
üstlendikleri sorumluluklar doğrul-
tusunda yetkiler tanınmıştır. Kadın 
ve erkek insanlık açısından birbirinin 
eşdeğeridir. Hamilelik, emzirme, 
annelik gibi fıtri farklılıkları ve görevleri 
olan kadına hem devlet hem de aile 
düzeni içerisinde pozitif ayrımcılık-
la destek olunması gerekmektedir. 
Sağlıklı bir toplum yapısının temini 
için kadının saygınlığının korunarak iş 
gücüne katılmasının sağlanması, fıtri 
farklılıkları gözetilerek desteklenmesi, 
kadının da bir birey olarak kendini 
gerçekleştirmesine fırsat tanınması 
şarttır. Kadınlar herhangi bir üstün-
lük peşinde değildir; kadın yaradılış 
doğasıyla ters düşmeden, geleneksel 
ataerkil yapının ve modern hayatın 
dayattığı mağduriyetlerden sıyrılarak, 
kendini tüketmeden var olmak, yaşa-
mak ve yaşatmak istemektedir. 



İ
çinde yaşadığımız ve nazar-ı müşahede 
ettiğimiz zamanın, izlerini -sürekli zikredilen 
deyimiyle- zamanın ruhunu takip ettiğimiz 
mecralar… Kimi zaman yaşanılan bir olay, 
toplumsal gelişmeler, mevcut zamanın nereye 
doğru yöneldiğini seyreylediğimiz, ilginç ve 
olağanüstü hikâyelerin zihnimize ve idrakimize 
sunulduğu mecra, medya. Hayatın içinden 

beslenerek ilerleyen medyanın, bu çağın insanına 
sunduğu ayrıcalık, toplumsal, siyasal, gündelik 
hayattaki gelişmeleri takip edebilme şerefi. 
Demokratik, özgürlükçü bir hukuk devletinde, 
kamusal alanın, medyadan beklentisi, bu alanı 
ortak payda ya da paydalar altında toplayacak olan 
ve kamunun ortak konusu haline gelmiş sorunları 
ele alıp incelemesi; gerektiğinde konuşulan 
konularda ve sorunlarda anlaşmanın sağlanmasıdır. 
Öyle ki teoride var olan bir olgunun pratik hayata 
yansımasının aynı olması beklenemez.. Medya 
olgusu da böyle şekillenmiştir. 

MEDYA YAŞAMIN AYNASI MIDIR?
Olup biten her şey birçok kez gördüğümüz 

şeylerdir. Eskilerin kalbin gördüğü, duyduğu ve 
konuştuklarının fiillerini de belirdiğini, hakikat 
membasından süzerek anlamışlardır. yenilerin 
de bilinçaltı dedikleri o karanlık dehliz. İnsan 
dünyadaki olgularla bir nevi beslenir. Zihnen 
şekillenir. Kalbin şerre tanıklığı, hayra olan uzaklık 
zannını pekiştirir. yani bize hakikat olarak sunulan 
olgular, bireysel manada toplumsal güvenimizi ya 
da güvensizliğimizi belirler. Ne geleneksel olanı bir 
bütün olarak görür kavrayabilir ne de ahlakın ne 
olduğunu geleneksel manada anlayabiliriz. Bizler 
medyanın (Gelişememiş ve kendini bulamamış 
medyanın) bu kısır döngüsü içerisinde, hayatın, 
ahlakın ve erdemin ne olduğuna dair, pedagojik bir 
süreçten geçemeyiz. Bilinçaltımız sürekli kötülükle 
örülüyor. Zihnimiz ve kalbimiz şerre odaklanıyor. 
Velhasıl vehim ve vesvesemizi çoğaltan bir 
mecra ancak kafa karışıklığı üretir. Bireylerin, 
yaratılan algılar tarafından, oradan oraya çekilerek, 
kendilerini bir savruluşun içerisinde bulmalarına 
neden olur. Aslında medya yazılı olan kuramına 
göre hareket eder. Amacı ideal olan toplumun 

oluşması için bilgi ve veri sunmaktır. Bir 
cinayet haberi, toplumsal bir sorun, ortaya 
konur. Seçenekler arasında nasıl bir insan 
modeli olması gerektiği yoktur. Medya 
topluma ve bireylere hep bir sorun ve 
açmaz gösterir. 

KÜLLERİNDEN 
DOĞAN 

“KADIN”
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Bu açmazları ve sorunları nasıl 
çözeceğini gösteremez. Topluma 
ayna tutar, fakat kendi kaderi ve 
zamanı karşısında çaresiz kalmış 
bireye bir yol gösteremez. Belki de 
en temel sorunumuz budur. 

KADININ SPONTANE 
GELİŞEN ROLÜ

Bu kafa karışıklığı içerisinde, 
yola çıkış noktasından bihaber olan 
bireyler, kendilerine biçilen rolü 
sanki el yordamıyla buluyormuş 
gibidir. Günümüz toplumlarının 
en temel sorunlarından biri olan 
yabancılaşma olgusudur. İnsan 
kendine, doğaya ve başkalarına 
karşı yabancılaşmıştır. Kendini 
tanımlamak için kavramlar 
dünyasında hapsolur. Bu manada, 
insan kendini tanımayarak ve 
kodlayarak bir gelişim süreci 
içerisinden geçer. İnsanın bu gelişim 
sürecinde aile, eğitim kurumları ve 
ana akım medya etkin konumdadır. 
Burada bizim ele almak istediğimiz 
medyanın kadın şahsiyeti üzerindeki 
dezenformasyonudur. Günümüze 
gelene kadar, karmaşık politikaların 
belirlediği bir medya düzeni 
içerisinde, ilk dönemlerde, kadına 
biçilen rol anne, eş ve modern/
milliyetçi Batılı bir soyutlanmadır. 

Geçmiş zamanların kadın algısı ile 
karışık, yeni modern toplumunu 
oluşturmak için ideal bir figür çizilir. 
Moda dergileri, güzellik yarışmaları 
ile farklı bir boyut kazanır. Zamanla 
meta üretiminin cazip yüzü haline 
gelir. Öncelikle sinemanın para 
kazanma aracı olur. 

Hızla tüketilen bir döneme 
gelindiğinde ise kliplerin çekiciliğini 
belirler. Bu anlamda arzu nesnesi  
olarak kullanımı dikkat çeker. 
Reklamların ve pazarlamanın 
yüzü olarak da nesneleştirilmiştir. 
Medyanın, çağa ayak uydurmak 
adına, bu başıboş ve kendiliğinden 
gelişen düzeni içerisinde artık 
kadın algısı, cinsiyet üzerinden 
belirlenir. Zamanla bu durum 
ideal yoksunluğundan, gündelik 
hayatta kadınlar için bir boşluğa 
dönüşmüştür. Modern kapitalist 
toplumlar, insanı ve varoluşunu 
oluşturan kadim bilgelikten yoksun 
olarak yaşamaya devam ederler. Bu 
durum onu kendine ve başkalarına 
karşı yabancılaştırır. Kadim bilgelikte 
önemli motto “Kendini Bilmek”ti. 
Günümüz insanı için ise bu durum 
karmaşık haldedir. Kadının ışıltısı 
üzerinden yararlanma, onun naif, 
nazik, rahmani ve insani yanını 
aşağıya çekmiştir. 

Sonucunda belki de 
toplumumuz için önemli olan 
Annelik olgusunu zedelemiştir. 
Kadınlık duygusunda karmaşaya 
yol açmıştır. Medyanın bu 
manipülasyonu, gerçekte hayatın 
için akıp giden manevi değerlerine 
bağlı kadını hep gölgelemiştir. Su 
kuyruğunda bekleyen kadınlar, 
ekmek kuyruğunda bekleyen 
kadınlar, hasbelkader okuyup bir 
iş sahibi olmuş kadınlar, evlatlarını 
ideolojiler uğruna kaybetmiş 
anneler, sorunları hiç dile gelmez. 
Bu ölüm kalım savaşında siyasi, 
idari ve kültürel fikri gayeyi temin 
edememiş olmak talihsizliğine 
duçar olmuşlardır. Bu durum aslında 
erkeklik olgusunu da belirlemiş, 
kadına karşı cüretkâr bir konuma 
geçiş yapmıştır. Sonuçları da 
hepimiz üzerine malumdur. 

YÖNÜNÜ BULMAK İSTEYEN 
TOPLUMUN KADIN FİGÜRÜ

Kadın bitmek tükenmek 
bilmeyen hayat kaynaklarında, 
yaşamı algılama biçiminde, hayatın 
eksik taraflarını tamamen dolduran 
ve onu bütünleştiren fıtratı ile 
vazgeçilmezdir. Kendi yönünü tayin 
etmek isteyen toplumlar, öncelikle 
kadınların duyarlılık ve haysiyetini 

çiğnememelidir. Çünkü toplumda 
her birey, ilk elden eğitimini bir 
anneden alır. Toplumların rahmani 
duruşunu bu durum belirler. 

Nasıl ki hayatın ihtiyacı sadece 
erillik ya da sadece dişillik değilse… 
İkisi de bir bütün olarak, dünya 
hayatını belirlemek durumundadır. 
Toplumlar bu bütünlüğün bilincine 
erdiğinde, yapı kendiliğinden 
oluşmaya başlar. Kadının, toplumun 
kabulüne ya da reddine yönelik 
asil ve mağrur akışkan duyguları 
vardır. Ahlaki ve erdemli duyguların 
oluşması için, kadın ve erkeğin 
maddi ve manevi değerlere, sımsıkı 
tutunmuş, sağlam bir karaktere 
sahip olması gerekir. İnsanı istikrarlı 
ve kıvamlı hale getirmek, zihni ve 
ruhi terbiyeden geçer. Toplumun 
kadına biçtiği rolü belirleyen, eğer 
nesnel amaçlar dizgesi olursa, bu 
ilahi boyut birden kayboluverir. 
Kendimizi zaman geçtikçe, nesiller 
ilerledikçe başka bir âlemin içinde 
bulabiliriz. Bütün bunlar hakikatte 
kadının kendi serencamının ve 
varacağı noktanın bir resmidir. 
Cemiyet ahenginin  ipuçlarını ve  
aile mefhumunu bir arada tutan, 
sırlı bir kuvvet olan kadın, toplumun 
irfan ve uygarlık abidesinin ta 
kendisi olmaya devam edecektir.

Medyanın, çağa 
ayak uydurmak 
adına, bu başıboş ve 
kendiliğinden gelişen 
düzeni içerisinde 
artık kadın algısı, 
cinsiyet üzerinden 
belirlenir. Zamanla 
bu durum ideal 
yoksunluğundan, 
gündelik hayatta 
kadınlar için bir 
boşluğa dönüşmüştür. 

Kendi yönünü tayin 
etmek isteyen 

toplumlar, öncelikle 
kadınların duyarlılık 

ve haysiyetini 
çiğnememelidir. 

Çünkü toplumda 
her birey, ilk 

elden eğitimini 
bir anneden 

alır. Toplumların 
rahmani duruşunu 
bu durum belirler. 
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Biz hep oradaydık. Hz. Hacer 
oğlu İsmail’e su bulmak 
için çölde koştuğunda, 
ilk vahiy geldiğinde, Hz. 
Hatice İslam ile şerefle-

nen 10 kişiden biri olduğunda hep 
oradaydık. Adımız Orta Asya’da Hatun 
oldu, Anadolu’da Hanım, dünyanın 
her yerinde kadın. Coğrafya kaderdir 
sözünü hayatımızın her alanında 
birebir tecrübe ettik. Doğduğumuz 
evi, yaşadığımız şehri, içinde bulun-
duğumuz coğrafyayı hep kaderimiz 
bildik. Çünkü insani evi ve ailesi ve 
içinde bulunduğu toplum büyütür 
dedik. Bir nesli kadınlar büyütür dedik 
ve her birimiz gök yüzünün öğrencisi, 
yeryüzünün öğretmeni olduk. Bazen 
göç yolunda, bazen evimizin bir 
odasında geleneğimizi, kültürümüzü 
sonraki nesillere aktarmak için sandık-
lara taşıdık. yaşayan ve aktaran olduk. 
Geçmişi bugüne taşıdık, bugünden 
geleceği mayaladık. 

kadın kiMdir?
Bu yazıya daha şık bir girişle 

başlayabilirdim. Küresel dünyanın 
kadınlara kozmetik aracılığıyla 
yaptığı eziyetleri, 46 bedenin 
taşıyamadığı güzellik kalıplarını, 
başörtülü ilk siyahi mankeni 

ve Müslüman kadının imajını 
yazabilirdim mesela. Bildik şarkıları 
bir kez de buradan yüksek sesle 
söyleyebilirdim. Fakat o kadar 
kolay değil. Dünyanın pek çok 
kadın yüzü var. Bu kadın yüzlerini 
gördükçe, okudukça, omuzlarındaki 
yüke şahit oldukça ‘Sen kimsesiz 
bırakma Allah’ım’ diyorum. ‘Kadın 
nedir, kimdir?’ Sorusunun artık 
tek bir cevabı yok. Hurda toplayıp 
cezaevindeki eşine bakmak 
zorunda olan da kadın, engelli kız 
kardeşiyle babası tarafından sokağa 
atılan da. Kötü yola düşmemek 
için evlenmek zorunda kalan da 
kadın, mide ameliyatı, lüks site, son 
model araba üçlüsüyle yaşamına 
devam eden de. Geniş bir ailede rol, 
model denkleminde kendine yer 
bulan da kadın, hayatında kimsesi 
olmayan da. Alışveriş merkezleri ve 
uluslararası firmalar iş birliğiyle her 
şeyi her yerde buluyorsunuz. Bu da 
dünyanın sınıfsal ayrımını tetikliyor. 
Zenginler, ırkçılar, her şeyi fanatik 
yaşayanlar yükselişte. Kadınların 
burunları düzgün olsun, saçları sarı 
olsun modası çoktan geçti. Artık 
kadınların genetiğiyle oynanıyor. 
Ruh dünyası, duygu durumu, 
hormonları değiştirilmiş milyonlarca 
kadın. 

kadınlar iÇinde 
kadınlar 

Doğu Türkistan’da uyuşturulan 
ve evlerine Çinli eğitici konulan 
kadınlar, Güney Afrika’da siyasal 
sistemde güçlü fakat toplumsal 

hayatta çocuklarının yükünü tek 
başına çekmek zorunda olan kadınlar, 
Avrupa’da ırkçılıktan kendini korumak 
zorunda kalan kadınlar, İdlib’te rejim 
ve Rusya’nın baskısı altında sıkışan 
kadınlar, Gazze’nin evlerinde tehlike 
altında yaşayan kadınları, yemen’de 
açlıktan ölen çocuklarını bir umut 
uluslararası kuruluşların sağlık 
çadırlarına taşıyan kadınlar… 

Söyler misiniz bunların hangisi bir 
diğerine benziyor. Hangisinin hayatı 
diğerini tamamlıyor? Ermenilerin 
Hocalı Katliamında zulmettiği kadınlar, 
Bosna’da sistematik tecavüze uğrayan 
ve bunu asla konuşamayan kadınlar, 
Güney Kore’de Japon askerlerinin 
her türlü muamelesine göz yummak 
zorunda kalmış ve 90 yaşında dava 
açmaya cesaret edebilmiş kadınlar. 
Kadınlar içinde kadınlar yani…

ÖnüMüZe konan 
fotoĞraf

“Kadının yarası kolay soğumaz” der 
büyükler. Kabuk bağlar, iyileşir fakat 
soğumaz. Kendisine iyilik yapanı da 
zararı dokunanı da unutmaz kadınlar. 
Kin değildir bu. Düşmanlık değildir. 
Bilir ayazı bir daha nereden yiyeceğini, 
bilir dikiş yerinin nereden sızlayaca-
ğını. Dünya kadınlarını yalnızca bize 
anlatıldığı kadar biliyoruz. Önümüze sık 
sık konulan bir fotoğraf var. Bu fotoğ-
rafta Batılı kadınlar şık arabalara biniyor, 
ev işlerinde hizmetçilerinden yardım 
alıyor. Hayattaki dertleri çevrenin kirlen-
mesi, ekosistemin bozulması. Doğulu 
kadınlar ise ritüeller ve törenler eşli-
ğinde yaşıyor. Renkli kumaşlar, dikkat 
çeken bilezikler, ağır baharat kokuları… 
Afrika hep acı, hep yoksulluk.

 Tenekede evlerde oturan ve bir 
damla su için sırtlarında çocuklarıyla 
kilometrelerce yürüyen kadınlar. Oysa 
dünya bu fotoğrafın dışında. Afrikalı iş 
kadınları sabahları topuklu ayakkabıla-
rıyla iş toplantısına giderken Amerikalı 
bir kadın şiddetin ve yalnızlığın içinde 
bocalayabiliyor. yani tek bir kadın 
fotoğrafı, ülkelere göre sınıflandırılmış 
kadın hayatları yok. Peki, bize neden 
gerçeği yansıtmayan hayatları anlatı-
yorlar? Cevabı çok basit: Kafalarındaki 
ideal kadın üzerinden toplumları 
yeniden tasarlamak için.

ideal HaYat
Kamuoyunda bir şeyi bin kez söyler-
sen herkes inanır düşüncesiyle hare-
ket ediyorlar. Bu yüzden de ideal Batılı 
kadının sarı saçlarından ayakları için 
kullandığı kreme kadar santim santim 
güzelliği tasarlıyorlar. 

DOSYA DOSYA
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Çocukları Barbie bebekle oynayan-
lar bilir. Barbie’nin evi, arabası, köpeği, 
hafta sonu tatili, balosu hiç bitmez. 
Barbie bir masal kadar uzak da değildir. 
Hemen şuralarda bir yerde öyle bir ha-
yat yaşanıyor izlenimiz veriyor. Sonraki 
iş onun nerede olduğunu aramakta... 

Medya ve çeşitli bilgi kodlamalarıy-
la hepimize yapılan şey de o aslında. 
Birçok hayatı gösteriyorlar. Göste-
rilenlerin içinden en ideal olanı da 
Batılı kadının hayatı. Fakat arka planını 
çoğumuz bilmiyoruz. Bu kadınlar ne 
yaşıyor, şiddet oralarda nasıl, İslam’dan 
uzak hayatlarda toplumsal kabuller 
nasıl ilerliyor? Hiç birisini bilmiyoruz.

Yükü aĞır 

Dünyanın her yerinde güneş 
doğuyor ve hangi şartlar altında olursa 
olsun her evde kadınlar büyük sorum-
luluklar yaşıyor. Afrikalı annelerin evle-
rinin ve hayatlarının asgari ihtiyaçlarını 
karşılamak için verdiği emeği Avrupalı 
bir kadın trafik, iş ve çocuklar arasında 
bölünerek veriyor ya da Asyalı bir kadın 
toplumsal sorunların çözümüne katkı 
sağlamak için çalışıyor.

Kısacası kadınlar için ülkelere göre 
ayrılmış denklemler yok. yalnızca 
hayatı omuzlarında taşıyan kadınlar 
var ve hayatın altın tepside sunuldu-
ğu kadınlar. Bu kadar farklı fotoğrafın, 
rengin, duruşun, hayatın olduğu 21’nci 
yüzyılda dünyadan kadın yüzleri bize 
ne anlatır? Mülteci bir kadının hikaye-
si ile kendi topraklarında kök salmış 
kadının hikayesi birbirini tutar mı? 
Pentagon’da insansız hava araçlarını 
kullanarak kilometrelerce uzaktaki 
ülkeleri bombalayan sonra da akli 
dengesini kaybeden kadın pilotları ve 
mülteci kadınları düşününce kimin 
yükü diğerinden ağır? Kimin hayatı 
kayboldu, kiminki nerede başladı? İşte 
bu sorunun cevabını bulmak lazım.

gerÇek kadın   
HikaYeleri

Dünyanın otantik ya da mağduri-
yetlerle anlatılan kadın hikayelerine de-
ğil gerçek kadınlara ve onların gerçek 
yaşam öykülerine ihtiyacı var. Şehirlerin 
her yerine çalışmaya gidiyor kadınlar. 
Alın teriyle, emek emek çalışıyor kadın 

elleri. Bahçeden elma topluyor, sanayi-
de otomotiv sektöründe çalışıyor, yeni 
ilaçlar üretiyor, yeni kanunlar hazırlıyor. 
Karar alma mekanizmalarında aktif rol 
alıyor. Ekonomik kalkınma, kadınların 
sosyal ve toplumsal kazanımlarını 
artıyor, kadınların toplumsal statü-
sü yükseldikçe ekonomik kalkınma 
hızlanıyor. 

70’li yıllardan bu yana dünya 
kadın konusunu kalkınma üzerinden 
inceliyor. Kadınlar değişen hayatların 
sabırlı sakinleri olarak yaşanılan her 
şeye rağmen toplumun ayakta durma-
sını sağlıyor. Semti, mahalleyi, ilçeyi, 
şehri kısacası ortak yaşam çevrelerini 
kadınlar farklı bir şekilde kullanıyor. 
Üç boyutlu düşünce ekseniyle yeni 
politikalar üretebiliyor. Medeniyet, 
merhamet ve memnuniyetten oluşan 
bu üç ana eksenle kadınlar şehirlerin 
sorunlarını aktif ve pratik bir biçimde 
çözüme kavuşturuyor. 

kadına YÖnelik  
şiddet

Doğu’dan Batı’ya dünyanın her 
yerinde maalesef şiddet hızla ilerliyor. 
Fakat şiddeti yalnızca kadın ve aile 
ekseninde yaşanıyormuş gibi göster-
mek isteyen bir akım var. Bu akıma 
dur demeliyiz. Şiddet girebildiği her 
yeri kaplar ve herkese zarar verir, kadın 
veya erkek fark etmez. Suriye zindan-
larındaki kadınların yaşadıkları, Irak’tan 
Türkiye’ye gelen mülteci kadınların ya-
şadıkları, Filistin’e uygulanan ambargo-
lar, Mısır’da darbeden sonra eşleri tu-
tuklanan kadınların yaşadığı ya da eşit 
işe eşit ücret ilkesinin gelmediği birçok 
Batı ülkesindeki kadınların yaşadığı, 
Srebrenitsa annelerinin yaşadıkları… 
Terör örgütü PKK ve onun uzantıları 
tarafından evlatları kaçırılan annelerin 
yaşadığı şiddet değil midir? Diyarbakır 
annelerine uygulanmak istenen baskı 
bir şiddet değil midir? Anneliği etiket-
lemek isteyenlerin yaptıkları şiddet 
değil midir? Sırf kılık kıyafet yönetme-
liği yüzünden okuldan kovulan, millet-
vekili seçildiği halde TBMM’de yemin 
ettirilmeyen kadınların yaşadığı şiddet 
değil midir? Sosyal medya üzerinden 
kişiler ve gruplar hedef gösterilerek 
pompalana dijital öfke bir şiddet değil 
midir? Dünyanın hiçbir yerinde şiddete 

asla taviz vermemeli, şiddet turuncu 
çizgimiz diyebilmeliyiz. Şiddete biz dur 
dersek şiddet bitecek. Buna gönülden 
inanmalı ve yaşadığımız şehirlerde 
şiddete geçit vermemeliyiz.  

ele alMaMıZ   
gerekiYor

Kadınların omuzlarında büyük 
sorumluluklar var. Şehir hayatının 
temposunda fazlasıyla yorduğumuz 
kadınlar üzerinden yanlış tartışmalar 
başlatıyoruz. Birbirini tamamlamak 
için yaratılmış eşlere hiç sorulmaya-
cak mı zannediyorsunuz ‘Hanımın bu 
kadar çalışırken sen seyretmek dışında 
ne yaptın?’ diye. Anneler, eşler, kızlar 
erkeklerin desteklemediği bir dünyada 
birbirine tutunarak yol alıyor. 

