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Sevgili Turuncu Okurları

2020 yılının ilk gününden ‘Merhaba’ diyorum sizlere.
Dünya kimileri için kıtalar dolusu bir sandık 

kimileri için iki odalı bir alem. Sorunlarımız ve 
sorumluluklarımız, önceliklerimiz, farkındalıklarımız, 
eğilimlerimiz farklı. Fakat hepimizi buluşturan ortak 
nokta: İnsan. İnsanız. Kavimler göçüne, savaşlara, 
anlaşmalara şahit olduk. Bugün de göçlere, sosyal 
dönüşümlere, kapitalizmin duraklarına şahit oluyoruz. 
2020 yılı çocukluğumuz için çok uzaktı, işte geldi ve 
başladık bile yeni yılın içinden gün saymaya. 

İnsan. Hepimizin ortak noktası. Bu sayıda insanı 
konuşmak, kuldan bireye kapsayıcı bir dille insanın 
ruhundan, sosyolojik eğilimlerinden, toplumla etki tepki 
ilişkisinden bahsetmek istedik sizlere. Prof. Dr. Nevzat 
Tarhan ile psikiyatrik hastalıklardan evliliklere uzanan 
kapsamlı bir söyleşi yaptık. Hepimizin sorunları insanlık 
kadar eski fakat aradığımız çözümler yeni. Nevzat Hoca 
bir bir anlattı toplumu, toplumun rehabilite etkisini, 
marjinalliğin toplum karşısındaki halini. Bir uzman olarak 
çizdiği tabloda çözüm önerileri sundu.

İşin sırrı yenilikte. Eski sorunları bile yeniden gözden 
geçirmede. Hayata yeni cümleler ekleme, sorunlara yeni 
çözümler getirme, dinamizmi yakalamak için yeniliğe 
tutunma vakti.

Kadim olanı, köklü olanı, değerlerimizi köklü bir çınar 
gibi muhafaza etmek ve her bahar dallarımızda yeniden 
yeşerme vakti. Mevsim ne olursa olsun aynı iklimden 
hayata bakma vakti.

Yeni yılınızı kutluyor, sağlıkla ve başarıyla dolu 
yeniliklerin ömrünüzde yer almasını diliyorum. 

Zahide Ceylan
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Kış mevsiminin gelmesiyle önce gölgesi terk eder 
insanı. Sonra kalabalıklar dağılır etrafından.
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ZELİHA TAMER UÇAR: 
HAVADA KAR KOKUSU VAR

Çocuk işçiliğinin en yaygın olduğu sektör tarım. Genelde 
tarım alanında çalışan ailelerin çocukları, ailelerine yardım 
etmek için küçük yaşta başlıyor çalışma hayatına. 

Bu ay Avrupa’nın güneyine İspanya’ya gidiyoruz! İber 
Yarımadası’nda bulunan bir başkent, merkezinde dağlar ve 
doğal parklarla çevrili Madrid’deyiz! 

Zencefil, ufak bir bambuya benzeyen bol sulu bir bitkinin 
kökü. İnsanlık tarihinde 3 bin yıldan uzun bir süredir 
bilinip kullanılıyor
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EMİNE KİBAR: MODERN KÖLE ÇOCUK

SEYAHAT: HOLA MADRİD

KIŞ MEVSİMİNİN VAZGEÇİLMEZİ: ZENCEFİL

3242
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22
KAPAK: PSİKİYATRİST  PROF. DR. 
NEVZAT TARHAN RÖPORTAJI
Toplumda artan antidepresan kullanımı, 
tahammülsüzlük, şiddet tavırları bir şeylerin ters 
gittiğini tasdikler nitelikte. Alanında uzman bir isim 
olan Üsküdar Üniversitesi Rektörü Psikiyatrist Prof. Dr. 
Nevzat Tarhan ile konuştuk… 
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76

Muhafazakâr ailelerin bile artık teslim 
olduğu bu sistemde hala geleneğin 
düşüş grafiğini seyreden direnişçileriz…

12

ŞEYMA ÇAKIROĞLU YEŞİL: DÜNÜN 
YENİ BUGÜNÜN ESKİ YILI

Evrenin zahiri esrarına yöneldiğimiz kadar enfüsî iç 
dünyamıza yönelmediğimiz bir gerçek. 

16

HÜSEYİN KARACA: DEPRESYONU
FIRSATA ÇEVİRMEK

Yurtdışında yaşadığım beş yıl benim için tam olarak 
böyleydi. Mecburiyetten ‘Minimalist’ oldum. 