Toplumsal değerler, yeni şehir 
hayatı ve teknolojik gelişmeler ışığında 
kadını ve aileyi yeniden ele almamız 
gerekiyor. Şehirlerde konfor artarken o 
konforda yaşamak için verilen müca-
dele artıyor. Bu mücadelede kadınların 
ve erkeklerin birbirine destek olması 
gerekiyor. Kız çocuklarının fazlasıyla 
önemsendiği bir dünya doğar doğmaz 
onlara birçok sorumluluğu da veriyor. 
Bugün birçok kadın omuzlarındaki 
yükten ve sürekli kendisini açıklamak 
zorunda kalmaktan yoruluyor.

Sorunları ve sorumlulukları kadınla-
rın üzerine yıkınca hiçbir şey düzelmi-
yor. Tamamen elitist algılarla başlayan 
kadın tartışmaları sorunları çözmek 
yerine kısır döngü katsayısını arttırıyor 
maalesef.

türkiYe’de kadın  
ve siYaset

Tarihin sinir uçlarında dolaşırken, 
savaşlar yapılırken, anlaşmalar imzala-
nırken, kıtalar ve okyanuslar eşliğinde 
gelmeler ve gitmeler yaşanırken… 
Kadınlar dünya üzerindeki bu hare-
ketliliğin en büyük şahidi olmuş, sır 
tutar gibi dünya hafızasını kalplerinde 
tutmuş, yaşananlar hakkında fikrini 
beyan etmiş, onlara yön vermiş ya da 
sonuçlarından herkes kadar etkilen-
miş… Buna rağmen konu ‘Eşit oy hak-
kına’, ‘Seçme ve seçilme özgürlüğüne’ 
gelince yeryüzünün özgürlük hanesine 
kendi adlarını da yazarak büyük müca-
deleler vermek zorunda kaldı. 

Millî mücadele yıllarında, kurtuluş 
savaşında cepheye mermi taşıdık, 
cephe gerisinde kalan çocukları ve 
yaşlıları korumak, hayatı devam ettir-
mek için yaşadığımız bölgelerde büyük 
mücadeleler verdik. Büyükelçiliklere 
bu savaşın durması ve vatanımızın 
işgalden kurtulması için mektuplar 
yazdık. Hastanelerde yaralı askerleri 
tedavi ettik.  21’nci yüzyılda kadınlara 
seçme ve seçilme hakkının verilmesiy-
le kadının siyasi temsilinde en büyük 
eşik aşılmıştır fakat sonrasında kadınlar 
uzun yıllar yalnızca seçmen olmak 
zorunda kalmış, oy pusulası ve seçim 
sandığı arasına sıkıştırılmış bir siyasi 
varoluş öyküsüyle yetinmek zorunda 
kalmıştır. Oysa kadının siyasi varlığı 
yalnızca seçimlerde oy kullanmakla ta-
nımlanamayacak kadar geniş olmalıdır. 
Siyasi katılım; kamusal ve siyasi alanda 
yer almak, mecliste, parlamentoda, 
belediyelerde ve yerel idarenin diğer 
kademelerinde, siyasi partilerin kuruluş 
ve işleyişinde sonra kamu kurumla-
rında görev almak, söz söylemek, fikir 
beyan edecek kadar aklı hür, vicdanı 
hür bir kadın kimliğine sahip olmaktır. 

doĞrular var 

Anadolu’da yüzyıllardır çeyiz 
sandıklarıyla büyütülen kadınlar, 1935 
yılından sonra seçim sandıklarıyla ta-
nışmıştır. İçinde bir ülke düşü büyüten 
her kadının fikirleri, düşünceleri çeyiz 
sandıklarından seçim sandıklarına 
taşmıştır. Bugün hala çoğu kadının ka-
derinin içinden iki sandık geçmiştir; biri 
çeyiz diğeri oy taşıyan bu iki sandıktan 
da çıkan şey de kadının içinde biriken 
düştür.  Dünyanın her gün yeniden 
kurgulandığı 21’nci yüzyılda; alınan 
kararlar, yapılan açıklamalar, kürsü-
den yükselen her seslerde kadınlar 
da olmalı.  Biz, çeyizine Türk bayrağı 
konulan, evlatsız kalırım, yüreğime taş 
basarım ama vatansız kalama diyen bir 
neslin kızları olarak dünyaya açtık göz-
lerimizi. Bunun için çalıştık, çabaladık, 
mücadele ettik. Toplumun kilit nokta-
sıdır kadınlar. Kadın varsa doğrular var. 
Kadın varsa çok seslilik var. Dünyanın 
hangi ülkesinde olursa olsun bir yerde 
kadın varsa orada hep umut var. İşte 
bu yüzden dün neredeysek bugün de 
buradayız. 
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Öyle bir evlat doğurur ki kadın 
bazen, şeytan en büyük çığlığını 
koparır. Göllerin suyu çekilir, Kisra’nın 
sarayında sütunlar yerle bir olur. En 
büyük ateşler sönüverir. Bir kadın 
Allah’ın ikramı sütüyle öyle bir oğul 
besler ki, en kuytu yaylalarda şenlik, 
bolluk olur. Beni Saad yurdunda 
bir garip kadın bilmez nasıl bir 
rahmeti gezdirdiğini eteklerinde. 
Bir kadın dizlerinde ağırlar eşini en 
zor günlerinde, “Üzerimi örtünüz” 
dediğinde ilgisi ve şefkatiyle ısıtır 

Âlemlerin nurunu. Mağaraları yol 
edinir. Azık götürür, güven götürür. 
Hayat arkadaşına. Gördüğü şeyin 
büyük bir melek olduğunu müjdeler. 
Sükunetle, tecrübeyle.

Bir kız doğar nazenince. Ve 
gülümser çiçeklere… Sevgi, saygı! 
Ona doğduğunda Peygamberinin 
‘Hoş geldin’ hediyesidir. Zeynep 
babasının süsü çiçeğidir ne de olsa. 
Cennet ayaklarına serilmiş seyyide 
hatunlardandır artık. Bir Müslüman’ın 
kızı olarak dünyaya geldiyse.

Ülkemizde birçoklarının yayıncılık 
mesleğinin tanımı, kültür hayatımızda 
neye karşılık geldiği, toplumsal 
etkisinin neler olduğu konusunda 
doğru bilgiye veya algıya sahip 
olmadığını yaşayarak öğrendim. Bu 
meslekte çalışmaya başladığım 30 yıl 
boyunca Türk yayıncılığının yurt içinde 
ve yurt dışında itibarını artırmaya 
yönelik faaliyetler içinde bulunmaya 
çalıştım hep. Tesettürlü bir hanım 
olmam tabiki önce kendi ülkemde 
bir takım ön yargıları kırmak için 
yoğun mesai harcamamı gerektirdi. 
Zira bizim ülkemiz her beş yılda bir 
dindarları farklı etiketlerle etiketlemeyi 

adet haline getirmiş bir ülke. Fakat 
ön yargıları kırmanın  tek yolu işinizin 
bilgisine sahip olmanız ve kim olursa 
olsun bilginizi paylaşma konusunda 
cömert olmanız. Ben de bu yolu 
tercih ettim ve yayıncılık, editörlük ve 
çocuk edebiyatı alanında bir yandan 
okumalar yaptım diğer yandan da 
bir çok STK yolu ile bu konudaki 
bilgilerimi paylaşarak gençlerin önünü 
açmaya, yazar, editör yetiştirmeye 
çalıştım. İnandığım şey şu olmuştur. 
Önünüze bir engel çıktığında bu 
engelere takılmadan başka başka 
yollardan yolununuza devam etmek 
gerektiğidir. 

Dünya Kadınlar Günü pek 
çok kadın için değişik anlamlar 
içerir. Bulunduğumuz kültür, ülke, 
aldığımız eğitim, yaşadığımız ortam 
oluşturur düşüncelerimizi. Kuzey 
Amerika’da yaşayan bir kadın için 8 
Mart, politikada kadınların daha çok 
yer alması demek olurken, Pakistanlı 
bir kadın için evleneceği yaşı 
seçmek, Türk bir kadın için dayak 
yemeden yaşamak olabilir. Kadın 
haklarını uluslara bölmek değil 
maksadım, ancak kadınlarımızın 

bulundukları duruma göre kadın 
haklarını nasıl değerlendirdiğini 
anlamanın önemini vurgulamak. 
Dünya Mülteci Kızlar (Refugee Girls 
Worldwide) Derneği olarak kadın 
hakları bizim merkezimiz. Ancak 
bir kadın olarak 8 Mart’a şu gözle 
bakıyorum: Bir gün ‘8 Mart’ özellikle 
erkek politikacılar tarafından 
sırtlanacak. İşte Kadınlar Günü o 
zaman değer bulacak. Çünkü bu 
bir kadın mücadelesi değil, insanlık 
mücadelesidir.

Önce biz bir millet iki dövletin 
kadınlarıyık. Elbet ki, bunun ne 
kadar şerefli olduğunu, bundan 
kurur duyduğumu dile getiririrem. 
Aynı zamanda iki dövletin ve iki 
kardeş halkın karşısında sorumlu-
luğumu da derk ediren. Bu açıdan 
hem Türkiye’de hem Azerbaycan’da 
kadınlarının başarısı da problemi de 
ortaktır.

Bizim tüm başarılarımız ilk 
mövbede Türk dünyası kadınlarının, 
elece de Müselman  kadınlarının 

başarısıdır. Bugün Azerbaycan 
ve Türkiye kadınları savaşdan acı 
yaşayan, savaş kurbanları kadın-
larının ve cocuklarının doğal hakları 
uğrunda mücadile edir.

yaşadığımız XXI esrde dünyanın 
cift standartları, uluslararası kuru-
luşların riyakarlığı gözönünde. Bu 
bir gerçeklikdir ki, ‘Dünya beşden 
böyükdür.’ Bu fikir artık dünyanın, 
özellikle de dünyanın barışsever ve 
edaletsever insanlarının mottosu 
olmalıdır.  

2020’de Arnavut bir kadın olmak 
birçok mücadeleyle yüzleşmek 
(Hala) anlamına geliyor. Kadın 
cinayetleri hala büyük bir sorun ve 
toplumun büyük bir trajedisidir. 
Arnavut şovenizmi ve ataerkillik 
gibi Arnavut kadınları için hala 
birçok engel var. Binlerce savaşta 
savaşıyorlar ve devam etmek ve 
ayakta durmak için ellerinden 
geleni yapıyorlar. Susturmayı 
ve sessiz kalmayı öğretirken 

kendi annelerinden başlayarak, 
annelerinin hukukundan, 
meslektaşlarından, arkadaşlarından 
vb. diğer kadınlardan gerekli destek 
görmezler. Kafaları yüksek. Ama 
umutsuz değiliz. Gerçekten çok 
sayıda istisna olduğuna inanıyorum. 
Orada başarılı olmak ve dünyaya 
ve özellikle diğer genç kadınlara 
da yapabildiklerini göstermek 
için ellerinden gelenin en iyisini 
yapmaya çalışan bir sürü kadın var!

Renk ve ırk gibi cinsiyet de insanın 
doğuştan sahip olduğu, ilahi vergiler-
dendir. Bu minvalde ne bir üstünlük ne 
de bir yoksunluk atfedilebilir. Hal böyle 
olmasına rağmen, insan, varoluşunu 
anlamlandırma yolculuğundaki güç mü-
cadelesinde yüzyıllardır boynu bükük 
kalmıştır. Bugün de dünya kadınlarının 
durumu tarihteki kız kardeşlerinden 
hallice değil ne yazık ki... Afrika’nın 
bir ücrasında suya ulaşmak için yürü-
nen yolun her adımında  dönememe 
korkusu yaşayan kız kardeşim... Savaş 
ve kıtlık nedeniyle göç yoluna düşen, 

kucağındaki iki çocuğundan birini hiç 
değilse teki yaşayabilsin diye canından 
can koparak terk eden kız kardeşim... 
Kıyafeti ve inancı nedeniyle ötekileştir-
ilen, ırkçı ve İslamofobik saldırıların 
hedefi haline gelen kız kardeşim…

Kadın, erkek her duyarlı yürek 
yeryüzünde adaletin hakim olması için 
sorumluluğumuzu, önce kendi biricik 
hayatlarımızdan başlayarak, yerine get-
irirsek, kardeşlik hukukunu yaşatabiliriz.

“.. Ve sorulduğu zaman o diri diri 
toprağa gömülen kıza, hangi günahı 
yüzünden öldürüldü diye.”

“cennet AyAklArınA serilMiş
seyyide hAtunlArdAn”

türkiye’de kAdın yAyıncı olMAkkAdın MücAdelesi değil, 
insAnlık MücAdelesi

‘dünyA beşden büyüktür.’ bu Fikir 
Artık dünyAnın Mottosu olMAlıdır

ArnAvutluk’tA elinden gelenin en iyisini 
yApMAyA çAlışAn bir sürü kAdın vAr

“önce kendi biricik hAyAtlArıMızdAn 
bAşlAyArAk, kArdeşlik hukukunu yAşAtAbiliriz”

DENADA DOStI  -   GAZEtEcI
tUBA NUR SÖNMEZ 
cUMhURBAşKANLIğI DANIşMANLIğI

DOSYA
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BEtüL şAtIR -  YAZAR-SOSYOLOG

MELİKE GüNYüZ  -  YAYINcI

FİLİZ ÖZMISIR KANADA’DAKI tüRK 
SIYASEtçI vE StK GÖNüLLüSü 

MELAhEt İBRAhIMqIZI
AZEYBAYcAN MİLLEtvEKİLİ 



t
ürkiye’de ilgiyle izlenen bir yarışma 
MasterChef Türkiye… Geçtiğimiz aylarda 
ikinci sezonuyla yine pek çok insanı 
ekrana kitleyen yarışmanın, en dikkat 
çekici yarışmacılarından birisi şüphesiz 
Güzide Mertcan oldu. Ağır duruşu, 
düzgün hitabetiyle ilgiyi üzerine çeken 

Mertcan, mutfaktaki yeteneğiyle de yarışma 
boyunca göz doldurdu. yarışma aslında  Mertcan 
için kolay geçmedi. Mertcan, evinden eşinin işine 
kıyafetinden başörtüsüne kadar izansızca eleştirildi, 
iftiralar atıldı. Mertcan ile hayat hikayesini ve 
yarışmada yaşadığı zorlukları konuştuk… 

      et pArçAlAyArAk,

pAtAtes
cuvAllArı
 tAşıyArAk büyüdüM

MASTERCHEF GÜZİDE MERTCAN:

KATILDIĞI YARIŞMA PROGRAMI iLE BiR 
ANDA TÜRKiYE’DE KONUŞULAN iSiM HALiNE GELEN 

GÜZiDE MERTCAN, TURUNCU DERGiSi’NE KONUŞTU.  ‘BEN 
ETE DOKUNAMAM’ DiYEN KADINLARIN AKSiNE iLKOKULDAN BERi 

PEKÇOK ZOR iŞiN ALTINDAN KALKTIĞINI BELiRTEN 
MERTCAN, BiRi buNu yApAbilDiysE bENDE 
yApAbiliRiM DiYE DÜŞÜNDÜĞÜNÜ SÖYLEDi...
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R ö p o r t a j :
ş E R İ F E  K U R t

F O T O Ğ R A F L A R :
S e n a  t u b a  ç e l İ k  S e l
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ESNAF KIZIyIM 
Bize biraz kendinizden bahseder 
misiniz? Güzide aslında kimdir, 
hikayesinde yolu nerelerden 
geçer? 

2 Nisan 1988 İzmir doğumluyum. 
Esnaf kızıyım. Çok küçük yaşlardan 
itibaren hep çalışma hayatının 
içindeydim. Ankara Gazi Üniversitesi 
İşletme bölümüyle başlayan eğitimim 
Celal Bayar Üniversitesi Peyzaj bölümü 
mezunu olarak neticelendi. Sonra evlilik 
hayatı. İstanbul’a taşınmak. İlk yıl benim 
için gerçekten çok zor oldu. Aile yok, 
arkadaş yok. Sonrasında yavaş yavaş 
kendi dünyamı kurmaya başladım. 
Çalışmak bana iyi geldi. Tabii her zaman 
iş hayatında olamadım. Üç çocuk.   
Mola vere vere yaptım her şeyi.   
Belki de o molalar beynimi rahatlatıp 
gelecek planları yapabilmem için   
fırsat verdi bana.

yARIŞMA yIPRATICIyDI 
MasterChef gibi bir programa 
katılıp Türkiye’nin gündeminde 
olacağınızı hayal eder miydiniz? 

Katıldığım bir yemek programıydı. 
Hiç bu kadar konuşulur diye düşün-
memiştim. Sıradan insanlardık sonuçta. 
Ama çok izlendi çok sevildi, haliyle 
yarışmacılar da ilgi odağı haline geldi.

MasterChef süresinde   
neler yaşandı? 

yarışmaya katılmadan önce çok 
düşündüm. Özellikle bir anne olarak rol 
model olmak konusunda çok hassasım. 
Bu sebeple omuzlarımdaki yük ağırdı. 
Gergin bir ortam. yorgunluk, sosyal 
medya. Ciddi anlamda yıpratıcı. Gece 
çocuk hasta oluyor hastanede nöbet 
tutup üstümü dahi değiştiremeden 
çekime gidiyordum. Biri iyileşiyor 
diğeri hasta. Bekar olsam işim çok 
daha kolay olurdu. Çünkü gözüm hep 
saatte vicdanım hep rahatsız. Bunlar 
performansı çok  etkileyen şeyler.
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Yarışmaya katılmadan önce    
     çok düşündüm. Özellikle bir 
anne olarak rol model olmak 

konusunda çok hassasım. Bu sebeple 
omuzlarımdaki yük ağırdı. Gergin 

bir ortam. Yorgunluk, sosyal medya. 
Ciddi anlamda yıpratıcı. Gece çocuk 

hasta oluyor hastanede 
nöbet tutup üstümü dahi 

değiştiremeden çekime gidiyordum.



BAŞLARDA SEBEP   
ARADIM 

Program sonrasında sizi 
kıran, inciten yorumlar oldu. 
O an ne hissettiniz? 

İlk başlarda bu yorumlarda 
sebep aradım. Ama sonrasında 
böyle bir devirden geçtiğimizi fark 
ettim. İnsanlar kalp kırmaktan, iftira 
atmaktan, imtina etmemeye hatta 
zevk almaya başlamışlar. Sadece 
hakaret edebilmek için sahte hesap 
açar olmuşlar. 

O sahte hesaplar gece yatarken 
vicdanlarından da saklar olmuş 
kendilerini. İki çeşit insan vardır. 
Bir tanesi “Sen zayıflamışsın, aaa 
üstündeki ne güzelmiş” diyenler. 
Diğeri ise “Bu giydiğin hiç olmuş 
mu? Bunun üstüne bu renk giyilir 
mi? Ay sende ne zevksizsin, kilo mu 
aldın?” Ben de “Temiz kalpliyim içim 
dışım bir hiç saklamam içimi” diyen 
kesimdenim. İnsanlar çeşit çeşit 
ve elden bir şey gelmiyor. Sadece 
maddi durumu iyi diye birini 
karalamak akıl alır şey değil.

GÖREVLER EŞLER  
ARASINDA    
PAyLAŞILMIyOR

Kadın şef olmak zor mu? 
Erkek şefler mutfağı 
paylaşıyor mu kadınlarla?

Tüm dünyada ev yönetimi 
maalesef sadece kadının görevi. 
Bu ne demek oluyor? Görevler 
eşler arasında paylaşılmıyor. Erkek 
şef iş bitimi eve gelip ayaklarını 
uzatırken kadın şef gün içinde 
çocuğunun öğretmeni tarafından 
aranıyor. 

“Eyvah hasta mı oldu”, “Nasıl 
izin alıp çıkıcam” korkusuyla kadın 
telefonu açıyor. Belki öğretmen 
ödevler eksik diye şikâyet ediyor. 
Ama bunlarla hep kadın ilgileniyor. 
Anlatmak istediğim şu; gece geç 
saatlere kadar sürebilen bir çalışma 
ortamı. Evlenmeden önce anne, 
kızı için endişe ediyor. Belki baba 
izin vermiyor. Evlendikten sonra eş 
ve çocuk faktörü. Kadının asla tam 
potansiyelini göremiyoruz. Hep bir 
engel aşmak zorunda. 

MEVZU EL LEZZETİ 
DEĞİL  DAMAK TADI 

Herkesin şef, herkesin 
gurme olduğunu iddia 
ettiği bir dönemde 
mutfakta başarılı olmanın 
sırrı nedir?

Aslında bir nokta kaçırılıyor. 
yemek yemeği seven herkes 
en iyi ben anlarım diyor. Ben 
de tam tersini savunuyorum 
yemek yemeği sevmeyen 
insana beğendirmek her zaman 
daha zordur. Soğanın doğrama 
şeklinden nohutun kabuğuna 
kadar takılırlar. Ben de bu 
zor beğenen tayfasındanım. 
yarışmada en çok bunun  
ekmeğini yedim. Asla işte budur 
demeden yemeği servis etmedim. 
Haliyle sonra Güzide’nin el lezzeti 
ortaya çıktı. Mevzu aslında el 
lezzeti değil damak tadıydı.

MÜKEMMEL BİR   
EŞE SAHİBİM 

Nasıl bir eş, nasıl bir 
annesiniz? 

Bunu eşime ve çocuklara 
sormak lazım. Klasik Türk kadını 
yemek yapmayı ve yemeği 
seven. Çocukları için dünyayı 
yerinden oynatabilecek. Çok 
şükür mükemmel bir eşe sahibim. 
Kadının ev içerisindeki tüm 
davranışları bence sevgi bağıyla 
doğru orantılı. Sevildiğini hisseden 
kadın o sevgiyi binlerce kat 
büyütüp çevresine aktarabiliyor.

İNANMAMIZ yETERLİ 
Dünya bize nasıl bir kadın 
olmamız gerektiğini 
anlatıyor. Oysa içimizdeki 
kadın bize başka şeylerden 
bahsediyor. Bu çelişkiyle 
nasıl yola çıkıyorsunuz? 

Ben bu konuda kendime çok 
inanıyorum. Bunda yetiştirilme 

tarzımın çok etkisi vardır. Ben ete 
dokunamam diyen kadınların 
aksine ilkokuldan beri tavuk 
soyarak, et parçalayarak, patates 
çuvalları taşıyarak büyüdüm. Bana 
bu kız bunu yapamaz hiç denmedi. 
Biri bunu yapabildiyse bende 
yapabilirim diye düşündüm hep. 
Ne iş olduğu fark etmez. Belki çok 
zor olur ama biri yaptıysa yine 
yapılır. Anne olmak dünyanın en 
zor işi, kafa hep dolu. En iyi anne 
bile kendini sorgular doğru mu 
yapıyorum diye. İşte kadınlara 
bu denli zor olan annelik görevi 
bahşedilmişse. Bence kadın 
isterse her şeyi başarabilir sadece 
inanması yeterli.

RESTORAN AÇACAĞIM 
Bundan sonra neler 
yapacaksınız? Ufukta 
sürpriz bir çalışma var mı? 

Türk mutfağı üzerine küçük 
bir restoran açma hazırlığı 
içerisindeyim inşallah. Karar verme 
aşamasında olduğum birkaç proje 
var. Hakkımızda hayırlısı inşallah. 
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Anlatmak 
istediğim şu; gece 

geç saatlere kadar 
sürebilen bir çalışma 
ortamı. Evlenmeden 
önce anne, kızı için 
endişe ediyor. Belki 
baba izin vermiyor. 

Evlendikten sonra eş ve 
çocuk faktörü. Kadının 
asla tam potansiyelini 

göremiyoruz. 
Hep bir engel 

aşmak zorunda. 



Kadınların da erkeklerin de 
söyleyecekleri bitmiyor şu 
‘Kadın’ mevzusu üzerine. Malum 
kadınlar günü arifesindeyiz, 
yine peynir ekmek gibi gider bu 

konu. Aynı cinsiyetten olmamız hepimizi aynı 
yapıyormuş gibi konuşuyoruz kadın olmayı. 
Eğer öyle olsaydı milyonlarca kadın tek bir 
söylemde birleşmez miydik? Oysa hızla yere 
fırlatılmış ve bambaşka yerlere saçılmış bir 
tespihin taneleri gibi farklı yerde duruyoruz 
birbirimizden. Dertlerimiz, beklentilerimiz, 
ihtiyaçlarımız her şeyimiz farklı. 

ÖLÇÜP BİÇİYORLAR 
Kimilerince kutsal, kimilerince korumaya 

muhtaç, bir şekilde ortak noktaları olan insan-
larız ama farklıyız birbirimizden hatta bazen 
ayrıyız. Ayrıştığımız, farklı düşündüğümüz on-
larca şey var.  İşte bu meşhur ‘Kadın’ mevzusu 
üzerinde bile birleşemiyoruz. 

Öyle ki çoğu zaman kadınlar dert yanıyor 
diğer kadınlardan. “Kadın, kadının kurdudur” 
diyorlar.  ‘Kadını, yine kadın vuruyor’ diyorlar. 

Herkesin bir ideal kadını var. Herkesin 
elinde bir cetvel, ölçüp biçiyor kadını. Kims-
eninki kimseye uymuyor. 

Kadın evde oturmalı, kadının kazandığı 
para haramdır diyen erkekler ve hatta kadın-
lar var. Kadının işi, eğitimi, inançları, bedeni, 
anneliği üzerinden sürekli ültimatom veriyor 
birileri.

BAMBAŞKA YÜKLER 
Her çevrenin kendi ideal kadını var ve 

ondan beklenen görevler var. En özgür 
görüneni bile yeterince özgür değil. Modern 
kadın deyince aklınıza özgür ve dilediği gibi 
yaşayan bir kadın geliyor olabilir. 
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‘KADIN’
DEYİP,
GEÇMİYORUM!



Nispeten öyledir de… Ama o 
da kendi çevresinde yazılı olmayan 
kurallara uymak durumundadır. Tabii 
mahalle baskısından çekiniyorsa. 

Teknoloji modern kadının 
yükünü bir tuşa basma kolaylığına 
indirmiş olsa da sırtına bambaşka 
yükler yüklendi aslında. Çamaşırını 
derede yıkamıyor, süt sağmıyor, 
sırtında su taşımıyor belki ama nur 
topu gibi yeni ve görünmeyen 
yükleri var.

GÜÇLÜ KADIN İMAJI 
Dijital dünyanın modern ve 

kusursuz kadınları olarak hem güzel 
hem akıllı hem kariyer sahibi, aynı 
zamanda dekorasyon ve moda 
uzmanı, iyi bir aşçı ve gurme, üstelik 
de süper bir anne ve harika bir eş 
olmaya zorlanıyorlar.

Sanki güçsüz, yorgun ya da 
kusurlu görünmeye hakkı yokmuş 
gibi… Eğitimin önemli olduğu bir 
alandaysa, almış olduğu eğitim asla 
yetmiyor. Hep daha fazlasını yap-
mak zorunda kalıyor. Seminerlerin, 
sertifikaların, uzmanlıkların havada 

uçuştuğu bir yerde yerinde sayamaz. 
Kariyeri anneliğini gölgede bırak-
mamalı tabi tüm bunlar olurken. 
Modern kadın her alanda kusursuz 
olmalı. Aynı zamanda harika da 
görünmeli. Düşmeye, durmaya, 
kötü görünmeye, başarısız olmaya, 
vazgeçmeye hakkı yok. Her daim 
‘Güçlü kadın’ imajını korumak 
durumunda. Hayatındaki ‘Erkek’lerin 
kanatları altına ise zinhar giremez. 
Çünkü o hiçbir erkeğe ihtiyacı 
olmayan, modern, güçlü, şehirli 
kadın! yani taşradaki kadın ile şehirli 
kadının dertleri aslında birbirine pek 
benzemiyor. Adeta aynı düzlemde 
yan yana duran fakat birbirini asla 
görmeyen iki boyutlu cisimler gibi…

İDEAL KADIN?
Öteki tarafta ise, o kadar da güçlü 

görünmek zorunda olmayan, hatta 
belki istese de olamayan kadın var. 
Kendi hayatında söz hakkı olmadığı 
için, gerçekleştirmesi zor emelleri 
de yok. Burada ise ideal kadın, söz 
dinleyen, itaatkâr, günlük işlerde 
çalışkan, mümkünse ağırbaşlı, mut-
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Dijital dünyanın 
modern ve kusursuz 
kadınları olarak hem 
güzel hem akıllı 
hem kariyer sahibi, 
aynı zamanda 
dekorasyon ve moda 
uzmanı, iyi bir aşçı 
ve gurme, üstelik 
de süper bir anne ve 
harika bir eş olmaya 
zorlanıyorlar.

laka ki gösterişsiz, iddiasız, erkeğin 
her anlamda bir adım arkasında olan 
kadın… Bir de muhafazakâr dün-
yanın ideal kadını var tabii. Muha-
fazakâr kadının çilesinin biri bitiyor 
biri başlıyor zaten. Muhafazakâr 
dünyanın erkek egemen yapısı bu 
çevrede bir kadına söz hakkı vermi-
yor. Modern çevrede kendine yer 
edinemeyen bir kısım muhafazakâr 
kadın da bu sebeple tam olarak ara-
da kalıyor. Aşağı tükürse sakal, yukarı 
tükürse bıyık tabir-i caizse. Kendi 
çevresinin ideal kadınından iyice 
uzaklaşmış ama modern çevrede de 
asla kabul görmemiş, her ne olursa 
olsun ‘Öteki’ olmuş oluyor.

Çünkü ideal bir muhafazakâr 
kadın, ‘Kadın’ bile dememeli. Hemen 
bir hakaret çeşidi olarak ‘Feminist’ 
etiketi yapıştırılıyor.

ARAFTA KALMIŞ 
Kadınların, kadınları eleştirmesi 

de en çok bu çevrede görülüyor 
ilginçtir ki. Örtünme şeklinden, çalış-
ma hayatına, eğitiminden, maddi 
durumuna kadar çoğu şeyi uygun 

bulunmuyor ideal muhafazakâr 
kadın kriterlerine. Ne yapsa yakıştırıl-
maz nedense muhafazakâr kadına. 
Başörtülü bir kadın lüks bir otomobil 
kullanırsa ne kendi çevresinde ne de  
diğer çevrelerde onaylanır, mutlaka 
eleştirilir. 

Kafanız karıştı değil mi? Oysa 
‘Kadın’ deyip geçiyorduk. 

Ben de kadın diyorum! 
Hep kusursuz ve güçlü olmak zo-

runda hisseden, düşmeye ve durma-
ya hakkı olmayan hep en iyisi olmak 
yükünü sırtında taşıyan kadın…

Sırtında gerçek yükler taşıyan, 
eline bir kez bile Norveçli balıkçıların 
sürdüğü kremden sürmemiş, bir kez 
bile kadın gibi hissetmemiş kadın…

Çok örtünse öcü, az örtünse 
süslüman ne oraya ne buraya ait, 
arafta kalmış kadın…

İnancını istediği gibi yaşay-
amamış, hep önüne engeller çıkmış, 
aynı görüşteki erkeklerin fırsatlarını 
asla elde edememiş kadın diyorum.

Etrafa saçılmış boncuklar gibi 
olsak da birleşince bir tespih olamaz 
mıyız?

Muhafazakâr 
dünyanın erkek 

egemen yapısı bir 
kadına söz hakkı 

vermiyor. Modern 
çevrede kendine yer 

edinemeyen 
bir kısım 

muhafazakâr kadın 
da bu sebeple tam 

olarak arada kalıyor. 
Aşağı tükürse sakal, 
yukarı tükürse bıyık 

tabir-i caizse. 
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Çalışma hayatında, 
ev hayatında, sosyal 
hayatta var olmaya 
çalışırken oradan 
oraya savrulan kadının   

   aklında tek bir şey vardır: 
            Tüm görevlerini eksiksiz 

yerine getirmek. Sabah evden bin 
bir telaşla çıkarken mutlaka çocuğun 
kıyafetleri, yemeği hazırlanmıştır. 
Keza eşinin de kıyafetleri ütülü 
olarak dolapta hazırdır. Akşam ne 
yenileceği düşünülmüştür ve belki 
hatta pişirilmiştir. İşe gittiğinde 
patronun istediği dosyalar dün 
akşam mesaisinden çoktan masada 
hazırdır. Hafta sonu aile buluşması 
için evde verecekleri davet 
menüsü bellidir. Aileden kimse 
atlanmamalıdır. Çocukların kurs 
saatleri, eşinin gömleğinin ütüsü, 
evdeki bitmeyen alacaklar listesi 
hepsinin zamanı kadının saatine 
kuruludur. Ayrıca evde bir yardımcı 
olması bu gerçeği değiştirmez. Bu 
sorumlulukların hepsinin yükü tek 
bir omuzda toplanır. Oradan diğer 
sorumlulara aktarılır.

TÜM SORUMLULUKLAR  
ONA AİT 

Çalışan kadın eve girdiği 
dakikadan itibaren ev hanımı 
kimliğini giyer üstüne. yemek, 
temizlik, çocuk bakımı gibi görevler 

uyku saatine kadar bitirilmelidir. 
Görev paylaşımı genelde romantik 
filmlerde olan bizim toplumumuzda 
pek yer etmeyen bir konudur. 

Öyle ki bir yardıma ihtiyaç 
varsa bunu üçüncü bir kişi pek 
ala yapabilir. Oysa tüm ev içi 
sorumluklar ev içi görev paylaşımıyla 
çözülebilir ya da en azından daha 
az yardım alarak planlanabilir. Hele 
bir de bu görevler için yardım 
eden bir eşi ya da üçüncü bir kişi 
yoksa tüm bunları yapmak için 
ekstra bir efor sarf eder kadın. 
Ev hanımı olan kadının hali farklı 
mıdır? Ev işleri, çocuk bakımı ve 
aile içi sorumluluklardan gelen 
işler evde mesai yaptırır ama 
para kazandırmaz. Evde olmak 
ev işleriyle uğraşmak prestijli 
bir iş olmadığından kadın ne 
sosyal çevresinde ne ailesinde 
ne de çocukları tarafından bir ‘İş 
yapıyormuş’ gibi algılanmaz. Öyle 
ya bu işler bir ücret karşılığında 
yapılmaz.

KENDİNDEN ÇALAR
Eş ve eşin ailesiyle kurulan 

ilişkiler, kadının kendi ailesi ve 
arkadaşlarıyla kurulan ilişkiler… 
Hepsi için ayrı zaman gerekir.  Kadın 
bu zamanları kendine ayırması 
gereken zamandan çalarak her şeye 
yetişmeye çalışır. 

Kadının eş rolüyle de başı 
derttedir. İlişkileri tek taraflı ve 
yüzeysel bir düzeye indiren 
toplumsal bakış açısı kadını esir 
alır. Tüm rollerinin dışında bir de 
sevgi dolu, bakımlı, itaatkâr bir 
eş olması gerekir. Bu baskıyı da 

eşinden çok hem cinsleri 
ve ailesi yapar. Oysa 
ilişkiler denge üzerine 
kuruludur ve karşılıklı 
sevgi, saygı ile büyüyüp gelişir. 
Bunlardan bihaber kadın daha 
zarif görünme çabasının içine 
girer. yeni bir stres kaynağı 
elde etmiş olur böylelikle.

KENDİNİ 
BEĞENDİREMEZ

Ne iş yerindeki otoriteye 
ne ailedeki otoriteye 
tam olarak kendini 
beğendiremez. O yapması 
gereken ve yapmaması 
gerekenlerin sınırını kendi 
çizemediği için bu iş yükleri onun 
boynun borcu olur. Kadının 
toplumsal rollerini hakkıyla 
kusursuz bir şekilde yerine 
getirme çabası ve çoğu zaman 
her şeyi tek başına yapmak 
zorunda kalması üzerindeki 
baskının artmasına neden olur. 
Öyle ki zamanında verilmemiş 
molalar, çıkarılmayan sesler 
sonrasında başka sorunların baş 
göstermesine sebep olur.

Kadın kaç parçaya bölünür 
bilinmez ama üstlendiği tüm 
rollerin üstesinden gelmek için 
üstün bir çaba sarf eder. Zihni koca 
bir fabrikayı yöneten bir yönetici 
gibi çalışır hem de ömür boyu. Var 
olmak, yaşamak ve eşit olmak için 
verdiği savaşta kıyasıya mücadele 
eder. Hep daha fazlasını yapmaya 
razıdır. 

yeter ki görünür olsun. 
yeter ki özgürlük elinde olsun. 

emineyilmaz@turuncudergi.com

EMİNE 
KİBAR



Rabia Nazik yüksel… 
Kendisi aslında psikiyatri 
uzmanı bir hekim. Ancak 
yüksel, yazdığı çocuk 
kitaplarıyla da dikkat 

çeken bir isim. Organlarımla Allah’a 
Şükrediyorum adlı bir set ile ve yeni 
çıkan kitabı Öfke Kuşları Orkestrası 
ile ebeveynlerin gönlünde taht 
kuran yüksel ile keyifli bir röportaj 
gerçekleştirdik. 

ÇOCUK KİTAPLARI   
NEFES ALANIM 

Aslında psikiyatri 
uzmanısınız ancak çocuklara 
yönelik bir kitap yazdınız. 
Neden çocuk kitapları?

Ben çocukluk ülkesini çok seven 
bir çocuk oldum, çocukken çocuk 
kitapları ve dergileri okumayı çok 

severdim ve büyümeye bir süre 
direndim diyebilirim. Sonrasında 
da çocuklarla ilişkim çok iyi 
oldu. Alanım erişkin ruh sağlığı 
ve hastalıkları, psikiyatristim, 
erişkinlerle çalışıyorum ama şu an 
7 yaşındaki kızımla birlikte, çocuk 
dünyasına hala yakın hissediyorum 
kendimi. Çocuk kitaplarıyla 
kızımın bebekliğinden itibaren 
tanıştım. Tanıştıkça resimli çocuk 
kitaplarının büyüsüne kendimi 
kaptırdım ve çocuklara hitap etmeyi 
sevdiğimden, mesleki birikimim 
doğrultusunda, çocuklar için 
psikolojik içerikli öyküler kaleme 
alabileceğimi düşündüm. Çocuk 
kitapları, benim nefes aldığım bir 
alana dönüştü. Sosyal medyada 
çocuk kitapları yazarı sevgili 
arkadaşım Gamze Özdemir’in 
önderliğinde kurduğumuz “Balonlu 

Sakız Ağacı Kitap Kulübü @balonlu.
sakiz.agaci ”  benim, mesleğim 
dışında bir konuda hem ufkumun 
açılmasına, hem de tatlı, ferah bir 
hava solumama yardımcı oluyor 
örneğin. Bu kulüpte her ay iki çocuk 
kitabını okuyor ve ay sonunda 
katılmak isteyen okuyucularla 
tartışıyoruz. 

Çocukken duyduğumuz her 
cümle, yetişkin dünyamızda aslında 
arka planda konuşan iç sesimizin 
bir parçası oluyor. Bunun için 
kaliteli içeriği olan, çocukların hayal 
dünyasını ve ufkunu geliştirebilecek 
çocuk kitaplarını çok önemsiyorum. 
Sosyal medya hesabımda da 
zaman zaman kızımla okuduğumuz 
ve beğendiğimiz kitapları 
paylaşıyorum. Ama benimki daha 
amatör bir kitap okuma sevdası 
diyebilirim. 

RÖPORTAJ

PSİKİyATRİS RABİA NAZİK yÜKSEL:

ÇOCUKLARIN HAYAL DÜNYASINI VE UFKUNU GELİŞTİREBİLECEK 
KİTAPLARINI ÖNEMSEDİĞİNİ BELİRTEN RABİA NAZİK YÜKSEL, KALİTELİ İÇERİĞİ OLAN 

KİTAPLAR OKUNMASININ BU YÖNDE BÜYÜK FAYDA SAĞLAYACAĞINI SÖYLÜYOR

Çocukken
duyduğumuz

Her cümle,yetişkin 
dünyamızda, arka 
planda konuşan

iç sesimizin
bir parçası

RÖPORTAJ
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RÖPORTAJ: BETÜL TAT



YAŞIN ÖNEMİ YOK 
“Öfke Kuşları Orkestrası” 
yalnızca çocuklara değil, 
büyüklere de hitap eden 
bir kitap olmuş. Söz konusu 
öfke olunca yaşın bir önemi 
kalıyor mu?
Aslında “Öfke Kuşları Orkestrası”nı 

kaleme alırken hem çocuklara 
hem de onlara bu kitabı okuyacak 
yetişkinlere hitap etmek istedim. 
Öfke ve diğer tüm duygular için 
yaşın elbette bir önemi kalmıyor. 
Kitap, özellikle çizimleriyle ve Aliş 
karakteriyle çocukların çok hoşuna 
gitti diyebilirim, buradan kitabın 
çizeri sevgili Nur Dombaycı’ya çok 
teşekkür ediyorum. Sınıflarında 
öğrencileriyle kitabı okuyup, kendi 
öfke kuşları orkestralarını resmeden 
birçok öğretmenden fotoğraflar, 
mesajlar aldım. Kitaptaki bu kuşların 
diyar diyar dolaşıp, çocukların 
duygu dünyasına konması çok 
hoş bir duygu. Çocuklardan 
başka, okuyan yetişkinlerden de 
olumlu geri dönüşler almak beni 
çok mutlu ediyor, sanırım ‘Kabul’ 
kavramı üzerinde durmamız 
yetişkinlere hitap eden tarafı 

oldu. Bizler, duygularını çok fazla 
ifade etmeyi bilmeyen bir neslin 
çocukları olduk. Geçmişte yaşanan 
geçim sıkıntıları, genç yaşta hayata 
atılmak, çocukluğu yaşayamamak 
muhtemelen beraberinde 
duyguları baskılamayı, yok saymayı, 
görmezden gelmeyi getiriyordu. 
Şimdi ise durup düşünmek için, 
duygularımızı ifade edebilmek için 
daha fazla zamanımız ve imkânımız 
var. Kelimeler, cümleler ve kitaplar 
aracılığıyla hem çocukların hem de 
büyüklerin duygularını ifade edebilir 
hale gelmesine yardımcı olabilmek 
beni çok mutlu ederdi. Umarım bu 
kitap ve ardından gelecek kitaplarla 
bu amacıma ulaşabilirim. 

HER DUYGU İNSANLAR İÇİN
Duygular bize misafir 
diyorsunuz kitabınızda. 
Duygularımızın misafir 
olduğu bilincine nasıl 
varacağız? Kolay değil çünkü. 
Duygularımız bizlere bugüne 

kadar adeta bir düşman gibi 
tanıtıldı. Bir duygu yükseliyorsa sanki 
bastırılmalı ya da yok edilmeliydi. 
Duygularını göstermek acizlik, 
güçsüzlük gibi algılandı. “Erkekler 
ağlamaz” dendi örneğin, biri 
düşse ve ağlasa, “Kalk hadi, bunda 
ağlanacak ne var?” dendi. Bir kadın 
ağlasa “Sen de hemen ağlıyorsun, 
bir şey konuşulmuyor senle” dendi. 
Bunlar basit gündelik örnekler. Oysa 
her tür duygu insan içindir. Hüzün 
de acı da utanç da kızgınlık da öfke 
de. Bunları yaşamak, var olduklarını, 
geldiklerinde bazen rahatsızlık 
hissi ve acı vermelerinin normal 
olduğunu anlamak, onlara nezaketle 
bir yer açmak, duyguları kabul 
etmek anlamına gelir. Bu kabulle 
birlikte, hiçbir duygunun sonsuza 
kadar var olmadığı, yerini başka 
duygulara bırakacağı tecrübesi de 
kendiliğinden geliyor ve duygular 
eskisi kadar insanı rahatsız etmiyor. 

ÖFKE SORUNU 
Türkiye’nin duygu haritası 
bize ne söylüyor. Öfkeli bir 
toplum muyuz? 

RÖPORTAJ RÖPORTAJ

Ben Ankara’da görev yapıyorum. 
Gördüğüm danışanlar ve hastalar 
açısından değerlendirdiğimde, 
öfke kontrol sorunlarının oldukça 
sık olduğunu söyleyebilirim. İnsan, 
anlaşılmadığını hissettiğinde, 
tükenmiş hissettiğinde, engellenmiş 
hissettiğine, kırıldığında, hayal 
kırıklığına uğradığında ve birçok 
durumda öfkelenebilir. Öfke aslında 
buzdağının görünen kısmıdır, 
genellikle altta yatan daha önemli 
sorunlar, daha derin duygular vardır.  

ÖFKEDEN ŞİDDETE 
‘Yanlışlıkla yaptım, bir 
kereden bir şey olmaz’ gibi 
cümlelerle öfke perdeleniyor 
mu?
Kesinlikle perdeleniyor. 

Öfkeden şiddete uzanan bir yol 
var. Öfke denetim güçlükleri 
yaşayan bireyler öncelikle seslerini 
yükselterek etraflarına zarar 
vermeye başlıyorlar. Şiddetin işte 
bu noktasında yani sözel şiddet 
aşamasında “dur” denilmez ve 

gerekli önlemler alınmazsa, fiziksel 
şiddet başlıyor. Kişiler öfkelerini 
kendilerine, başkalarına, eşyalara 
zarar vererek göstermeye başlıyorlar. 
Bu da görmezden gelinir ve bir 
şey yokmuş gibi davranılırsa, 
o noktada fiziksel şiddetin de 
ötesine geçilebiliyor ve anlık 
öfkeler maalesef cinayete bile yol 
açılabiliyor. “Bir kereden bir şey 
olmaz”, “yanlışlıkla yaptım” gibi 
ifadeleri tehlikeli, kişinin sorunu 
örtbas etmeye çalıştığını ifade eden 
cümleler olarak değerlendirebiliriz. 

Ufukta ne gibi çalışmalar var. 
Bizi nasıl sürprizler bekliyor?
Üzerinde çalıştığım iki çocuk 

kitabı projesi daha var. Bunlar da yine 
çocuklara vermek istediğim psikolojik 
altyapısı olan mesajlarla ilgili. Ama 
ardından esas işim olan erişkin ruh 
sağlığı alanında çalışmalar yapmak 
niyetindeyim. Çocuklara söylemek 
istediğim birkaç kelamdan sonra 
rotayı erişkinlere çevireceğim inşallah. 

Teşekkür ediyorum bu güzel 
röportaj için. 

Kelimeler, cümleler 
ve kitaplar aracılığıyla 
hem çocukların 
hem de büyüklerin 
duygularını ifade 
edebilir hale 
gelmesine yardımcı 
olabilmek beni çok 
mutlu ederdi. Umarım 
bu kitap ve ardından 
gelecek kitaplarla 
bu amacıma 
ulaşabilirim. 

 İnsan, anlaşılmadığını 
hissettiğinde,

tükenmiş hissetti-
ğinde, engellenmiş 

hissettiğine, kırıldığın-
da, hayal kırıklığına 

uğradığında ve birçok 
durumda öfkelenebilir. 

Öfke aslında 
buzdağının görünen 

kısmıdır, genellik-
le altta yatan daha 

önemli sorunlar, daha 
derin duygular vardır.
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K adın... Adem’e eş 
oluşun, cennetten 
dünyaya inişin 
öyküsü. Yusuf’a 
Züleyha imtihanı. 

Firavun sarayında Musa’ya beşik. 
Musa asrında eşleri evlatları 
katledilen, kendileri sağ bırakılarak 
psikolojik baskıya maruz kalan.

Zıtlarda yani erkekte var olmaya 
mahkûm ama kendi varoluşunu 
gerçekleştirecek yüreği olan.

Aileye huzur ve sükûnet 
armağanı. Zulme maruz kalınca 
ilahi izin talak ve boşanma 
hediyesiyle taltif edilen.

Kadın, karnında taşıdığı 
emaneti “Tastamam hür olarak 
Rahman’ın yoluna adayan” İmran’ın 
hanımının doğum mutluluğu, 
Zekeriyâ ocağının nazlı çiçeği, 
“Dünya kadınlarına üstün kılınan”

Meryem’dir.
Miras haklarında fetvayı bizzat 

Allah Teâlâ’nın verdiği sıla-i rahim 
merhamet madeni.

Evlilik akdinde Mehir 
kalesiyle sağlamlaştırılan devasa 
sorumluluk.

Annedir kadın, itaat 
hiyerarşisinde Rahman’a itaatten 
sonra ilk sırada yer alan.

Hacer teslimiyet ve telaşı 
İsmaillere zemzem arayışında.

Hatice’dir kadın, her mevsim 
rüzgarlara karşı hanesini sadakatle 
siper edip emin zevceyi koruyup 
gözeten.

Nebevî mutfakta ehl-i beyt 
nesle Fâtıma’dır.

Sıddık ocakta pişen, hâne-i 
saadete koşan, gaddar insandan 
gelen iftira karşısında vahiyle 
aklanan, kadınlar aleminin ezvâc-ı 

tâhirât müderrisi Âişe’dir.
Bir yüksek ilahi aşk girdabında 

hikmetli münacatlara imza atan 
Rabia Adeviyye’dir.

Tarihte kalmış hatıra 
tortularında değil şimdinin 
rahminde bir haya modelidir 
kadın.

En çok utanmak yakışır 
kadına. Bedende ruh ruhta beden 
ahengidir.

Bir sevgi celali, havf cemalidir. 
Şefkatinde kahr, kahrında şefkat 
vardır.

Adına şiirler yazılandır. Beyitleri 
yazan kendisi olsa da.

Şair Hansa’dır şiir şiir ağıt 
yazan. Cahiliye çöllerinde söz 
fırtınasıyla asr-ı saadet limanına 
yanaşan. Yıllar sonra dört oğlunu 
Kadisiye’de şehid verirken, “Onların 
şehadetiyle beni şereflendiren 
Allah’a hamdolsun” diyerek 
metanet dersi veren.

Kadın bal yapan arı. Bin bir 
meçhul çile çiçeğinden beslenen.

Kulluk kovanında ümmet 
nöbeti.

Ailede fecr ümidi. Mahallede 
rahmet yağmuru.

Kendisine koşarak kendisinden 
kaçılan sağanak.

Kelimelerde hece, şiirlerde 
kafiye. Asaleti süsünden ziyade 
sadeliğinde.

Bir serseri kaosa malzeme 
değil, çocuk kainatında tecelliler 
biriktiren irade.

Kadın, bedende ruh özlemi. 
Ruhta beden nedameti.

Geçmiş asırların kadın imajı ne 
olursa olsun bugünün ve yarının 
kadınında olması gereken en 
önemli detay, beşer despotizmi 

şaibesinden arındırılmış saf 
bir ahlak muhasebesine sahip 
olmasıdır. Allah korkusu, dünya 
imarı ve ahiret endişesi taşıyan 
eğitimli ama insaflı kadın yürekler 
geleceğin teminatıdır.

Bilmek, bilerek yaşamak, 
Müslüman kadının vazgeçilmez 
önceliğidir.

Dünya toplumu, her şeye 
rağmen kendi kendini himaye 
edebilen, dindar dahi olsa her türlü 
jakoben muhafaza reflekslerinin 
farkında olan, savunmasını güncel 
ve gündelik ideolojilerden değil 
vahiy ve sünnet süzgecinde 
denenmiş irfanı muhasebelerden 
alan Müslüman kadınlara ihtiyaç 
duymaktadır.

Emr-i bi’l-maruf düşüncesini 
bir an olsun gündeminden 
düşürmeyen kızlar, kadınlar, çok 
fazla şiddet ve zulme dalmış bir 
dünyanın tedavi reçetesidirler. 
“Münafıkların erkekleri de kadınları 
da birbirlerine benzerler. Kötülüğü 
emreder, iyilikten sakındırırlar ve 
Allah yolunda harcamaktan ellerini 
sıkı tutarlar. Erkek ve kadın bütün 
müminler birbirlerinin dostları 
ve velileridirler. İyiliği emrederler, 
kötülükten vazgeçirirler, namazı 
kılarlar, zekâtı verirler, Allah’a ve 
Resulüne itaat ederler. (Tevbe 
9/67-71)

Kimlik davasını şekli tesettür 
gelgitlerinde değil, kılı kırk yaran 
farz-sünnet-nafile dengesiyle 
oluşturan, bütün engellere rağmen 
zahir batın eğitimini tamamlamış 
mümin kadınlar yetişmelidir. 
Zira ibadet boyutu kusurlu 
kadın, görsellik sathiliğinden öte 
geçemez.



KADIN VE TARİH KADIN VE TARİH

Dünyadaki bilim 
insanlarının sadece 
yüzde 30’u kadın. 
yeterli tavsiye 
olmaması, yol 

gösterilmemesi, rol modellerin 
azlığı, ön yargılar kadınların bilim 
çalışmalarında aktif olmamasının 
başlıca nedenleri arasında. 
Einstein’in ‘Atomu kırmak önyargıları 
kırmaktan daha kolaydır.’ sözü bilim 
kadınlarını özetliyor bir bakıma. 
Dünyanın bilime, bilimin kadınlara 
ihtiyacı var diyerek tarihe yön veren 
b,ilim kadınlarının hikayesini sizler 
için bir araya getirdik. 

TU YOUYOU
Farmasötik kimyager Tu 

youyou, Geleneksel Çin Tıbbı’ndan 
esinlenerek sıtma hastalığına çok 
önemli bir tedavi yöntemi geliştirdi. 
Tu’nun yaptığı buluş sayesinde 
milyonlarca insanın hayatı kurtuldu.

2015 yılında Nobel Tıp Ödülüne 
layık görülen Tu, ekibi ile yaptığı 
araştırmalarda 1600 yıl önce Çinli 
doktorların sıtma hastaları için 
Pelinotu (Artemisia annua) bitkisinin 
kullandığını buldu. Ekip, bitkinin 

içindeki artemisinin aktif bileşenini 
test ederek sonuçlarını tüm dünya 
ile paylaştı. Dünya Sağlık Örgütü, 
sıtmaya karşı ilk uygulanacak 
tedaviler arasında artemisinini 
öneriyor.

KİARA NİRGHİN
19 yaşındaki Kiara Nirghin, 

ülkesi Güney Afrika’da yaşanan 
bir kuraklığın ardından harekete 
geçmeye karar verdi.

Bu amaçla icat ettiği süper 
emici polimer, kendi ağırlığını 100 
katından fazla suyu tutabiliyor. Çok 
düşük maliyete üretilen çevre dostu 
icat, kuraklık zamanında ekinlerin 
korunması için önemli bir avantaj 
sağlayabilir. 2016 yılında Google 
Bilim Fuarı’nı kazanan Nirghin, şimdi 
ise eğitimi ve çalışmalarına Stanford 
Üniversitesi’nde devam ediyor.

KATHERİNE   
JOHNSON

Matmatikçi Katherine Johnson, 
yaptığı hesaplamalar sayesinde 
çok sayıda astronotun güvenli bir 
şekilde uzaya çıkmasını ve dünyaya 

dönmesini sağladı. Üniversitede okuduğu 
bölümün ilk siyahi mezunu olan Johnson, 
sadece cinsiyeti değil kökeni yüzünden 
de ayrımcılığa maruz kaldı. Ancak pes 
etmeyen 101 yaşındaki Johnson, bilim 
alanında kadınlara ve kızlara rol model 
olmaya devam ediyor.

MARİE CURİE
Tarihin en tanınmış bilim kadınları 

arasında yer alan fizikçi ve kimyacı Marie 
Curie, günümüzdeki nükleer bilimin 
temelini oluşturan kişi olarak tanınıyor. 
Curie’nin çalışmaları, radyolojiden kanser 
tedavilerinde kullanılan radyoterapiye 
kadar çok sayıda alanın temelini 
oluşturuyor.

Nobel Ödülü alan ilk kadın ve iki 
ayrı dalda Nobel Ödülü alan ilk kişi olan 
Marie Curie, günümüzde hala buluşlarıyla 
insanların hayatını kurtarıyor. Curie, her ne 
kadar uzun süre boyunca maruz kaldığı 
radyasyon nedeniyle hayatını kaybetse de, 
hayatta olduğu sürece taşıdığı merak ve 
cesaret ile bu alanlarda çalışmak isteyen 
kadınlara örnek oluyor.

MARCİA   
BARBOSSA

Brezilyalı fizikçi Marcia Barbossa, 
kompleks su molekülü üzerine yaptığı 
çalışmalar ile tanınıyor. Molekülü daha iyi 
tanıyarak tatlı su kıtlığını azaltabileceğimizi 
düşünen Barbossa, su yapısının depremleri 
de anlamaya yarayabileceğini savunuyor.

Barbossa, yaptığı bilimsel araştırmaların 
haricinde kadınların ve kızların bilimde 
daha fazla aktif olmaları için de çalışmalar 
yürütüyor. Bilim kadını, bu amaçla her sene 
çok sayıda konferans düzenliyor ve yazı 
yayımlıyor.

SEGENET KELEMU
Etiyopya’da yoksul bir ailenin kızı 

olarak dünyaya gelen Segenet Kelemu, 
hayatını küçük çapta ziraat yapan çiftçilere 
adadı. Bitki pataloğu olan Kelemu, küçük 
tarlalarda daha fazla nasıl üretim yapılabilir 
sorusuna cevap arıyor.

Doğduğu bölgede üniversite mezunu 
ilk kadın olan Kelemu, yurt dışında yıllarca 
sürdürdüğü bilimsel faaliyetlerin ardından 
yeni bilim insanlarını yetiştirmek için 
Afrika’ya döndü.
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Mimarlık, insanlığın 
avcı toplayıcı 
kültüründen, 
yerleşim kültürüne 
geçtiği ve bunun 

sonucu olarak barınak inşa ettiği 
günden beri var olan bir olgudur. 
Tarihte yapılan ilk yapılarda göze 
çarpan unsurlar basitti. yapı ustası 
olan, inşaat bilen, malzeme bilen 
herkes mimari kuramın içinde 
yer alabilirdi. Daha sonra ise yapı 
ustalıklarının arttığı, malzeme 
bilgisinin fazlalaştığı durumlarda 
özel estetik tarz arayan medeniyetler 
tarafından, çeşitli üsluplar meydana 
gelmiştir. 

OSMANLI DÖNEMİ 
yapı ustalığıyla birlikte güzel 

sanatların bir dalı olarak ortaya çıkan 
mimarlık, meslek olarak anılmaya 
başladığı günden bu yana erkek 
egemen bir meslek olarak var 
olmuştur. Dolayısıyla tüm erkek 
egemen meslek gruplarında olduğu 
gibi mimarlık mesleğinde de kadın 
faktörünün gelişimi Avrupa’da ancak 
19’ncu yüzyılda 1897’de mimarlık 
okuluna ilk kadın öğrencinin 
kabulüyle başlamıştır. 

Türkiye’de ise Osmanlı 
döneminde 1887’de açılan Sanayi 
Nefise Okulu ile birlikte mimarlık 
okulu açılmış daha sonra cumhuriyet 
döneminde adı Güzel Sanatlar 
Akademisi olarak değiştirilen 
bugünkü Mimar Sinan Üniversitesi, 
1934 yılında ilk kadın mimarları 
yetiştiren okul olmuştur.  

SAYI ARTMIŞ 
İlk zamanlar (Cumhuriyetin 

ilk yılları) kadınların mimarlık 
okullarındaki sayısı o kadar azdır 
ki üçü beşi geçmez. O dönemde 
mimarlık okullarında erkek öğrenci 
sayısı kız öğrencilere göre hayli 
fazladır. yıllar geçtikçe bu durum 
değişip mimarlık okullarında kız 
öğrenci sayısı giderek artmış ve 
günümüzde kız öğrencilerin sayısı 
yüzde 60’lara hatta yüzde 70’lere 
kadar varmıştır. Fakat piyasada aynı 
durum hiçbir söz konusu zaman 
olmamıştır. Her zaman mezun olan 
erkek öğrenciler piyasada daha çok 
yer edinmiş, idari kesimde de her 
zaman daha çok görev almıştır. Kadın 
mimarların sayısı artmış olsa da erkek 
mimarların piyasadaki üstünlüğü 
günümüze kadar devam etmiştir. 

KAYNAK İSRAFI 
Mimarlığın alt dalı olan iç 

mimarlık alanları daha çok kadın 
mimarlara bırakılmış, idari- yönetici 
kısmında ise erkek egemenliği 
devam etmiştir. 
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Peki, mezun olan bunca kadın 
mimar nereye gitmiştir diye bir soru 
sormak gerekiyor bu durumda. 
yapılan araştırmalara göre (TÜİK 
verileri) mimarlık okulundan 
mezun olan kadınların bir kısmı 
mesleğini terk etmiş, bir kısmı ise 
başka alanlara kaymıştır. Hâlbuki 
mimarlık eğitimi almış bunca kadın 
mimarların mesleğini terk etmesi 
hem ülke için hem de dünya için 
bir kaynak israfıdır. Diğer bölümlere 
daha zor olarak okunulan hem 
maddi hem de manevi güçlükleri 
olan mimarlık fakültelerini bitirdikten 
sonra mesleğini yapamamak 
hakikaten bir israftır.   

ZAHA HADİD 
Bu konuda modern dünyanın 

ünlü kadın mimarı Zaha Hadid 
aldığı mimarlık ödülü hakkında 
kendisine sorulan “Ödülü hak eden 
başka bir kadın yok muydu peki?” 
Sorusuna şöyle yanıt vermiştir; 

“Tabii ki de vardı. Kadınlarda 
herhangi bir yeteneksizlik olduğunu 
düşünmüyorum. Öğretmenlik 
yaptığımda, en iyi öğrencilerim 
hep kadınlar oluyor. Ancak bu 
işi yapmak isteyenler bir erkek 
dünyasına girmiş oluyor” diye de 
açıklıyor. İş tüm yaşam boyunca bir 
‘Devamlılık’ istiyor ve bir anne olarak 
bu işi yapmak neredeyse imkânsız 
oluyor. “İnsanlar kadınlara pek de iyi 
davranmıyor” diyor Hadid.

 Ek olarak “Erkek egemen 
mimarlık dünyasında bir kadın 
olarak yapısal bütünlüğü bozup, 
yeni açılar, yeni düzlemsel şekiller 
keşfetmek, büyük cesaret ister. Eğer 
bu cesarete sahipseniz, dünyanın 
en prestijli mimarlık ödülü Pritzker’ı 
kazanmama ihtimaliniz yok” diyerek 
ümit vaat ediyor aynı zamanda. Zira 
kendisi 2004 yılında Pritzker Mimarlık 
Ödülü’nü kazandı ve tarihte bu 
büyük başarıya imza atan ilk kadın 
mimar olarak literatüre geçti.

KADININ ELİ
Bir yere “Kadın elinin değmesi” diye 

bir tabir vardır. Bunun anlamı; kadının 
ayrıntılara hâkim olması, ince düşün-
mesi, duygusal bakması, romantik 
geçişlere yer vermesi, mekânın ruhunu 
yakalamada hızlı olması, materyalist 
düşünceden erkeğe oranla daha uzak 
olması, tasarım sürecine yansımaktadır. 
İşte bu yüzdendir ki kadın mimarların 
tasarladığı mekânlar başkadır. Mesela 
dar, küçük bir mutfak yapmaz bir kadın 
mimar, bilir ki o mutfakta kadının ömrü 
geçiyor, evdeki vaktinin çoğunu mut-
fakta geçiriyor. Bu yüzden de yaşam 
alanının kalbi olan mutfağı geniş ve 
olabildiğince kullanışlı yapar ki mekâna 
huzur versin, darlık vermesin.  

İNCE DETAYLAR 
Sadece konut alanlarında değil 

diğer yapı tasarımlarında da kadın 
elinin değdiğini ince detaylardan, 
kıvrımlı köşelerden, süslü balkon 
ve çatılardan, dantel gibi işlenmiş 

saçaklardan, bahçe düzenlemelerin-
den vs. anlayabiliriz. Bu yüzdendir ki 
bir mekânda koyu renk ve aşırı sade 
bir düzen hâkim olduğunda o mekân 
“Maskülen mekân” yani eril mekân 
olarak tasvir edilir. yine bu yüzdendir 
ki mekânın ve yapının tasarımlarında 
ortaya çıkan ve sadelik karşıtı olan 
canlı-hareketli-çok renkli-detaylı-süslü 
tarzlar feminen tarz olarak addedilir.

Sonuç olarak “yuvayı dişi kuş 
yapar” ama yuvanın mimarının ismi 
olarak kadın mimarlar henüz isim hak-
kını elde etmede zorluk yaşamaktadır. 
Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 
kadın mimar sayısı giderek artmakta 
ama kadınların kentlerin oluşumu, 
planların fiziksel işleyişi ilgili sorum-
luluk almada aynı artış olmamaktadır 
maalesef. Hâlbuki mekânda hem bir 
anne hem de kullanıcı olarak daha 
çok bulunan kadının profesyonel 
anlamda deneyimlerini ve düşün-
celerini mimariye aktarması toplum 
adına büyük bir fayda sağlayacaktır.

Yapılan araştırmalara 
göre (TÜİK verileri) 
mimarlık okulundan 
mezun olan kadınların 
bir kısmı mesleğini 
terk etmiş, bir kısmı 
ise başka alanlara 
kaymıştır. Hâlbuki 
mimarlık eğitimi 
almış bunca kadın 
mimarların mesleğini 
terk etmesi hem ülke 
için hem de dünya için 
bir kaynak israfıdır. 

Dünyada olduğu gibi 
Türkiye’de de kadın 

mimar sayısı giderek 
artmakta ama 

kadınların kentlerin 
oluşumu, planların 

fiziksel işleyişi 
ilgili sorumluluk 

almada aynı artış 
olmamaktadır 

maalesef. 
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Sınırımızdaki mülteci kamplarının hali içler acısı... Belgesel yapımcısı Tülay Gökçimen ise kamplardaki 
mülteciler için seferber olmuş durumda. Bebekler için bez, çocuklar için oyuncak, bot gibi yardımlarla 

sürekli bölgede bulunan Gökçimen, insanlığa olan inancımızı yitirmememiz gerektiğini hatırlatıyor. 
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Suriye iç savaşı yıllardır devam 
ediyor. Dünya 21’nci yüzyılda 
hiç görmediği kadar vahşet, 
işkence, zorbalık, ölüm gördü 
belki de…  yüz binlerce 

kişinin hayatını kaybettiği, milyonlarca 
kişinin mülteci konumuna düştüğü ve 
yerinden edildiği iç savaş 9 yılını geri-
de bıraktı. Orta Doğu’da ‘Arap Baharı’ 
olarak adlandırılan olayların sürdüğü 
15 Mart 2011’de Dera ilinde bir grup 
öğrencinin okul duvarına, Beşşar 
Esed’e hitaben, “Ey doktor (Beşşar 
Esed) şimdi sıra sende” yazmasıyla, Su-
riye’deki halk ayaklanmasının fitili ateş-
lenmişti. Bu sıralar ise rejim ve Rusya 
saldırılarını Özgür Suriye Ordusu’nun 
bulunduğu İdlib’e yönlendirdi. Sürekli 
sivilleri ve sivil bölgeleri bombalayan 
rejim uçakları, sınırımıza yeni bir göç 
dalgası yarattı. Sınırımızdaki mülte-
ci kamplarının hali ise içler acısı… 
Belgesel yapımcısı Tülay Gökçimen ise 
kamplardaki mülteciler için sefer-
ber olmuş durumda. Bebekler için 
bez, çocuklar için oyuncak, bot gibi 
yardımlarla sürekli bölgede bulunan 
Gökçimen, insanlığa olan inancımızı 

yitirmememiz gerektiğini hatırlatıyor. 
Gökçimen ile İdlib’i, Suriyeli kadınları 
ve mültecileri konuştuk.

BOSNA SAVAŞI   
MİLADIM OLDU 

Tülay Hanım biraz kendinizden 
bahseder misiniz?
19 yıldır televizyon, medya işleri-

nin içerisindeyim son 12 yıldır savaş, 
çatışma, işgal ve afet bölgelerinde 
belgeseller çekiyorum. Bu bölgelerde 
çalışma yapmamız sebebiyle insani 
yardım işlerine de başladık. Human 
Movir Team ve For Children sosyal 
medya hesapları üzerinden çalışmalar 
yapıyoruz. Evliyim, 2 çocuk annesiyim.

Belgesel yapımcısısınız… Neden 
bu mesleği seçtiniz?
Bosna Savaşı’nın üzerimde çok 

büyük etkisi oldu. Özellikle Müslü-
manların yaşadığı durumları dünyaya 
duyurmak o günlerden beri yapmak 
istediğim şeydi. Görüntüyle olanları 
anlatmak daha çok ilgimi çekti.  O 
yüzden kendimi bildim bileli bu işi 
yapıyorum diyebilirim.

BİR ŞEY YAPMAMAK   
İMKANSIZ

Sizi hep Suriye topraklarında, 
mazlum insanların yanında 
görüyoruz. Onların yaşadıklarını 
bizlere aktarıyorsunuz. Biraz 
çalışmalarınızdan bahseder 
misiniz?

2013 yılında belgesel çekmek 
için gittiğimiz Suriye’ye hali hazırda 
hala bir şeyler çekmek, tarihe not 
düşmek ve aktif insani yardım 
koordinasyonu için gidiyoruz. Bu 
işleri tamamen gönüllü yapıyoruz. 
Onları gördükten sonra bir şeyler 
yapmadan durmak imkânsızdı. Şu an 
onların ihtiyacı olan her şeyi bölgeye 
götürmeye veya hali hazırda orada 
inşa etmeye çalışıyoruz. Çocuk 
parkı, okul gibi. Bir yol arkadaşım 
var kendisi İsviçre’de mülteci 
entegrasyon sorumlusu ismi Emine 
Taş Ceyhan. Son iki yıldır bölgede 
aktif çalışmalar yapıyoruz. 

Bu savaş bitene ve onların hali 
düzelene kadar da devam etmek 
istiyoruz.

BELGESEL yAPIMCISI TÜLAy GÖKÇİMEN:

  bir Çadırda 

Ömür 
GeÇer mi?



RÖPORTAJ
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RÖPORTAJ
HASTANELER VURULUYOR 

Siz oralara gidiyorsunuz, görü-
yorsunuz bir belgesel açısından 
değil de insani olarak bilhassa 
bugünlerde İdlib gündemde 
olduğu için soruyorum. İdlib’te 
insanlar ne durumda?

İdlib’te insanlar zor durumda. 
İdlib’te insanlar kaderine terk edilmiş 
gibi. Dünyanın görmezden geldiği 
bir yer haline geldi maalesef İdlib. 
Bir çadırda bir ömür geçirmeye 
hazırlanıyor insanlar. Bir çadırda ömür 
geçer mi? Hali hazırda 6 milyona 
yakın insan küçücük bir alanda 
yaşam mücadelesi veriyor. Gerçekten 
durumları çok zor.

İdlib’e yeteri kadar yardım 
gidiyor mu? Sağlık hizmetleri 
var mı?
Esed Rejimi ve Rusya tarafından 

hastaneler vuruluyor. Tabii içinde 
insanlarla birlikte vuruluyor. 
Hastanede hayatını kaybeden bir 
Sudanlı doktorun ondan geriye 
kalan bir kızı var örneğin. Annesi de 
hemşireydi aynı saldırıda hayatını 
kaybetti. İnsanlar ilaçsızlık yüzünden 
çok kolay tedavi olunabilecek 
hastalıklar sebebiyle hayatını 
kaybediyor. İdlib’te açılan ebelik 
yüksel okulu maddi imkânsızlıklar 
ve saldırılar yüzünden ya kapandı 
ya da kapanmak üzere. İlaç ve sağlık 
hizmetleri çok sıkıntılı. İnsanlar bir ağrı 
kesiciye bile ulaşımı çok zor. Çocuklar 
hasta. Hijyen sorunu yüzünden pek 
çok ismi bilinmeyen hastalık türemiş. 
Bitlenme had safhada. Haşereler 
hastalık yayıyor. Bilmiyorum ki 
anlatabildim mi durumu?

YAŞADIKLARINI TÜM   

DÜNYAYA DUYURMALIYIZ

Şu an acil olarak oradaki 
insanların ihtiyaçları neler? 
Onlar için ne yapabiliriz?
Bence şu an onlar için yapılacak 

en acil ihtiyaç, onların yaşadıklarını 
tüm dünyaya duyurmak ve bu 
katliamın durdurulması için devletleri 
ve uluslararası kuruluşları göreve 
çağırmaktır. İnsani ihtiyaçlar zaten 
hiç bitmez. Sizin bir insan olarak 
neye ihtiyacınız oluyorsa onların da 
her şeye ihtiyacı var şu an. Bebekler 

için bebek maması çok acil ihtiyaç 
örneğin. Suriye’de savaşın başından 
beri yaşananlardan en çok kadınlar ve 
çocuklar etkilendi diyebiliriz. Savaşın 
üzerinden 3 yıl geçmişti ki 37 bin 
kadına tecavüz edildiğini öğrenmiştik 
şu an 9 yıl oldu çadırlarda çocuklarıyla 
bir ömür geçiren kadınlar üzüntünün 
her türlüsünü yaşadılar, yaşıyorlar 
maalesef. Hala Esed Rejiminin elinde 
yani cezaevinde işkence gören 10 
binden fazla kadın var. Tecavüz edilen 
kadın sayısı belli değil. 100 bine 
yakın kadın katledildi. Ülkemizde de 
en fazla kadın ve çocuk muhacirler 
var bildiğiniz gibi. Büyükşehirde 
yaşamaya çalışmak da başka bir 
zorluğun başlığıdır.

İNSAN HAKLARI   
MESELESİ

Suriyeli kadınlarla yapılmış 
görüşmelerden oluşan Haykırış 
adında bir kitabınız var. 
Mülteci olarak korkunç şeyler 
yaşayan kadınların bir de Suriye 
zindanlarında yaşadıkları var. 
Biraz kitabınızdan ve Esad’ın 
zindanlarında eziyet çeken 
kadınlardan bahseder misiniz?

Haykırış kitabi bizim iki 
belgeselimizi ve yeni röportajları 
içeriyor. Kadınlar yaşadıklarını açıkça 
anlattılar bana. Tarihe bir not düşmüş 
olduk bu kitapla da.

Türkiye’deki kadın hakları 
savunucularının bu krize bakış 
açılarını değerlendirebilir 
misiniz?
Bu meselenin kadın hakları savu-

nuculuğuyla ilgisi yoktur. Bu topyekûn 
bir insan hakları meselesidir.  yaşanan-
lar tüm insanlığı ilgilendirmektedir. Bu 
hak ihlallerini kategorilere ayırmak uy-
gun değil. Suriyeli kadınların meselesi 
sadece bir şeyleri savunan insanların 
meselesi değildir. Bu sorunu hep birlik-
te yaşıyoruz, bu hepimizin sorunu.

OĞLUM YETİM OLSAYDI  
NE YAPARDIM?

Bildiğim kadarıyla annesiniz. 
Orada gördükleriniz, şahit 
olduklarınız. Yetim çocuklar, 
bezi bile olmayan bebekler… 
Tüm bunlar size ne hissettiriyor?

Anneyim evet. İki yavrum var 
benim de. Kampta kalan çocukların 
ihtiyaçlarını giderirken kendi çocukla-
rımın ihtiyaçlarından yola çıktım. Bana 
her şey yetimleri hatırlatıyor zaten. 
Örneğin oğlumla evimizin yanındaki 
parkta oyun oynuyorduk oğlumun 
arkadaşı geldi. Bu olay yaşandığında 
oğlum iki buçuk yaşındaydı. Arka-
daşıyla oynarken arkadaşının babası 
geldi ve kollarını açarak ‘Eymennn’ diye 
bağırdı. Çocuk kosa koşa koşa gitti 
babasına sarıldı. Bizimki o kadar dik-
katli izledi ki sonra birden o da koştu 
adamın bacaklarına sarıldı ve gözlerini 
kapattı ‘Babaaa’ diye bağırdı. O kadar 
etkilendim ki bu andan, dedim ‘Al-
lah’ım oğlum ya yetim olsaydı ben ne 
yapardım, nasıl teselli ederdim?’ yetim 
annelerinin islerinin de ne kadar zor 
olduğunu o an hissettim. Allah’tan beş 
dakika sonra babası geldi ve oğluma 
seslendi bizimki koşa koşa babasına 
sarıldı. Zaten yetimlerle ilgileniyordum 
o günden sonra yetim anneleriyle de 
daha çok görüşmeye başladım.

MÜLTECİ ÇOCUKLARIN  
PEŞİNDE 

Yakın bir zamanda mülteci 
çocukların peşinde Zürih’e 
gitmiştiniz… Çalışmanızdan 
ve orada şahit olduklarınızdan 
biraz bahseder misiniz?

İki yıldır Avrupa’ya refakatçisiz 
yalnız giden çocukların peşindeyim. 
Nasıl gidiyorlar, yollarda başlarına 
neler geliyor. Hangi ülkede nasıl 
yaşıyorlar bunların peşindeyim. 
İsviçre’ye de bu sebeple gittim, kamp 
ziyareti yaptık yol arkadaşım Emine 
Taş Ceyhan ile. Zaten o olmasa bizim 
oralarda çalışma yapmamız çok zor 
hatta imkânsız olabilir. Bu konuda 
onun gayretine minnettarım. İnşallah 
yakın zamanda Avrupa’ya giden 
mülteci çocuklarla ilgili bir belgeselle 
karşınızda olmuş olacağız.

HER ŞEY BENİ İGİLENDİRİYOR 
Sadece Suriye ya da mülteci 
çocuklar değil Kudüs için de 
çalışmalarınız söz konusu. Neler 
yapıyorsunuz?

Ben bir belgeselciyim. İslam 
coğrafyasında yaşanan her şey beni 
ilgilendiriyor. Kudüs ile ilgili belgesel 

de çektik. Arakan ilgili de Afrika 
ile ilgili de hepsi benim konum, 
hepsi bizi ilgilendiriyor. Kudüs 
belgeselimiz ‘Biz Burada Kalacağız’ 
Kudüslülerin konuştuğu ilk belgesel 
oldu. Türkiye’de pek çok ilde, pek çok 
okulda ve üniversitede gösterimi 
yapıldı. yurt dışında Amerika’dan 
Endonezya’ya kadar pek çok yerde 
farklı dillerde izlenildi. Ayrıca sosyal 
medya hesabımız Human Movie 
Team’de de basta Kudüs olmak 
üzere pek çok konuyla ilgili videolar 
yayınlıyoruz.

FARKLI ACILAR YAŞANIYOR

Son olarak eklemek istediğiniz 
bir şey var mı?

Derginizde bana da yer verdiğiniz 
için çok teşekkür ederim. Bizler insan 
olarak başka hiçbir vasfımız olmadan 
bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Sizler 
de bunları duyurmamızda yardımcı 
oluyorsunuz. Daha güzel şeylerden 
bahsetmek isterdim ama maalesef 
içinde bulunduğumuz yüzyılın 
en kötü günlerini yaşıyoruz sanki. 
Dünyanın dört bir yanında farklı 
acılar yaşanıyor ve maalesef çoğu 
zaman mağduriyetleri Müslümanlar 
yaşıyor. Bizler de onların yanında 
olmaya çalışıyoruz. Gayret bizden 
tevfik Allah’tandır. Bu satırları okuyan 
herkese selam ederim...

İdlib’te insanlar zor 
durumda. İdlib’te 
insanlar kaderine 
terk edilmiş gibi. 
Dünyanın görmezden 
geldiği bir yer haline 
geldi maalesef İdlib. 
Bir çadırda bir 
ömür geçirmeye 
hazırlanıyor insanlar. 
Bir çadırda ömür 
geçer mi?

İki yıldır Avrupa’ya 
refakatçisiz yalnız 
giden çocukların 

peşindeyim. Nasıl 
gidiyorlar, yollarda 

başlarına neler 
geliyor. Hangi 

ülkede nasıl 
yaşıyorlar bunların 

peşindeyim. 
İsviçre’ye de bu 
sebeple gittim.



ŞEYDA BETÜL
KILIÇ

Kadınlar toplum mut-
luluğunun mimarla-
rıdır. Bir evde anne 
mutluysa, üretiyorsa, 
katılımcıysa o evde 

huzurdan söz edebiliriz. Konu tam 
burada başlıyor, kadın psikolojisi 
bu kadar etkiliyken kadınlar olarak 
kendi fiziksel ve psikolojik mut-
luluğumuzu, sağlığımızı koruyor 
muyuz?

FARKLIYIZ 
Erkek ve kadın beyni nörobi-

lim açısından farklılık gösteriyor. 
Mesela erkek beyni harita, yön 
bulmak gibi motor becerilerde 
daha aktif. Gittiği yeri tanıma ve 
yön bulmada iyi olması evrimsel 
olarak avcı, toplayıcılık sürecine 
doğru uzanıyor. Kadın beyni ise 
gördüğü yüzü tanıma, empati, 
içtenlik, idrak etme gibi duygusal 
zekâ belirtileri açısından daha 
belirgin bir fark gösteriyor. 

Kadınlar bağ kurabilme 

konusunda daha mahirler. Kadın 
beyni, kurdukları bağdan empati, 
yakınlık arıyorlar. Birçok kadından 
evlilik ilişkimizde heyecan yok, 
serzenişi duyuyorum. Bu yakınma 
kadın beyni açısından oldukça 
önemli. Zira kadınlar heyecan 
duymayı seviyorlar. Rutinler onlar 
için boğucu olabiliyor. Evdeki 
eşyaların yerini değiştirerek, 
komşuya başka yollardan giderek, 
farklı el işi etkinlikleri yaparak, 
ince motor gerektiren el sanat-
larına emek harcayarak farkına 
varmadan beyinlerine hak ettiği 
ilgiyi gösteriyorlar. Bunu yaparken 
çağın hastalığı Alzheimer’a karşı 
da kendilerini korumuş oluyorlar. 
Konuşurken beynimizin üçte ikisi 
çalıştığı bilgisini düşünürsek bu 
sonuç oldukça anlaşılır.

YÜZEYSEL DEĞİLLER 
Kadın psikolojisi açısından 

bakıldığında kadın mutluluğu 
zannettiğimiz kadar zor değil. 

MUTLU 
KADIN,
EMEĞiN DUACISI

ŞEYDA BETÜL
KILIÇ

Daha anne karnındayken bile ağız 
ve çene hareketleri erkek bebeklere 
kıyasla daha aktif olan kız bebekler 
büyüyünce de çok konuşmaktan ya-
nalar. Neden kadınlar çok konuşurlar? 
Mutsuz kadın mı, mutlu kadın mı daha 
çok konuşur soruları en çok merak 
ettiğimiz sorular arasındadır. Gecikme-
den cevap verelim. Kadınlar kendile-
rini ifade etmeye erkeklere oranlara 
daha fazla ihtiyaç duyuyorlar. yüzeysel 
değiller. Detaycı ve karmaşıklar. Anlık 
duygu durum değişiklikleri de çoğu 
erkek tarafından garip karşılanıyor. Ko-
nuşma konusuna geri dönecek olur-
sak, özellikle stres altındayken daha 
fazla konuşmak kadın beyni farklılığı. 
Erkekler stres karşısında içe çekilirken 
kadınlar tam aksi oluyorlar. Eğer mizaç 
yapısı bu durumu destekliyorsa stres 
halinde alınganlık yükseliyor. 

İLGİ İHTİYACI 
Bazı görüşler yeni nesil kadınları 

mutlu etmenin zorluğuna vurgu yapa-
dursunlar bence asıl ihtiyaç roman-
tizm ve içtenlik. Daha fazla para değil, 
parayla satın alınamayacak daha fazla 
heyecan ve anlayışı önemsiyor olması 
biyolojik ve psikolojik bir gerçek. Beyin 
yapılarımızın vaadi çok açık, erkek 
erotizm, kadın romantizm arıyor. Daha 
net bir cümleyle bir ilişkide kadın cin-
sellik verip sevgi isterken, erkek beyni 
sevgi verip cinsellik istemeye meyilli. 
Aslında evrimsel bir uyum çok anlaşılır. 
Kadının çok konuşması ilgi ihtiyacını 
açık ediyor. Biraz içtenlik ve romantik 
söz duymak kadını yatıştırıcı bir etkiye 
sahip. Bana kalırsa akıllı erkekler eşle-
rini mutlu ederler ki böylece ev halkı 
topluca gülümser. 

EVDİR 
Kadınlar ne istiyor? Daha fazla 

para? Daha fazla yardım? Mutluluğa 
ikna olmak diye bir şey var. yani bir 
insanın kendi mutluluğundan mem-
nun olması diyebiliriz. Bu durumun 
psikolojik yeterlilikle ve psikolojik 
dayanıklılıkla ilişkisi büyük. Kadınlar 
olarak kusura bakmayın beyler ama, 
cidden sizden daha fazla psikolojik 
dayanıklılığa sahibiz. Bu da herhalde 
eski dönemlerde kadının erkekler 
yokken cephedekilere manevi desteği 
sağladığı dönemlerden bize mirastır. 

Çok duygusal olmakla beraber duy-
gularımıza sahip çıkma ve arkasında 
durma konularında oldukça mangal 
yürekliyiz. Buna mertlik mi dersiniz, ce-
saret mi bilmiyorum. Psikolojik olarak 
güçlü olmayı, üzüntüye, acıya rağmen 
kendimizin ve sevdiklerimizin başında 
durmayı başarıyoruz. Hani derler ya, 
anne evi toparlar. Bu gerçektir. Anne 
olan evde tencere olur. Sıcak yemek 
olur. Kenetlenme olur. Halk arasında 
anası olmayanın babası olmaz atasözü 
vardır. Kadın evdir. 

MİZAÇ YÖNELİMİ 
İstek ve arzu deyince akla hemen 

kadınlar gelir. Ne istiyorsak ailemiz 
içindir, diye nükte yapalım. Gerçek 
şu ki bu yafta kadınların bir kısmını 
kapsayabilir. İstek ve arzu cinsiyet gö-
zetmeksizin hepimizin çekirdeğinde 
mevcuttur. Psikolojik bazı eğilimler iki 
cinse ayrı özellikler atfeder. Bunlardan 
biri de aynı anda farklı işlere odakla-
nabilme becerisidir. Tanıdığım çoğu 
erkek tek bir şeye odaklanabiliyor. 
Ola ki aynı anda hem su isteyip hem 
de ışıkları söndürmesini, gelirken de 
çocuğun üstünü örtmesini söyledi-
ğinizde duraksaması muhtemeldir. 
Hatta agresifleşebilir. Neyse ki kadınlar 
olarak birden fazla konuya aynı anda 
odaklanabiliyoruz. Bu bize bazen “Vay 
be ben neymişim, her şeye yetişebi-
liyorum, arada eksikler varsa da çoğu 
zaman iyiyim” dedirtiyor olabilir. yine 
de genellemelerden uzak duralım, an-
lattıklarımızın sadece kadın veya erkek 
olmanın dışında mizaç yönelimleriyle 
de ilişkisi vardır. Enneagram mizaç 
eğitmeni olduğum günden beri mizaç 
özelliklerinin belirleyici gücünü asla es 
geçmiyorum. 

YADSINAMAZ GERÇEK 
Toplum mutluluğu ve kadın 

psikolojisi arasındaki pozitif ilişkinin 
yadsınamaz olduğunun altını bir kez 
daha çizmek istiyorum. Pompalanan 
güçlü, bireysel, özgür, eşitlikçi, 
bağımsız kadın söylemlerinin anlamlı 
olduğunu düşünmekle beraber, kadın 
mutluluğunun diğer bütün değerlere 
kıyasla daha aciliyeti olduğunun altını 
çizmek isterim. Bir daha ki sayıda bu 
sayfalarda buluşmak üzere…
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HAK İHLALİ
Bunların yanı sıra babanın 

çocuklarına karşı sorumluluklarını 
yerine getirmemesi; çocukların, 
babanın anneye karşı evlilik birliğinde, 
boşanma ve sonrasındaki aşamalarda 
olumsuz davranışlarını görmesi gibi 
nedenlerle çocuklar babalarının 
soyadını taşımak istememektedirler.

Anayasa Mahkemesi tarafından 
boşanma sonrası çocuğuna kendi 
soyadını vermek isteyen annenin tale-
binin reddi temelde bir hak ihlali olar-
ak görüldü ve emsal teşkil edecek bir 
karar verildi. Bu karara göre boşanan 
ve çocuğunun velayetini alan anne 
artık çocuğuna kendi soyadını verebi-
lecek. Kararda kadın ve erkeğin evlilik 
süresince, evliliğin sona ermesinde 

eşit hak ve sorumluluklara 
sahip olmaları gerek-

tiğine ilişkin 
uluslararası 

sö-

zleşme hükümleri hatırlatılarak eşlerin, 
evliliğin devamı boyunca ve boşan-
mada sahip oldukları hak ve yüküm-
lülükler bakımından aynı hukuksal 
konumda oldukları, erkeğe velayet 
hakkı kapsamında tanınan çocuğun 
soyadını seçme hakkının kadına 
tanınmamasının velayet hakkının kul-
lanılması bakımından cinsiyete göre 
ayrım yapılması sonucunu doğuracağı 
vurgulanmıştır.

EŞİTLİK İLKESİ 
Anayasa Mahkemesi’nin 2015’te 

verdiği emsal hak ihlali kararının ar-
dından, yargıtay’ın baktığı bir davada, 
“Boşanmış kadının, velayeti kendisine 
verilmiş çocuğuna kendi soyadının 
verilmesini velayet hakkına dayanarak 
aile mahkemesinden isteyebileceği” 
yönünde karar verilmiştir. Böylece 
hem anayasada yer alan eşitlik ve eşler 
arasında eşitlik ilkesine hem Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesi’nin cinsi-
yete dayalı ayrımcılık yasağına uygun 
davranılmıştır. Bununla birlikte boş-
anma sonrası velayeti anneye verilen 
çocuğun soyadının annenin açacağı 
davayla değiştirilebileceği Anayasa 
Mahkemesi kararıyla uygulamada 
yerini almıştır. 

İlgili kararda velayeti taşıyan anne 
veya babanın çocukla ilgili yapacağı 
her türlü iş ve işlemde çocuğun 
üstün yararının korunması gerek-
tiği esas alınmış, çocuğun üstün 
yararının, çocuğu ilgilendiren her 
işte göz önüne alınmasının zorunlu 
olduğu, boşanan annenin hiçbir 
gerekçe göstermeden sırf velayet 
kendisinde olduğu için çocuğuna 
kendi soyadının verilmesini ist-
eyemeyeceğinin ise altı çizildi. 

ÖNÜ AÇILDI
Sonuç olarak velayet hakkına 

sahip anne tarafından, çocuğun 
soyadının değiştirilmesi davası 
açıldığında, çocuğun annesinin 
soyadını alması için haklı sebeplerin 
varlığı ve soyadındaki değişikliğin 
çocuğun üstün yararına aykırı ol-
mamasının ispatı halinde, annenin 
soyadının çocuğa verilebilirliğinin önü 
açılmış oldu.

Türk Medeni Kanunu 
uyarınca çocuğun 
soyadının belirlenmesinde, 
soy bağı esası kabul 
edilmiştir ve çocuk 

soyadını doğumla kendiliğinden 
kazanır. Söz konusu düzenleme 
uyarınca evlilik içinde doğan çocuğun 
soyadı babanın soyadıdır.

Boşanma sonucu çocuğun velayet 
hakkı verilen kadın, çocuğunun 
soyadının soy bağı esasına dayanması 
ve annesinin soyadını alabileceğine 
dair bir düzenleme bulunmaması 
sebebiyle çocuğuna kendi soyadını 
verememektedir. Çocuğun soyadı 
babanın soyadı olarak kalmaktadır. 
Çocuğun annesiyle farklı soyadının 
olması; anne babasının boşanmış 
olduğunu arkadaşlarına açıklamak 
zorunda kalması, mutsuz olması ve 
psikolojisinin olumsuz etkilenmesi gibi 
sorunlara yol açmaktadır. Annesiyle 
farklı soyadını taşıması nedeniyle 
çocuğun günlük yaşamında yaşadığı 
sorunların yanında, anne bu farklılık 
yüzünden çocuğuyla ilgili resmi 
işlemlerde sorun yaşamakta, annesi 
olduğunu belgelemek için nüfus kayıt 
örneğiyle boşanma ilamını ibraz etmek 
zorunda kalmaktadır. 
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YAZAR YAZAR

PoPüler
kültürün 
kanadındakİ 

medya
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Sürekli duyduğumuz, 
gördüğümüz popüler 
kültür nedir? Öncelikle 
oradan başlayalım, ar-
dından bu kültürün medya 

kanadıyla tam içimize nasıl sindi-
rildiğinden bahsedelim istiyorum…

GÜNDELİK HAYATIN KÜLTÜRÜ
20’nci yüzyıldan sonra özellikle 

toplumsal modernleşmeyle toplu 
kültür olarak yayılan, kavram olarak 
kültürel gelişmeleri ve günlük uygu-
lamaları kapsamakta, aynı zamanda 
genel ve tarafsız olarak eski halk 
kültürü kavramı yerine geçmekte. 
Popüler kültür daha çok bir alan 
jargonu iken, pop kültürü daha çok 
ortam jargonu olarak kabul görme-
ktedir. Türk Dil Kurumu sözlüğüne 
göre ise, popüler kültür kavramının 
tanımı “İsim; belli bir dönem için 
geçerli olan, hızlı üretilen ve hızlı 
tüketilen kültürel ögelerin bütünü” 
olarak açıklanmıştır.

Popüler kültür, Batı’da sanay-
ileşme ve modernleşmeyle birlikte 
kentin kültürü olarak ortaya çıkmış, 
kentte gün boyunca çalışan insan-
lara, yorgunluklarını ve sorunlarını 
unutturan “Gündelik hayatın kültürü” 
olarak kabul edilmiştir.

TELEVİZYONUN ETKİSİ
Kitle iletişim araçlarıyla kültürel 

ögeler birbiriyle bağlantı içer-
isindedir. Kitle iletişim araçları, daha 
‘Popüler’ deyimle medya, bugün, 
toplumdaki anlamlandırma sürecini, 
neredeyse tekeline almış bir kurum-
dur. Medya kavramı ne bir teknolo-
jiyi ne ideolojiği ne kapitalist bir 
durumu ne de bir kültürü niteler.

Medya popüler kültürün ak-
tarım amacı olarak görev almak-
tadır. Özellikle televizyon bunun 
en net aracıdır. Toplum televizyon 
sayesinde daha fazla kitleselleşme-
ktedir. 

TÜKETİYORUZ
Televizyonla birlikte birçok olay 

ve popülerleştirilmekte ve magazin-
leştirilmektedir. Toplumsal ve siyasi 
olaylar da dahil olmak üzere birçok 

proje izleyiciye gerçek değerinden 
uzak bir şekilde aktarılmakta. İnsan-
lar, haberleri de popüler unsurlara 
bağlayarak, sadece verilen haberleri 
tüketerek bu kültüre hizmet etmiş 
oluyorlar ne yazık ki.  Gelecek için 
yeni bakış açıları sunmak yerine 
var olan düzenin en iyisi olduğuna 
dikkat çekilerek yine bir kaos ortamı 
oluşturuluyor. Post-modern hayat-
lar medyayla süslenerek empoze 
edilmekte ve popüler kültür unsur-
ları sundukları sanal gerçekliklerle 
giderek hayatımızın baş köşesinde 
yer almakta. 

EĞLENCEYE DÖNÜK 
Özetle popüler kültür, halkın 

içinden öğelerle var olan kültür 
ögelerini sergilemekte; futbol, dini 
bayramlar, müzik olarak arabesk 
algısı gibi farklı noktalarda değişik 
içeriklerle sunuluyor. Tüm bunların 
belirgin ortak özellikleri vardır: 
Öncelikle insanları eğlendirmeye 
yöneliktir. İnsanlara faydalı bilgiler 
vermek, onları eğitmek gibi bir 
amacı yok aksine insanlara ağırlıklı 
olarak eğlenme temasıyla hoşça 

vakit geçirtme temel alınmıştır.
Paralel bir şekilde, medya kültürel 

olarak zenginleşir, kültür de me-
dyanın desteğinden yararlanır. Me-
dya kültürel hayatı yansıtma, kültürel 
ürünlerin çeşitliliğini sunarak işlevini 
yerine getirmektedir. Radyo, tel-
evizyon, basın gibi iletişim araçların-
da üretilen ve bu araçlar tarafından 
dağıtılan bu kültürün en belirgin 
özelliğinin eğlenceye dönüklük 
olduğuna hepimiz hakimiz. 

BİLİNÇLİ BİREY 

Bu sanal algı insanlar üzerinde 
ikonoloji, meta fetişizminin de yay-
gınlaşmasına yol açıyor diyebiliriz. 
Tüm bu yanılgı ve görev tanımlarının 
içerisinde bize sunulan yapay kültürü 
medya aracılığıyla evlerimize alırken 
bu noktada gerçek izleyici, takipçi 
olarak seçici davranmamız gerektiğini 
unutmayalım... Popüler kültüre hizmet 
eden her meta bizi bu olasılık ve real-
ite arasında bizi ciddi bir şekilde hırpa-
layacaktır. Çok izlenen, çok alkışlanan, 
çok dinlenen, çok reyting alan cüm-
lelerindeki ‘Çok’ algısı tamamen “Her 
güzel hareket doğru olduğu anlamın-
da değildir” cümlesiyle özdeşleşme-
ktedir. Bunu unutmayarak, öncelikle 
bilinçli birey ve özellikle ebeveynler 
olarak hemen hemen hayatın ve 
geçmişten ziyade geleceğin de bu 
kültüre dahil olacağı düşüncesiyle 
en az zararla nasıl atlatırız sorusunu 
hafızalarımıza kazımalıyız...
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D aha çok sonbahar 
ve kış aylarında yani 
hava sıcaklığının 
değişmeye başladığı 
mevsimlerde genelde 

soğuk algınlığıyla karıştırılan griple 
yeniden tanışırız. Ayrıca yorgunluk, 
gerginlik-stres ve kötü beslenme 
gribe davetiye çıkarır. Hava şartlarının 
ani değişmelerinde insan vücudu ısı 
değişikliğine uyum sağlayamaz. Vücut 
direnci de kırılınca grip virüsü kolayca 
yerleşir. Halk arasında grip, basit bir 
rahatsızlık olarak kabul edilir.

HAFİF ATLATMAK MÜMKÜN
Gribin etkeni ‘Hemofilus İnfluenza’ adlı 
virüstür. Genelde solunum yoluyla 
yayılan bir viral enfeksiyon hastalığıdır. 
Dokunmakla-temasla da bulaşabilir. 
Damlacık enfeksiyonuyla aksırma ve 
öksürmeyle bulaşır. Eğer solunum 
sistemi yüzey hücrelerinde yeterli 
antikor yoksa iki günlük kuluçka dö-
neminden sonra enfeksiyon vücuda 
yayılır. Belirtileri: Halsizlik, ateş, öksü-
rük, boğazda yanma, üşüme, titreme 
ve burun akıntısından ibarettir. Dost-
lar karşılaştıklarında “Aman ha ben 
gribim” derler ve biraz uzak dururlar. 

Tokalaşmaz ve öpüşmezlerse 
bulaştırma ve yayılmayı engellemiş 
olurlar. Fakat basite alınan gribin fatu-
rası bazen kabarık olabilir. Menenjit, 
ansefalit, rinit, otit, bronşit, perikardit 
ve pnömoni gibi sekonder-ikincil 
hastalıklara yol açabilir. Kalp-akciğer 
hastalığı olanlar, diyabetliler, yaşlılar ve 
çocuklar gribe karşı risk taşırlar. Tedavi 
için önce yatak istirahati, stresten 
uzak, bol sıvı takviyesi ve C vitami-
ninden zengin bir diyetle gribi hafif 
atlatmak mümkün olur.

HANGİSİ TEHLİKELİ? 
Ellerini yıkayarak hijyene uyanlar 

gripten korunabilirler. Bir grup insan 
için aşı yapılması belki de gereken 
son tedbirdir. Dünya Sağlık Örgütü 
her yıl gripten yarım milyon insanın 
öldüğünü belgeliyor. Gripten ölüm 
oranı binde birdir. Domuz gribinden 
ise on binde iki. Dört işlem bilenlere 
soruyoruz; Hangisi daha tehlikeli?

Gelelim domuz gribine…
Grip virütik bir hastalıktır. Virüsün 

DNA’sı değişince yeniden insanı hasta 
eder. Grip endemik bir rahatsızlıktır. 
Mevsim ve bölgeyle sınırlıdır. Ancak 
yüzyılda bir aynı anda birçok ülkede 
bir görülebilir. Buna ‘Pandemi’ diyoruz. 
Domuz gribi virüsü domuzda bulunur 
ve domuz çiftliğinde çalışanlara geçer. 

Ancak domuz gribi (H1N1), insan 
ve kuş gribiyle birleşiyor, mutasyo-
na-değişime uğrayıp insandan insana 
bulaşmaya başlıyor.

FARKINA VARAMAYABİLİRİZ
İnsan bazen farkına varamayacak 

hafiflikte domuz gribi geçirir. Ne ilaç 
kullanır ne de yorgan-döşek yatar. 
Ancak bağışıklık sistemi zayıf, vücut 
direnci düşük ve zeminde yıpratıcı bir 
hastalığı olanlar arasında exitus-ölüm 
vakaları oluyor. Çoğunlukla, yaşlı, kalp 
yetmezliği, KOAH-Kronik Obstrüktif 
Akciğer Hastalığı olanlar, üremi ve 
diyabetliler arasında mortalite oranı 
yüksektir. Hemen her kış geçirdiğimiz 
İnfluenza gribinden ölüm oranı Dünya 
Sağlık Teşkilatı’na göre binde birdir. 
Domuz gribinden ölüm oranı ise on 
binde ikidir. 

Sağlık ve Milli Eğitim Bakanı birlik-
te “Panik yapmayın, telaşa kapılmayın” 
açıklamasını yapıyorlar. Fakat televiz-
yon kanalları ve gazeteler, tam tersini 
yapıyor.  Ama korkmayın önlem alın.

AŞI PAZARI 
Bir de madalyonun tersine 

bakalım: Bu da aşı pazarı olsun. Aşı 
önleyici tedbirlerden biridir. Karantina 
da bir önleyici tedbirdir. Aşı pazarı ilaç 
teröristleri medya vasıtasıyla bu telaşı 
psikolojik savaşa dönüştürerek tahrik 
ediyor. Bugün, insan sağlığını milyar-
larca dolarlık paraya tahvil eden bir 
pazar var. 2009 yılında büyük bir fırsat 
doğmuştur. ABD ilaç teröristleri hızla 
domuz gribi aşısı imal etme yarışın-
dalar. Kışa girmeden her ülke sağlık 
bakanlıkları aracılığıyla siparişlerini 
verip ödeme anlaşmalarını yapıyor. 
İngiltere otuz milyon, Almanya elli 
milyon, Fransa doksan dört milyon, 
Türkiye de kırk üç milyon doz ısmar-
landı. Bununla dünya çapında trilyon 
dolarlık bir pazar oluştu. Başta Refik 
Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü olmak 
üzere viroloji merkezlerimiz var. Peki 
niçin kendi aşımızı kendimiz üretmi-
yoruz da Amerika’nın eline bakıyoruz? 
Paramızla rezil oluyoruz?

SABİT VİRÜS DEĞİL 
Türkiye her aşıyı üretecek uzman 

ve teknolojiye sahiptir. 

GRiP VE 
DOMUZ 
GRiBi
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Dünya Sağlık 
Örgütü’ne göre 
normalde her kış 
geçirdiğimiz gripten 
dünyada 500 bin 
hasta ölüyor. 2009 
yılında domuz 
gribinden ise mart 
ayından beri 4 bin 
500 hasta öldü.

Hayır, gelişmeler öyle hızlı ki; aşılar 
tüm dünyayla birlikte test edilmiş bile. 
Ön kontroller olumlu bulunmuş ve 
domuz gribi aşısı seksen bir ilimize 
doğru sevkiyata başlamış. Aşı, virulansı 
yani direnci azaltılmış virüsün veya 
bakterinin kendisidir. İnsanların 
hastalığı hafif geçirmesi ve vücutta 
antikor meydana getirmesi için yapılır. 
Ancak kısa zaman aralığında virüsün 
DNA’sı değişince insanı yeniden hasta 
edebilir. Domuz gribi virüsü durağan 
sabit bir virüs değildir. Her zaman 
yapısal değişiklik olabilir. Bir ay önce 
imal edilen aşının bugün domuz 
gribine hiç tesiri olmayabilir. Bir daha 
hatırlayalım, Dünya Sağlık Örgütü’ne 
göre normadel her kış geçirdiğimiz 
gripten dünyada 500 bin hasta ölüyor. 
2009 yılında domuz gribinden ise 
mart ayından beri 4 bin 500 hasta 
öldü.

AŞININ KOMPLİKASYONU
Hijyene ve tıbbi temizliğe dikkat 

edelim. Son olarak Amerika’dan bir ör-
nek verelim. 1976’da ABD’nin Chicago 
şehrinde görevli bir askeri garnizonda 
domuz gribi görülmüş, kısa zamanda 
salgına dönüşmüş. Gripten bir kişi öl-
müş. Garnizonla birlikte bölge halkına 

zorunlu domuz gribi aşısı yapılmış. 
Bu sefer aşı komplikasyonundan 
30 kişi ölmüş, yüzlerce insanda felç 
olmuş. Bunun üzerine aşı kampanyası, 
onuncu hafta durdurulmuş. Bu canlı 
bir örnekti.

SARS virüsü Çin’e karşı biyolojik 
silah versiyonu olarak kullanılmıştır. 
Çin ekonomisini baltalayan SARS 
virüsü ABD’nin kıta Çin’ine bıraktığı bir 
biyolojik silahtı. 

DEĞİŞECEK 
Kırım Kongo Kanamalı Humması 

ile bizim yozgat ve Çankırı’nın ne 
işi vardı? Kuş gribiyle ayağına sarı 
çizmeleri geçirip, mahallede tavuk 
kovalayan bir bakan düşünebiliyor 
musunuz? Köylünün tüneğini beş 
on sağlıklı tavuğunu yakarak itlaf 
ettiler. Kuş gribi virüsü gen değiştirdi. 
Domuz gribi virüsünün de değiştiğini 
göreceğiz. Grip sayısı ve virüs çeşitleri, 
değişerek-mutasyonla artar. Korun-
mak için etkin standart bir aşı bulmak 
mümkün değildir. Domuz gribi virüsü 
sabit bir virüs değildir. Her zaman 
yapısal değişiklik olabilir.
Şu anda imal edilmekte olan aşının 
domuz gribine bir ay sonra hiç etkisi 
olmayabilir.

YAZAR
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ayatında merkeze koyduğun şeyler 
neler, hiç düşündün mü? ya da 
hayatının merkezinde ‘Ben’ olgusunu 
taşıyor musun?

Şimdi konuya daha çok açıklık 
getirelim. Hayatın merkezindeki ‘Ben’ 
olgusunu anlamak için psikolojideki 
ben paradigmasını açıklayalım:

‘Ben paradigması’ nedir? Neleri 
kapsar?

“Kendisini herkesin hamisi kabul 
eder ve aşırı güveni vardır. Herke-
se emir verir, onun dediği dışında 
doğru yoktur. O en iyiyi bilir. Asla 
hata yapmaz, diğer insanların fazla 
kıymeti yoktur. Önemsizdir. Değer 
vermeye gerek yoktur. Diğer bir 
deyişle herkesin babası konumun-
dadır.” 

CEVAP O’NDA
Bu tanım sana tanıdık geldi mi?
Belki evet belki hayır. Ama şu bir 

gerçek ki hepimiz bazen ya da ço-
ğunlukla kendimizi bu paradigma-
nın içerisinde buluyoruz ve bundan 
zevk alır hale geldiğimiz zamanlar 
oluyor. Fakat belirli bir süre sonra ya-
ratıcı bize hayatın merkezinde ben 
odaklı yaşamanın anlamlı olmadı-

ğını hatırlatıyor. Bunun üzerine bir 
anda ben paradigman üzerine 

düşünüyorsun ve bir şeyi unut-
tuğunu fark ediyorsun. ‘Ben’ bu 

paradigmanın içerisinde iken 
‘Beni yaratan’ paradigmanın 

neresinde yer alıyor? Bu 
soruyu düşündüğünde 
cevabını yine O’nda 
buluyorsun. 

GÖRMEYE NE 
DERSİN?

yaratıcı seni bu pa-
radigmadan çıkarmak 

için olgunlaşacağın, 

olumsuz denilebilecek bazı şeyleri 
sana hayat içerisinde gösteriyor ki 
kendini yaratanı ve kudretini anlaya-
sın, kendi gücünü O’ndan daha çok 
kutsallaştırmayasın diye.

yaratıcı bu anlamda sana;
‘Beni seni yaratan olarak unutma’, 
‘Her daim hatırla, gücünü ben-

den al’, 
‘Hayatın merkezine beni koy’ 

diyerek öğüt veriyor.
Ders çıkarıp çıkarmama kısmı 

sana kalıyor. İşte bu bilinç ve far-
kındalığa sahip isen öğüdü dikkate 
alıyorsun ki devamında; sen, O’nun 
yarattığı varlık olarak ‘Sen’ olabiliyor-
sun.

O halde hayatın merkezine seni 
tatmin ettiğini düşündüğün ‘Ben’ i 
koyup, kanatlanmak yerine, O’nu ve 
sonsuz kudretini merkeze koyarak 
atılan adımlara O’nun sana bahşet-
tiği güzellikleri görmeye ne dersin? 
yeter ki her adımında O’nun gücü ve 
ilminin her yerde olduğu bilinciyle 
hareket et. 

O zaman ben paradigmasının 
sana verdiğini sandığın büyük 
zevkin anlamsız olduğunu ve bun-
dan daha güzelini bulduğunu fark 
edeceksin. 

MERKEZDE ‘O’ OLSUN 
‘Ben’ demeden ve hayatını bu 

yönde şekillendirmeden, psikoloji-
deki ego merkezli hayattan arınmış 
ve O’nu her daim hatırında tutup, 
gücünün bilincinde olarak yaratıcıyı 
merkeze aldığın bir hayat seninle 
olsun. Çünkü emin ol, böyle bir ha-
yat, gücünden sonuna kadar emin 
olduğun ve seni hiç bırakmayan 
birinin yanında olduğu ve getirdiği 
huzurun tarifinin imkânsız olduğu 
bir hayat. 

Mutlu günler seninle olsun.

Yaratıcının gücü ile kaybolan

H
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Yenİ aY balık burcunda; 
Fomalhaud!

T
arih boyunca insa-
nın ‘Hikmet bilgisi’ 
arayışı, peygam-
berlerin telkin ve 
tebliğleriyle açığa 
çıkan bir arayış 

olmuştur. Antik çağ filozoflarıy-
la karşılaştığımızda Sokrates ile 
karşımıza çıkan sürecin, Batı felsefe 
tarihinin miladı kabul edildiğini 
biliriz. Ahlaki ve ruhi bilgilerinin 
çoğu, neredeyse hepimizin zaten 
kabul ettiği ‘Vahiy kaynaklı’ haki-
katler ve hikmetler olduğu aşikâr 
bir düşünce adamı... 

Keza ara başlıkta onun bir sözünü 
kullanmam ise hiç de tesadüfi değil. 

“HER ŞEYİN BİLGİSİ  
RUHTA GİZLİDİR”

Çünkü yeni ayın balık burcunda, 
Fem’ul Hut -Fomalhaud- yıldızı ile 
kavuşumu; tam da bahsini ettiğimiz 
ruhi bilginin insanda açığa çıkma-
sını, manevi yol gösterici bir lideri, 
zorluklar ve sıkıntılardan sonra açığa 
çıkan hikmeti, manevi hediyeleri, 
ruhi zekayı, yüksek idealleri ve rüya-
ları, erdemli olmayı, soylu ve güzel 
ahlakı temsil eder. Güneyin gözcüsü, 
bekçisi, komutanı olarak anlatır 
Persler bu yıldızı... ve “Her şeyin 
bilgisi ruhta gizlidir”, “Bir şey biliyor-
sam o da hiçbir şey bilmediğimdir” 
hakikatlerini, bu yıldızın kaynağın-

dan çıkmış, ruhi tekamülü anlatan 
manalar olarak alabiliriz. 

KUSURSUZ BİLGİ 

Şehit mütefekkir Salih Mirza-
beyoğlu, kendi haritasında “Fem’ul 
Hut” yıldızını parlatan bir mütefekkir 
olarak, ‘Hut’ yani ‘Balık’ sembolü hak-
kında mevzumuza derinlik kazandı-
ran şöyle nefis bir açıklama getirmiş-
tir; “Öyleyse ‘El-Hut; balık’ sembolü 
geniş açılı bir biçimde ‘Ölüm ve 
doğuş’ fikrini sembolize ederken, 
bu muhtevaya bağlı olarak, bilgiler 
ve disiplinler arası karşılaşmaların 
gerekli ve hayati değerde olduğuna 
dikkat çekmektedir... 

Şu halde bir açılma ve 
genişleme fikrini zaten tedai 
eden ‘Balık’, kusursuz bilgiye veya 
en az kusurlu bilgiye ulaşmak 
için, bütünlüğü ifade eden bilgi 
çemberinin bitişmesi için, onu 
elde etmek isteyenin çok yönlü 
temaslar ve karşılaşmalar yolunda 
olması ve ‘Bütün’ün parçaları 
olan bilgilerle yüz yüze gelmesi 
gerektiğini dile getirir.”(Büyük 
Muztaribler - sahife 42)

YENİ AY: “RECEB  
ALLAH’IN AYI” 

Receb ayının Müslümanlar için 
manevi değeri, Allah Sevgilisinin; 
“Receb ayı Allah’ın ayıdır” hadisiyle, 
hürmeti ve tazimi kalbimizde 
artırırken bu ayda tüm günahlara, 
kızgınlıklara ve düşmanlıklara kör 
ve sağır olmanın faziletlerinden 
bahsederken, ruhi kuvvetlerin 
yükseleceğinden, kalbi ilimlerin 
açılacağından bahseder Allah 
dostları... Fomalhaud yıldızının da 
bu faziletleri ihata eden yüksek 
bir manası var. İşaret ettiği manevi 
terbiye de bu istikamet üzere 
olan yüksek bir ahlakı, inancı ve 
düşünce sistemini inşa eder. (03 53 
derece balık burcunda etkili olan 
bu yıldızın haritalarınızda bulunup 
bulunmadığını inceleyebilirsiniz.)

MELEKLER MERTEBESİ
Niyetin ve ahlakın güzelliği 

nispetinde manevi yardımın 
(Melekler) erişeceği bir anlam 
içerir. Üstelik bu yıldız etkisi 
haritalarında güçlü olan kişiler, 
güzel niyet, güzel ahlak ve yüksek 
idealleri Allah için yapmanın 
güzelliğini taşıyamazlar ise, ağır 
ve zor imtihanlar ve sıkıntılar baş 
gösterebilir. Ayrıca bu yıldızın, 
bilim insanı, yazarlık, düşünür- 
mütefekkir ve sanat yeteneklerini 
temsil etmesinin yanı sıra, 
bunların doğuştan geldiği 
ruhi bir yetenekle ‘Deha’nın 
doğuşunu da anlatır. Hz. İsa’nın 

doğumunu ve Cebrail (A.S.) ile 
açığa çıkan, insanın melek ile ruhi 
tekamülünü... Bu tekamülün hem 
insani yaratılış şeklinin, erkek 
olmadan, sadece Allah’ın ‘Kün’ 
emriyle, çok özel bir mertebede 
kadında gerçekleştiği bu 
mucizeyle, yaratıcının “Yaratma 
kuvvetinin sonsuzluğunu” 
anlatan manaları açığa çıkar.  
Bu ise kulların üzerinde, yüksek 
bir imani seviyede Rabbini 
bilmeyi ve her şeyde ilahi fikri 
ve vahyi anlama yeteneklerini 
sınar. Bu sınama herkesin 
kuvvetine göre olacağından, 
iman mertebeleri de ona göre 
belirlenir. Çok kuvvetli bir 
aya çok kuvvetli bir yıldızın 
eşliğinde bu manalarla giriyor 
olmamız, bu sürecin lehimize 
gelişeceği, dua ve ibadetlerin ve 
bilhassa tefekkürün ve ilmin çok 
kıymetlendiği, kat be kat yüksek 
karşılıklarının olduğunu bilerek 
değerlendirmek gerekir.

GÜNEŞ VE AY KAVUŞUMU 
Yeni ay etkisine çok hızlı bir 

giriş yaptık bile maalesef. Uranüs, 
Mars arasında gerçekleşen riskli 
açı, yeni aya girerken aktif hale 
gelerek; can kaybına sebep 
olan Van depremi ile hayatlarını 
kaybeden insanlarımızın acısı 
ve son dönemde artan şehit 
haberleriyle bizi sarstı! Ama 
görünen o ki, yeni ayın işaretleri 
bunların daha bir başlangıç ya 
da küçük birer haberci olduğunu 
anlatır gibi... 

Bunu söylememin nedeni 
ise; Uranüs’ün Seratan yıldızıyla 
yapacağı kavuşumda yatıyor. 
Seratan yıldızının, bedensel 
yaralanmaları, yenilgileri, yangın, 
savaş ve deprem gibi afetlerle ağır 
bir yıkımı sembolize eder. Hatta bu 
şiddetli doğa, insanda, akılsızca ve 
düşüncesizce açığa çıkan eylemler 
ile kendini gösterirse, şiddetli bir 
tehlike kapıda demektir. 
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BEDİİ ESMASI
Seretan yıldızının etkisi 6 Mart 

tarihinde Uranüs ile aktif hale 
gelecek. Bu dönem içinde Venüs 
Uranüs kavuşumunun, Seretan 
yıldızıyla ilişkilerde daha yıkıcı ve 
sıkıntılı dönemleri tecrübe edeceği-
miz düşünülürse... Ne kadar cazip ve 
hoş görünürse görünsün karşımıza 
çıkan yeni, sürpriz insanlar -özellikle 
kadınlar- beklenmedik ve ani sıkıntı-
lara ve hiç beklemediğimiz dertlere 
ve belalara sebep olabilir. Özellikle 
Merkür retrosu ve güneydüğüm et-
kileşimiyle geçmiş dönemden kalan 
hayaletlerin sıkıntılarını başımıza 
bela edebilir. Hele Satürn, Plüton 
kavuşumu aktif iken, bu durum çok 
sıkıntılı ve ağır bir imtihana dönüşür. 
Bunu anlayıp, görme ve bilme fera-
setiyle amel edebilirsek ve sadakayla 
belalardan korunmayı niyet ederek, 
yardıma ihtiyacı olan canlı ve insan-
lara yardım edebilirsek ne ala! Çünkü 
Mümit esmasının aktif olduğu bu 
menzil, ilahi irade ve terbiye, nefsin 
toprak mertebesinde kalarak, arzu-
larının terbiye edilmesi için gerekli 
döngüsünü harekete geçirecektir.

DÜZEN KAOSU 
Ama sanatçıların, yazarların 

ve ilim insanlarının bu dönemde 
kendilerini çalışmalarına adamaları, 
etraflarıyla meşgul olmadan verimli, 
sıra dışı ve orijinal çalışmalar yap-
maları için çok uygun bir dönemdir. 
Bedii esmasının aktif olduğu bu 

menzilde- Seratan menzilinde- yeni 
kararlar almak veya bir şeylere baş-
lamak uygun görülmez. Ama fikir ve 
düşünce faaliyetleri için mükemmel 
bir dönemdir. 

Özellikle 8 Mart tarihi; Güneş 
Neptün kavuşumunun (Balık Bur-
cu), Jüpiter, Plüton kavuşumuna 
(Oğlak Burcu) sextil açısı Türkiye 
haritasında tam tepe noktasını aktif 
ediyor. Özellikle yedinci ev konuları 
yani dış ilişkiler, açık düşmanlar, 
savaş konularının aktif olduğu güç 
savaşlarını tecrübe ederken, geri 
dönüşü olmayan adımlar atılıyor. 
Tüm dünyanın dönüşümün eşiğinde 
olduğu ‘Düzen kaosu’ her yeri ve 
her şeyi alt üst ediyor. Burada ‘Üstün 
nizam ve yönetim’ anlayışını fikri ve 
ahlaki düzeyde geliştirmek, bu çağın 
‘Öncü’ vasfını kuşanmaya sebep 
olur. Bunun olmaması ve bu halin 
hem fikri hem ahlaki seviyede sahip 
çıkılmaması neticesinde, Seretan 
menzilinin tüm dünyayı alt üst eden 
sürecini biz de deneyimleyeceğiz 
demektir.

DUA 
28 Mart’a kadar aktif olan Uranüs 

Seretan yıldızı beklenmedik birçok 
sıkıntıları gösteriyor. Bu süreçte Tür-
kiye’de aktif deprem hatları üzerinde 
büyük bir depremin gerçekleşme 
ihtimalinin yüksek olduğunu söyle-
mek ise kahinlik olmaz sanırım. 

Dua... dua... dua... 
Ve’s SELAM...

YAZAR

S ağlıklı beslenmek için meyveleri ve sebze-

leri mevsiminde tüketmek gerekir. Hangi 

ayda hangi meyve sebzenin yetiştiğini 

bilip bilinçli tüketmek sağlık açısından 

önemlidir. Mart ayında kış sebzelerinin 

bir kısmı devam ederken baharın gelmesiyle birlikte en 

sağlıklı otlar da çıkmaya başlar.Mart ayı sebzeleri: Kereviz,Pırasa, 
Karnabahar, Ispanak, Enginar, Kuşkonmaz, Bakla, 

Pazı, 
Havuç, 

Şalgam, Pancar

Mart ayı meyveleri: Portakal, Elma, 
Yerli muz,Limon

Mart ayı yeşillikleri: Marul, 
Roka, 

Biberiye, Nane, 
Maydanoz, Tere

BESLENME
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Özellikle 8 Mart 
tarihi; Güneş Neptün 
kavuşumunun (Balık 
Burcu), Jüpiter, Plüton 
kavuşumuna (Oğlak 
Burcu) sextil açısı 
Türkiye haritasında 
tam tepe noktasını 
aktif ediyor. Özellikle 
yedinci ev konuları, 
açık düşmanlar, savaş 
konularının aktif olduğu 
güç savaşlarını tecrübe 
ederken, geri dönüşü 
olmayan adımlar 
atılıyor.



SOSYAL MEDYA SOSYAL MEDYA

post

up loa

LIK
up loa

up loa

LIK
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K arar verdiniz 
zayıflamak 
istiyorsunuz, 
evde eşiniz 
akşam çayının 
yanında koca 

bir dilim pasta yedi. Ne yaparsınız? 
O pastadan yer misiniz? yoksa 
usulca çayınızı yudumlamaya 
devam mı edersiniz? Eğer o pastayı 
yerseniz siz yeterince motivasyon 
sağlayamadınız demektir ve 
kaçamakların devamı gelecektir. Kilo 
vermek, sürekli kısıtlı beslenmek, 
spor yapmak, şekerden uzak durmak 
sabır işidir. yukarıdaki örnek gibi bu 
süreci etkileyen birçok neden ve 
kişi vardır. İşte olumsuz neden ve 
kişilere rağmen diyeti sürdürmeniz 
sizi başarılı kılacaktır. Aksi taktirde 
tartıda sürekli bir eksi bir artı rakam 
görebilirsiniz. Diyet yaptığınız 
her günü çöp sayıp diyetten 
uzaklaşabilirsiniz. 

Peki diyette motivasyonu yüksek 
tutmanın yolları nelerdir? Gelin 
birlikte inceleyelim.
DİyETİSyEN EŞLİĞİNDE DİyETİNİZİ 
SÜRDÜRÜN: Diyetisyen bu yolda en 
büyük yoldaşınız ve destekçiniz. Me-
tabolizmanıza uygun protein, yağ ve 

karbon-
hidrat 
dengesini 
sağlayarak 
vücut yağın-
dan daha kolay 
vermenizi sağlayan 
uzman kişi. Ona gü-
venin ve kendinizi emanet 
edin. 
HER GÜN TARTILMAyIN: Hafta 
içerisinde kilonuz değişkenlik 
gösterebilir. Ufak bir kaçamak 
sonrası özellikle karbonhidrat 
kaçamağı ise ertesi gün tartıda 
bir kilonun üzerinde çıkma 
olasılığınız yüksek. Karbonhidrat 
vücutta sünger gibi su çekme 
özelliğine sahiptir. Stresli ve 
uykusuz iseniz o hafta tartılmayın. 
Zira tartıdaki rakam sinirlerinizi 
tekrar bozabilir. Regl döneminde 
hanımların birçoğu kolaylıkla 
ödem toplayabilir. Regl ile birlikte 
artan şeker isteğiyle daha çok 
ödem toplayabilirsiniz. Seyahat 
durumlarında birçok kişi uzun süre 
aynı pozisyonda oturdukları için 
kan toplanır ve sıvıyı dokulardan 
kan damarlarına aktarım zorlaşır ve 
sıvı dokularda birikir, ödem oluşur. 

yukarıda 
saydığım durumlarda bir   
hafta tartılmayı erteleyin.

METABOLİZMANIZI KEŞFEDİN: 
Hangi besinin size iyi geldiğini 
veya gelmediğini kendiniz 
keşfedebilirsiniz. Her süt içtiğinizde 
şişkinlik mi hissediyorsunuz? 

Et yediğinizde sürekli kabız 
mısınız? Brokoli sizde ödem mi 
yapıyor? İşte bunları kendinizi 
gözlemleyerek bulabilirsiniz. 
GERÇEKÇİ HEDEFLER KOyUN: Kilo 
verme hızınızı birçok faktör etkiler. 
yaşınız, cinsiyetiniz, başlangıç 
kilonuz, hareketiniz, metabolizma 
hızınız. Dünya Sağlık Örgütü haftalık 
0,5 kg- 1 kilo arasında vermeyi ve en 
az yarısının yağda gitmesi 

MOTİVASYON
DİYETTE

gerektiğini söyler. Me-
tabolizmasını tanıyan bir birey 

ayda kaç kilo verebileceğini bilir. 
Verebileceğinden daha fazlasını 
istemek motivasyon kaybına 
neden olur. 
DİyET ARKADAŞI BULUN: 
Sizinle diyet yapacak bir dost 
motivasyonunuzu artıracaktır. 
yürüyüş saatleri belirleyebilirsiniz 
veya bir ara öğününüzde karşılıklı 
kahve içebilirsiniz. 
Kaçamaklara birlikte göğüs gerip 
reddedebilirsiniz. En önemli 
motivasyon kaynağı bu yolda tek 
başına hissetmemenizdir.
BOL SU İÇMEK: Az su içmek 
kişinin sıvı elektrolit dengesinin 
bozulmasına neden olmaktadır. 
Bunun sonucunda depresyon 
veya anksiyete bozukluğu ortaya 
çıkmaktadır. Az su içen bir birey 
kendini mutsuz hissedecek 
dolaylı yoldan motivasyonu 
düşecektir. Bir kişinin en 
az 2-2,5 litre su içmesi 

gerekmektedir. 
HAREKET EDİN: Hareketle 
birlikte vücutta endorfin 

salgılanmaktadır. 
Spor yapmaktan 

çekinen bireyler 
genellikle yorulmak 
istemediklerini dile 

getirirler. Halbuki 

spor ile daha enerjik 
hissedeceksiniz. Endorfin 

etkisiyle de daha mutlu.
GÜNLÜK TUTUN: Besin günlüğü 
tutmak sizi her zaman kontrol 
altında tutacaktır. Bir öğünde 
fazla yediniz bir şeyi görüp 
diğer öğünde dengelemeye 
çalışacaksınız.

Halbuki yazmadığınız her 
şeyi beyin unutacaktır. Bir hafta 
içerisinde dikkat ettiğinizi 
zannederek günlük kalorinizi 
artırmış olabilirsiniz. 
NİyET EDİN: Beynimiz çok güçlü 
bir organ. Ona ne söylerseniz 
onu yapmaya çalışacaktır. 
Gün içinde motivasyonunuz 
düşürecek cümleler sarf 
ettiğinizde beyniniz onu alacak 
yoğuracak ve metabolizmanıza 
yön verecek. Bu nedenle sabah 
akşam beyninize söz geçirmek 
için niyet edin. Vücudumun, 
ruhumun, zihnimin sağlıklı 
olmasına, metabolizmamın 
çalışmasına, vücudumun ihtiyacı 
kadar yemeye, ideal kilomda ve 
formda kalmaya niyet ediyorum.
HAFTADA BİR KAÇAMAK 
ÖĞÜNÜ yAPIN: Bir hafta 
içerisinde aralıklı kaçamak 
yapmak yağ vermenizi 
durduracaktır. Bu nedenle 
haftada bir gün istediğiniz bir 
şeyi tüketin. Çatalın ucu gibi 
değil tam bir dilim pastayı 
tüketin. Merak etmeyin 
diğer günlerde listenize 
tam uyumunuzla bunu 
halledeceksiniz. 

FERİDE 
ŞİMŞEK BENLİ



Minimal ve 
ilginç tartı

TEKNOLOJİ

Tartılmayı daha rahat bir 
hale getiren tasarımcı JooHo-
young, bu tasarımın yaratıcısı. 
Gri ve bej tonlarının karışımın-
dan oluşan bu tartı, tartılmak 
için ürünün üstüne çıktığınızda 
kilonuzu yalnızca sizin görece-
ğiniz şekilde tasarlanmış. Arka 
kısımda kg cinsinden ya da Ibs 
olarak ayarlanabilir ölçüm seçe-
nekleri bulunuyor. Led ekranlı 
panelin etrafında bulunan silin-
dir detayı ise kilonuzu başkası-
nın görmesini engelliyor.

Akıllı çAmAşır mAkınesİ
Birçok marka farklı tasarım ve özellikte 
çamaşır makinelerini çıkartıyor karşı-
mıza tasarımcı Jiheon Song ise engelli 
bireylerin de kolaylıkla kullanabilece-
ği, kapağı öne doğru değil de, yüksek 
ve kayan bir panel şeklinde yukarıya 
açılan çamaşır makinesini tasarladı.
Oldukça klas duran ve aynı zamanda 
yukarıda da bahsettiğimiz gibi teker-
lekli sandalyeli olan bireylere kolaylık 
sağlıyor. Bu özelliğinin yanında bir de 
ergonomik tasarımlı çamaşır maki-
nesi, ayın zamanda akıllı sistemiyle 
de birçok kişiye hitap ediyor. Akıllı 

saatten, mobil uygulaması ile takip 
edilebilen çamaşır makinesinin ça-
lışma süresi, işleri iyice akıllı ve keyifli 
hale getiriyor desek yeridir. Silindir 
yapısıyla ve kapak tasarımının yukarı-
ya kayıyor olmasıyla adeta bir fotoğraf 
makinesine benzeyen cihaz, yerden 
tasarruf yapmayı da sağlıyor. Şeffaf 
kapak tasarımıyla çamaşır makinesi-
nin çalışma durumunu canlı olarak 
izleyebildiğiniz bu makinenin, şu an 
için prototip aşamasında olduğunu 
belirtelim. Ancak satılmaya başlarsa 
gerçekten faydalı olacak gibi duruyor.

KENDİN YAP

Kaza önleme sistemi ölümleri azaltacak!
Trafik kazalarında her yıl 1 milyondan fazla 
insan ölüyor. yaşanan kazalarında ise 20 
veya 50 milyon arasında ölümcül olmayan 
yaralanmalar yaşanıyor. Bunların önüne 
geçmek için uzun vadeli planlar yapan iki 
şirket söz konusu projeyi başlattı. Auto-
talks (V2X) adı verilen sistemler, araçla-
rın yol kenarı altyapısı, trafik ışıkları ve 
birbirleriyle güvenlik ve benzeri trafik akışı 

gibi konular hakkında iletişim kurmasına 
dayanıyor. Bu kapsamda değerlendirildi-
ğinde birbirlerini görmeyen iki otomobil 
örneğin ters yönden birbirlerine doğru 
geliyorlarsa, bunlar sistemler sayesinde 
otomobil sürücülerine bildirilecek ve olası 
bir kaza engellenmiş olacak. Otomobilini-
ze bu sistemi takmak istiyorsanız 100 dolar 
civarında bir harcama yapmanız gerekiyor.
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DANTELE 
NUR YAĞDI

artık camlarımızı 
süsleyecekE skiden evlerin 

hemen her köşesinde 
bulunan danteller 
artık dolaplarda 
çürümeye terk 
ediliyor. Eski 

dantellerinizin çürümesine 
gönlünüz razı olmuyor fakat 
dantellerle ne yapabileceğinizi 
bilmiyorsanız bu haberimiz tam 
size göre! İhtiyacınız olan tek 
şey kullanmadığınız danteller ve 
beyaz bir ip! Tasarım şekliniz ise 
tamamen hayal gücünüze bağlı…

Ebeveynler için çocuklarının teknoloji 
ile iç içe olması artık tedirginlik yaratıyor. Bu 
nedenle tasarlanan ve ortaya çıkan yoto, 
hem çok şirin bir tasarıma sahip hem de 
ailelerin güvenebileceği bir akıllı hoparlör 
üretti. yoto akıllı çocuk hoparlörü çocuğu-
nuzun neler dinlediğini kontrol etmenizi 
kolay bir yol ile sağlıyor. Çocukların mahre-
miyeti düşünülerek hazırlanan bu ürünün, 
kamerası, ses kaydına neden olabilecek bir 
mikrofonu bulunmuyor. Bu sayede çocu-
ğunuz da tehlike altında kalmamış oluyor. 
Özel olarak tasarlanan kartların sistemden 

sesli olarak okunmasına dayanan bu hopar-
lör, tam bir oyuncak gibi de tasarlanmamış, 
bu sayede çocuklar hem öğretici hem de 
teknolojik bir ürünle baş başa kalıyor. Ancak 
aklınıza hemen yetişkinler için tasarlanmış 
akıllı hoparlörler gelmesin. yoto işleri biraz 
daha basit hale getirerek, çocukların fiziksel 
gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla yuka-
rıda bahsettiğimiz kart okuma yöntemiyle 
hoparlörün çalışmasını sağlıyor. İsterseniz 
boş olan kartlara istediğiniz sesleri yükleye-
biliyor ve çocuğunuzun bunları dinlemesi-
ni sağlayabilirsiniz.

Çocuklar için 
geliştirilmiş 

akıllı 
hoparlör



A
ğaçların artan ağırlığa göre 
dallarının dairesel büyümesini 
ayarlayabildiğine dair teori, Hel-
sinki Üniversitesi, Cambridge 

Üniversitesi ve Finlandiya Doğal Kay-
naklar Enstitüsü’nden araştırmacıların 
yürüttüğü çalışmayla test edildi. Belir-
gin önemine rağmen, bitki dallarının 
artan ağırlığa tepki verip vermediği 
prensibi belirsizliğini koruyordu. Pren-
sibi tespit etmek amacıyla bir araya 
gelen araştırmacılar tüylü huş ağacının 
genişlik-uzunluk oranlarını değiştir-
di. Araştırmacılar ağacın kesin biçimde 
artan ağırlığa göre dalların dairesel bü-
yümesini ayarlayabildiğini ortaya koy-
du. Ağacın verdiği tepki dal uzunluğu-

na göre değişebiliyor. Buna ek olarak 
dalın yanal hareket derecesi için bu 
tepkinin gerekli olduğu belirtildi: Sabit 
ağaçlar serbest hareket edenler kadar 
kalın büyümüyor. Helsinki Üniversi-
tesi’nin Biyolojik ve Çevresel Bilimler 

Fakültesi’nden Juan Alonso-Serra, “Her 
ne kadar bitkilerin kendi ağırlıklarını 
ve dallarının kalınlıklarını hissettiği fikri 
kulağa sezgisel gelse de, bu soruyu 
ağaçlar açısından ilk kez ele alan bizim 
çalışmamız” ifadelerini kullandı. 

HABERHABER

B
M, Dünya Turizm Örgütü’nün (UNW-
TO) son istatistiklerine göre yurtdışı 
gezileri, 2018’e oranla yüzde 4 artışla 
2019’da 1,5 milyarı buldu. Fransa, 

90 milyondan fazla ziyaretçiyle en çok 
ziyaret edilen ülke olurken İspanya 83,8 

milyonla Fransa’yı takip etti. En ilginç 
istatistikler, ziyaretçi sayısında bir önceki 
yıla göre en fazla artış yaşayan ülkelerden 
geldi. Bu ülkelerin en tepesinde, ziyaretçi 
sayısında yüzde 40,2’lik artış yaşayan 
Myanmar bulunuyor. Myanmar’ı Porto 

Riko (yüzde 31,2) ve İran (yüzde 27,9) ta-
kip ediyor. Şu anki siyasi iklim göz önün-
de bulundurulduğunda İran’ın 2020’de 
düşüş yaşaması muhtemel. Ziyaretçi sayı-
sında Mısır yüzde 21,1, Türkiye yüzde 14 
ve Tunus da yüzde 13,6 artış gördü.

Bilim insanları, penguen diyaloglarının 
insanlar arasındaki sohbetle aynı ilkeleri 
izlediğini keşfetti. Uçamayan bu kuşların; tek 
eşlilik, eşcinsel beraberlik gibi insanlarla bir 
dizi ortak özellik sergilediği biliniyor. Şim-
diyse, Torino Üniversitesi'nde yapılan yeni 
bir araştırma göre, penguenlerin insanlarla 
aynı dilbilim kurallarının bazılarına uyduğu 
keşfedildi. Hayvanlar iki temel kanunu izli-
yor: Sık kullanılan kelimeler daha kısayken, 
(Zipf'in kısalık kanunu) daha uzun kelimeler 
daha fazla ancak daha da kısa hecelerden 

oluşuyor (Menzerath-Altmann kanunu). Söz 
konusu kanunların primatlar haricinde ilk 
kez gözlemlendiğini belirten bilim insanları, 
hayvan seslendirmelerinde kısalık ve verim-
lilik yönünde ekolojik bir baskının olduğunu 
söylüyor. Bilginin sıkıştırılması insan dilinin 
genel ilkelerinden biridir. Biology Letters 
adlı bilimsel yayında yayımlanan çalışmaya 
göre, nesli tükenme tehdidi altındaki Afri-
ka penguenlerinin çiftleşme şarkıları hem 
Zibf'nin kısalık kanununa hem de Menze-
rath-Altmann kanununa uyuyor.

Penguen dili insanlarınkiyle 
aynı kurallara bağlı
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B
eyaz Saray, ABD Dışişleri Ba-
kanlığı’nın bugün itibarıyla 
genellikle doğum turizmi 
amacıyla kullanılan “geçici 
ziyaretçi vizesi” B-1/B-2'yi 
vermeyi durduracağını açık-

ladı. Trump yönetimi, uzun zamandır 
yeni bir düzenleme getirmeyi plan-
ladığı doğum turizmi vizesine ilişkin 
ilk adımı attı. Beyaz Saray’dan yapılan 
yazılı açıklamada, “24 Ocak 2020’den 
başlamak üzere Dışişleri Bakanlığı, 
Amerikan topraklarında doğum yap-
mak suretiyle çocuklarına otomatik 
ve kalıcı bir şekilde ABD vatandaşlığı 
almak amacıyla yapılan doğum turiz-
mine yönelik geçici ziyaretçi vizelerini 
(B-1/B2) artık vermeyecek" denildi.

Açıklamada söz konusu düzen-
lemenin ulusal ve kamu güvenliği 
ile Amerikan göçmenlik sisteminin 
uyumu açısından önemli olduğu vur-
gulandı. Doğum turizmi endüstrisinin, 
Amerikan hastanelerinin kaynaklarına 
büyük bir yük teşkil etmenin yanı sıra 
bazı suistimaller ve suçlara yol açtığı 
belirtilen açıklamada, “Bu bariz kanuni 
açığı kapatmak, sık görülen suistimal-
leri ortadan kaldıracak ve nihai olarak 
da ABD’yi bu uygulamadan kaynak-
lanan ulusal güvenlik risklerine karşı 
korumuş olacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Birbirleriyle iletişim 
halindeler
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P
atara; boylu 
boyunca uzanan 
muhteşem bir 
sahil, hemen 
yanı başında 
antik dünyanın 

en önemli kentlerinden biri. Kaş’a 
42 kilometre uzaklıkta bulunan 
Likya birliğine üye olan en eski 
yerleşimlerden biri. 

Kent 10 kilometre karelik bir alanı 
kapsıyor. Xanthos vadisinde denize 
açılabilecek tek yer olması sebebiyle 
tarih boyunca önemli bir kent 

olmayı her çağda devam ettirmiş. 
Patara’da yapılan kazılar 

sonucunda yazıt ve sikkelerinde 
Likya dilinde bu kentin adı ‘Pttara’ 
olarak geçmektedir.

PATARALI NOEL BABA

Patara, M.Ö. 2. yüzyılın başında 
Likya’nın Seleukos Krallığı tarafından 
kontrol edilmeye başlamasıyla 
Likya’nın başkenti gibi kabul 
görmeye başlanır. Bu durum 
Patara’nın Roma’ya karşı özerkliğini 
ve Rhodos’a karşı da bağımsızlığını 

kazanmasıyla resmileşir ve Patara 
Likya Birliği’nin başkenti olur.  Roma 
egemenliğine geçtikten sonra da 
önemini yitirmeyen kent, Roma 
valiliklerinin adli işlerini gördüğü bir 
merkez olmuştur. Roma’nın doğu 
eyaletleriyle bağlantısını kurduğu 
bir deniz üssü olarak da önemini 
koruyan Patara, antik dönemde 3 
oy hakkına sahip 6 kentten biriydi. 
Bizans döneminde de gelişimine 
devam eden kent, Ortodoks 
dünyasının önemsediği Likya’nın 
ilk piskoposu Aziz Methodius’un 

burada ölmesi, Noel Baba olarak 
bilinen Saint Nicholas’ın da Pataralı 
olmasından dolayı Hıristiyanlarca 
önemli bir yer sayılmış. Ayrıca 
mitolojiye göre Patara Apollo'nun 
doğum yeridir.

ÖNEMLİ KEHANET 
MERKEZLERİNDEN

M.S. 43 yılında Roma eyaleti 
olan Likya, M.S. 74’de Pamphylia 
ile birleştirilerek tek eyalete 
dönüştürülünce de Patara başkent 
olmayı sürdürdü. Helenistik dönemin 
anıtsal yapıları süreçle paralellik 
gösterdi. 

Roma sonrasında, Apollon kehanet 
merkezi olarak ün yaptı. Bizans’ta da 
Hıristiyanlar için önemli bir merkez 
oldu. İmparator Konstantin'in 
başkanlığındaki M.S. 325'teki İznik 
Konsülünde Likya'nın tek imza yetkilisi 
Eudemos, Patara Piskoposu’ydu.

KAYBOLDU
Patara’nın bu kadar önemli bir 

liman kenti olmasının sebebi ise; 
Akdeniz’de bulunan ve Granarium 
adı verilen üç hububat deposundan 
biri Patara da bulunmasıydı. Değerli 
kaynakların bu liman olması ticaret 
gemilerinin de en uğrak yeri olmasına 
neden olmuştur. Zamanla ticaret 
gemileri altları kuma değdiği için 
yanaşmakta güçlük çekmeye başlamış. 
Antik kent, Eşen Çayı’nın ve rüzgârın 
getirdiği kumlar tarafından örtülmüş 
ve zamanla önemini kaybetmeye 
başlamış.

MUAZZAM ESERLER 
Kazı çalışmaları gösteriyor ki 

Patara Antik Kenti 2000 yıldan daha 
önce yapılmıştır, burada bulunan 
yapılar tarihi aydınlatmada önemli 
yeri olmuştur. Şehirde bulunan bazı 
yapılar şunlardır: Meclis binası, Amfi 
tiyatro, Tarihi deniz feneri, Patara Antik 
Ana caddesi, Hamamlar ve çeşitli 
Tapınaklar…

Patara Antik Kenti’ne giriş 
yaptığınızda dönemin nekropolü olan 
Tepecik Mezarlığı çıkıyor. 

PATArA
Cumhurbaşkanı reCep Tayyip erdoğan’ın 
2020 yılının ‘paTara’ yılı olarak ilan 
edileCeğini belirTmesinin ardından 
bölgenin özellikleri merak konusu 
oldu. peki, paTara anTik kenTi’nin 
hikayesi nedir ve nasıl gezilir?
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Mezarlığı geçince Patara’nın 
tek bazilikası olan bir yapı 
karşınıza çıkıyor. 61×32 metre 
boyutlarıyla Likya’nın en erken 
ve en büyük bazilikalarından biri. 
Kentin ayakta kalan en önemli 
yapılarından biri Mettius Modestus 
ve ailesini onurlandıran Modestus 
Zafer Takı. 19×10 metre 
boyutlarındaki bu zafer takı Roma 
İmparatoru Traian döneminde 
inşa edilmiş. Bu tür zafer taklarını 
Roma geleneğinde bolca 
görüyoruz. Kentin en güney 
ucunda Kurşunlu Tepeye yaslanmış 
tiyatro, depremden sonra M.S. 
147’de yeniden inşa edildi. Genel 
görünümün seyredildiği en güzel 
köşe olan Kurşunlu Tepe’nin diğer 
kalıntıları Vespasian Hamamı, 
Korinth Tapınağı, ana cadde 
ve antik liman yapılarıdır. Anıt 
eserlerin yanı sıra, 1905 yılına ait 
ilk Osmanlı Telsiz Telgraf İstasyonu 
olma özelliğine sahip külliye de 
görülmeye değer.

TAHIL AMBARI   
HALA AYAKTA

Patara, Likya birliğinde 
üç oya sahip altı kentten en 

önemlisiydi. Bu nedenle devlet 
büyükleri burada toplanır, bu 
meclis binasında toplantılarını 
gerçekleştirirdi. 21 oturma sırasına 
sahip olan meclis binası, 1400 
kişinin oturabileceği kapasitedeydi.

Roma döneminde gladyatör ve 
vahşi hayvan dövüşlerinin yapıldığı 
tiyatro, Meclis binasının güneyinde 
yer alıyor. Tiyatro yaklaşık 6000 kişi 
kapasiteye sahip.

Patara Plajı’na gitmeden meclis 
binasının yanındaki agoranın 650 
metre batısında tarihin en eski 
deniz fenerini görebilirsiniz. MS 
60’lı yıllarda inşa edilen Neron 
Deniz Feneri, Patara'da 
bulundu. Beş katlı bir apartman 
yüksekliğinde olan bu yapının 
büyük kısmı ayaktadır. Üzerindeki 
Bronz yazıt deniz fenerinin 
imparator Nero zamanında M.S. 
64,65 yıllarında yapılmıştır.

Patara Likya birliğinin en 
önemli limanı ve başkentiydi. 
Roma zamanında da öneminden 
bir şey kaybetmeyen Patara, 
doğu eyaletlerine açılan bir kapı 
konumundaydı. İmparator Hadrian 
zamanında yapılmış tahıl ambarları 
halen ayaktadır. 

HAZIR GELMİŞKEN
Patara Antik Kenti, ‘Likya yolu’ 

yürüyüşünün güzergahına yakın 
olsa da asıl kaçırılmaması gereken 
hemen yanı başındaki muhteşem 
kumsal. Akdeniz’in en güzel 
plajlarından biri ve kum 
tepelerinin güzelliği akıldan 
çıkmayacak cinsten. Bu 18 
kilometrelik plaj ayrıca Akdeniz 
kaplumbağaları Caretta-
Carettalar’ın milyonlarca yıldır 
yumurta bırakıp yavruladıkları 
ender sahillerden biri. Patara 
Plajı, Patara Antik Kenti'nin içinde 
yer almaktadır. Bu nedenle plaja 
girişte müzeye giriş yapar gibi 
giriş yapılıyor. Müze kartınız var ise 
ücretsiz giriş yapabilirsiniz. Bunun 
dışında günübirlik giriş ücreti  
ise 24 TL

MECLİS BİNASI
Likya birliği şehirlerinin 

temsilcilerinin buluştuğu bu 
meclis Fransız düşünür Montaigne 
tarafından tarihteki en iyi demokrasi 
örneği olarak gösterilmiştir. Birleşik 
devletler kurulurken esinlendiği bu 
meclis binası TBMM’nin katkısıyla 
restorasyonu tamamlanmış ve 
ziyarete açılmıştır. 

tELGRAF İStASYONU

tİYAtRO BİNASI tAhIL AMBARLARI

PAtARA KUM tEPELERİ

Cumhurbaşkanı reCep Tayyip erdoğan: 

“DenİZ Fenerİnİ 
AYAĞA KALDIrAcAĞIZ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, AK Parti grup toplan-
tısında, Türkiye'nin 2020 Turizm 
yılı temasının, Antalya'nın Kaş 
ilçesindeki Patara Antik Kenti ol-
duğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, 2020'nin 'Patara yılı' 
ilan edildiğini duyurdu. Cum-
hurbaşkanı Erdoğan konuşma-
sında, günümüze kadar ulaşan 
tek deniz fenerinin de Patara'da 
olduğunu belirterek, "Bu deniz 
fenerini de yine en kısa sürede 
ayağa kaldırmayı planlıyoruz. Şe-
hir kapısından su yollarına kadar 
daha pek çok nadide özelliğiyle 
Patara'yı, ülkemizin tarihi zen-
ginliğini dünyada temsil edebi-
lecek bir yer olarak gördük. 2020 
Patara yılı'nın ülkemize ve turizm 
sektörümüze hayırlı olmasını 
diliyorum" dedi.

NERON DENİZ FENERİ



MALZEMELER: 
1 su bardağı sıvı yağ
1 su bardağı ılık su
1 su bardağı ılık süt
1 adet yumurta akı (sarısı 
daha sonra üzerine sürülecek)
1 tatlı kaşığı tuz
1 adet yaş maya
3 yemek kaşığı toz şeker
Aldığı kadar un

HAŞHAŞLI CEVİZLİ ÇÖREK

MUTFAK KÜLTÜRÜ

Un haricindeki tüm malzemeleri hamur yoğurma 
kabında karıştırıyoruz. Sonra yavaş yavaş un ilavesi ile 
yoğurarak ele yapışmayan ve sert olmayan bir hamur 

elde ediyoruz. Hamurdan 12 adet beze elde ediyoruz. Bezeleri 
5 dakika dinlendiriyoruz. Her bezeyi yufka şeklinde açıyoruz. 
İçini hafifçe yağlıyoruz. Kenarlarını yufkanın ortasında birleştire-

cek şekilde katlıyoruz. Kenar tarafından iç malzemesini dökerek 
rulo halinde sarıyoruz. 

Hafif yağlanmış tepsiye ister tek tek düz rulolar şeklinde, 
isterseniz ortadan başlayarak devam eden rulolar şeklinde 
diziyoruz. Üzerine yumurta sarılarını sürerek, 180 derece fırında 
pişiriyoruz. 

1 çay bardağı sıvı yağ
1 çorba kaşığı tuz
2 adet yumurta (sarıları üzerine)
1 adet yaş mayanın dörtte biri
1 tatlı kaşığı toz şeker
1 çorba kaşığı sirke
1 çorba kaşığı yoğurt
2 su bardağı ılık su
Aldığı kadar un

Maydanozlu peynir, haşlanmış 
patates, hafif kavrulmuş kıymalı 
harç da kullanılabilir.

3 yemek kaşığı çekilmiş 
siyah veya beyaz 
haşhaş
1 çay bardağı çekilmiş 
ceviz
Çöreğin tatlı olması 
istenirse 3 yemek 
kaşığı toz şeker
1 çay bardağı sıvı yağ
Yarım paket eritilmiş 
margarin veya tereyağı 
(İlk işlem için)

200 gram margarin veya tereyağı 
veya sıvıyağ (Arasına sürmek için 
margarin veya tereyağı eritilmiş ol-
malıdır). İsterseniz üçünü birbirine 
karıştırıp toplam 200 gram karışık 
yağ elde edebilirsiniz. Böylece fark-
lı bir lezzet elde etmiş olursunuz.

MALZEMELER:

İç MALZEMEsİ:

İç MALZEMEsİ:

İçİNE süRüLMEK üZERE:

K
ış mevsimi bitti. Cemreler düşmeye başladı. 
Biz bahara, bahar bize kavuştu. Hamd olsun. 
Parklardan geçerken, hafta sonu pencereden dışarı 
bakarken, güneşin biraz da olsa geç batmasından 
mutlu olurken kış hiç yaşanmamış gibi geliyor mu 

sizlere… O çetin ayazlar hiç omuzlarımızdan vurmamış gibi… 
Bahara selam verdikten sonra bütün kışlar, üzüntüler, teselliler 
geride kalıyor. Bahar onu hakkıyla bekleyenlerin selamını alıyor. 
Hazır bahardan konu açılmışken mutfaklarımız hareketlensin, 
unun bereketi ocağımızı sarsın diye oklava günlerini başlatalım 
istedi. Hamur hem umuttur hem de bereket. Hele bir de evde 
açılıyorsa yufkalar, yufkalar sıra sıra diziliyorsa tepsiye, fırından 
pişmekte olan böreğin kokusu geliyorsa… Yanında çay varsa… 
Sevdikleriniz yanınızdaysa…

Ne mutlu size. Afiyet olsun. 
Her sofranız mutluluk dolsun, bereket dolsun.
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Ilık su, ılık süt ve maya hamur yoğurma ka-
bında ezilerek karıştırılır. Şeker, sıvıyağ, yumurta 
akı ilave edilerek karıştırılmaya devam edilir. ya-
vaş yavaş un ve tuz ilavesi yapılarak çok yumu-
şak bir hamur elde edilir. İçinde hamur bunulan 
kabın üstüne poşet geçirilerek yaklaşık yarım 
saat mayalanması beklenir. Mayalanan hamur 
10 adet bezeye bölünür. Bize beze alınır, servis 
tabağı büyüklüğünde açılır. Erimiş margarinden 
bir iki kaşık alınarak açılan bezeye sürülür. Beze 
rulo yapılır. Rulo hafif biçimde burgu yapılır. 
Sonra kendi etrafında yuvarlak şekil verilir. Diğer 

dokuz bezeye de aynı işlem uygulanır. Bezeler 
tepsiye dizilir. Üzeri poşetle veya streçle kapatılır, 
buzdolabında yarım saat ya da 1 saat beklenir. 
Bu sırada iç malzemesi hazırlanmaya başlanır. 
Haşhaş, ceviz, sıvıyağ ve toz şeker (İsteğe bağlı) 
ayrı bir kapta karıştırılır. Dolaptan çıkartılan be-
zeler merdane yardımıyla hafif enine ve boyuna 
açılır, içine hazırladığımız haşhaşlı karışımdan 
sürülür. yine burgu yapılır. Burgular zemine 
vurarak uzatılır. Kendi ekseninde yuvarlanır. Hafif 
yağlanmış tepsiye dizilir. Ayrılan yumurta sarısı 
üzerine sürülür. 180 derece fırında pişirilir.



Vizyon Tarihi: 6 Mart 2020 / 1s 50dk / Gerilim
yÖnETMEn: Jeff Wadlow
oyuncular: Michael Peña, Maggie Q,  
Lucy Hale

Vizyon Tarihi: 13 Mart 2020 / 1s 53dk / Korku, Dram
yÖnETMEn: Severin Fiala, Veronika Franz
oyuncular: Riley Keough, Jaeden Martell, Lia 
McHugh

Hayal Adası, eğlenmek için bir adaya giden bir grup insanın 
yaşadıkları konu ediliyor.

The Lodge, genç bir kadının, evlenmeyi planladığı adam 
ve çocukları ile birlikte gittiği tatilde yaşananları konu 
ediyor.

Hayal adası

Vizyon Tarihi: 6 Mart 2021 / 1s 49dk / Dram
yÖnETMEn: Cenk Ertürk
oyuncular: Haluk Bilginer, Ali Atay,  
Mehmet Özgür

Nuh Tepesi, bir yandan babasının isteğini yerine getirmek, di-
ğer yandan da ayrılmak üzere olduğu hamile karısıyla arasını 
düzeltmek için çabalayan bir adamın hikayesini anlatıyor.

NuH Tepesİ

Vizyon Tarihi: 20 Mart 2020 / Aksiyon
yÖnETMEn: Emir Khalilzadeh
oyuncular: İsmail Filiz, Esra Bilgiç,  
Baki İlhan

"Adanmışlar", İstanbul’u fethinin ardından Türklerin eline 
geçen önemli bir sırrı korumak için teşkilatlanmış olan bir 
gruptur. Sırrı korumak için her şeyi göze alan "Adanmışlar, sırrı 
ele geçirmek için çabalayan güçlere karşı mücadeleye girişir.

adaNış: KuTsal Kavga THe lodge

SİNEMA
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sessİz Bİr yer 2
Sessiz Bir yer 2, yönetmen-

liğini John Krasinski’nin 
üstlendiği 2018 yapımı korku 
filmi Sessiz Bir yer’in devam 

halkası. Başrollerinde yönetmenin 

yanı sıra Emily Blunt, Noah Jupe ve 
Millicent Simmonds’ın yer aldığı ilk 
filmde, güvenlikleri için seslerinden 
vazgeçen bir ailenin hikayesi konu 
ediliyordu.

Vizyon Tarihi: 20 Mart 
2020 / Gerilim, Fantastik
yÖnETMEn: John Krasinski
oyuncular: Emily Blunt, Noah 
Jupe, Millicent Simmonds

B loodshot filminde Denizci olan Ray Garri-
son isimli bir adam ve karısı öldürülür. Bu-
nun ardından bir grup varlıklarını gizleyen 
bilim adamı Ray Garrison'ı nanoteknoloji 

yardımıyla hayata geri döndürür. Ray bundan sonra 
kendi gibi olan süper askerlerle çalışacaktır.

Bloodshot: 
durdurulamaz 
Güç Vizyon Tarihi: 13 Mart 

2020 / Aksiyon, Gerilim
yÖnETMEn: Dave Wilson (II)
oyuncular: Vin Diesel, Guy 
Pearce, Eiza Gonzalez



KİTAP
Tarİhİn arka 

Sokakları
ElvEda oSmanlı: 

Bır Cİhan 
dEvlETİnİn 

Çöküşü

90 turuncudergi com

*Saltanat nasıl kaldırıldı? 
* Serbest Fırka nasıl kuruldu, nasıl kapatıldı?
* Menemen Olayı Nedir? 
* Osmanlı Padişahları Neden Hacca Gitmediler?
* Çocuk yaştaki şahzâdeler neden öldürülürdü?
* “Babıâli Baskını” ve “Kurtarıcı Subaylar” hareketi nedir?
* Osmanlı’larda ilk seçim ne zaman yapıldı?
* Matbaa irtica yüzünden mi geç geldi?
* Eski bayramlar nasıl kutlanırdı? 
* Osmanlı’da grev hakkı var mıydı?
* Bir “Osmanlı Demokrasisi”nden söz edilebilir mi?

14 yaşındaki Dita, Auschwitz’de Naziler tarafından esir alınan 
pek çok tutsaktan biridir. Anne babasıyla birlikte Prag’daki Terezin 
gettosundan alınan Dita, kampta rutin hayatın bir parçası haline 
gelen dehşet ve korkuya uyum sağlamaktadır. Çocuklar ve ailele-
rin bir arada kalmasına izin verilen 31. blokta mahkûmlar gizli bir 
okul kurmuştur fakat kitapların kesinlikle yasak olduğu kampta, 
attıkları her adıma dikkat etmeleri gerekir. Alman asıllı bir yahudi 
olan blok sorumlusu Fredy Hirsch, bir gün Dita’ya mahkûmların 
muhafızlardan gizleyerek içeri soktukları kıymetli sekiz kitaptan 
bahseder ve ondan bu kitaplarla ilgilenmesini, onları korumasını 
ister. Daima sayfaların ve içinde barındırdıkları farklı hayatların 
büyüsüne kapılmış olan Dita bu teklifi hiç düşünmeden kabul 
eder ve Auschwitz’in kütüphanecisi olur.

Meriç Irmağı’nın öte yakası, yani koca Rumeli elimizden 
nasıl çıkmıştı? Buradaki soydaş ve dindaşlarımızın âkıbeti ne 
olmuştu? Düşmanlarının bile takdirini kazanan Şükrü Paşa 
Edirne’yi nasıl müdafaa etmişti? yeryüzünü bir cehenneme 
çeviren Birinci Dünya Savaşı’na nasıl atılmıştık? Çanakkale’de 
bir destan yazan; Irak, Filistin ve Hicaz cephelerinde çöl 
sıcakları, açlık, susuzluk ve her türlü mahrumiyet içinde mü-
cadele eden; Sarıkamış’ın karlı dağlarında donarak şehit olan 
Mehmetçiklerimizin hikâyeleri... Çöl Kaplanı namıyla meşhur 
Fahrettin Paşa’nın Medine’deki şanlı müdafaası... Asırlarca 
aynı gökkubbe altında beraberce yaşadığımız bazı halkların 
ihanetleri... Ve günbatımı: mütâreke ve işgal.

Bir sabah uyandığınızda kendinizi mutsuz hissettiğiniz gün-
leri hatırlayın. Belli bir nedeni de yoktur üstelik... Meşhur Ay Pas-
tanesi’nin şefi Bayan Tavşan da bir sabah güne böyle açar göz-
lerini. Her sabahına eşlik eden neşe, aysız bir gecenin sabahında 
aniden terk etmiştir onu. Ve hepimizin o anlarda merak ettiği 
soruyla çalkalanır Bayan Tavşan’ın zihni: “Bundan sonra hep üz-
gün mü olacağım?” Ay Pastanesi’nde, Bayan Tavşan’la evrenin en 
gizemli duygularından biri olan mutluluğun peşine takılıyoruz. 
Belki mutluluk gökyüzünde yeniden beliriveren ayın arkasında, 
belki de böğürtlenli tartların piştiği Ay Pastanesi’nde gizlidir… 
Kim bilir?  Çocukların çok sevdiği yazar Zeynep Alpaslan’ın kale-
me aldığı, büyüleyici çizimleriyle Orhan Ata’nın resimlediği kitap, 
okurları mis kokulu Ay Pastanesi’ne davet ediyor.
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