28

SALİHA SAĞDIÇ: NASIL
MİNİMALİST OLDUM?

Gülşah Kıyak yakaladığı başarıdan dolayı yaşadığı  
heyecanı, gururu ve hedeflerini anlattı.

32

MİLLİ SPORCUMUZ GÜLŞAH 
KIYAK RÖPORTAJI

14
40

42

ÜMMÜGÜLSÜM TAT: MUTLU
SON ARTIK MUTLU DEĞİL

FİNLANDİYA’YI
KADINLAR YÖNETİYOR

ŞEYDA BETÜL KILIÇ:
ÜVEYLİĞİ KİM ÇIKARDI?

‘Aman onlar huzursuz olmasın’ diye türlü huzursuzluğa 
göğüs geren aileler. Buna rağmen evliliklerin ilk 
haftalarında huzursuzluk yaşayan gençler 

Finlandiya’da ‘Dünyanın en genç başbakanı’ Sanna Marin 
liderliğindeki yeni hükümet, parlamentodan güvenoyu aldı.

Normal şartlarda sağlıklı her anne veya baba elbette 
çocuğunu kan bağı ve gönül bağı esasına dayalı olarak 
beraber büyütmeyi ister.
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HABER

Turuncu Dergisi 
Kastamonu’da 
gençlerle buluştu
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‘Turuncu Dergisi Oku 
Okut’ projesi kapsamında 
kütüphane kuran Turuncu Dergisi 
ekibi bu kez Kastamonu’nun 
Devrekâni ilçesindeki meslek 
yüksekokuluna kütüphane kurdu. 
Kütüphane açılışından sonra 
Turuncu Dergisi Genel Yayın 
Yönetmeni Zahide Ceylan, Turuncu 
Dergisi Editörü Ümmügülsüm Tat, 
Turuncu Dergisi Görsel Yönetmeni 
Şerife Kurt ve Turuncu Dergisi 
Yazarı Psikolog Şeyda Betül Kılıç’ın 
katılımıyla gerçekleşen seminerde 
‘Dünden Sonra Yarından Önce 

Bugün’ konseptiyle gençlerin 
gelecek kaygısını konuştular.

Turuncu Dergisi Genel Yayın 
Yönetmeni Zahide Ceylan, dergiciliğin 
püf noktalarını anlatırken Editör 
Ümmügülsüm Tat ise gençlerin 
geleceğimizin pırlantaları olduğunu 
söyledi. Psikolog yazar Şeyda Betül 
Kılıç, gençlerin gelecek kaygısına 
kapılıp yanlış karar vermemeleri 
gerektiğini belirtti. Devrekâni 
Belediye Başkanı Engin Altukulaç ve 
Kastamonu Üniversitesi Devrekâni 
TOBB Meslek Yüksekokulu Müdürü 
Dr. Öğretim Üyesi Can Vurdu, 
Turuncu Dergisi Ekibine İlçenin 
yöresel simgesi olan Şerife Bacı 
tablosu armağan etti.

HAYATA DOKUNAN 
KADINLAR

Devrekâni’de unutulmaya 
yüz tutmuş dokumacılık sanatı 
yeniden canlanmaya başladı. 
12 Kasım’da faaliyete geçen 
dokumacılık kursunun fikir anası 
Ak Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı 
Neslihan Kaya, ev hanımı kadınları 
dokumacılıkla tanıştırdı. Devrekâni 
Kaymakamı Yücel Erdem, 
Devrekâni Belediye Başkanı 
Engin Altıkulaç ve Kastamonu 
Üniversitesi Devrekâni TOBB 
Meslek Yüksekokulu Müdürü Can 
Vurdu’nun katkılarıyla açılan kursta 
kadınlar kendi emekleriyle üretip, 

Turuncu Dergisi ekibi, Kastamonu Üniversitesi Devrekâni 
TOBB Meslek Yüksekokulu’nda seminer düzenledi.

kendi ekonomik özgürlüklerini 
elde edebilecekler. Turuncu Dergisi 
ekibinin ziyaret ettiği dokumacı 
kadınlar, kendilerine istihdam 
sağlanmasından dolayı mutlu 
olduklarını belirtti. 

KADINLAR GÜCÜNÜ 
MUTFAKTAN ALIYOR

Siyez buğdayı, banduması, yaş 
tarhanası ve cırık tatlısıyla meşhur 
Devrekâni’de kadınlar yöresel 
yemekleri ticarete dönüştürdü. 
Kendi mutfaklarında sevgi ve emekle 
yaptıkları yöresel yemekler, Devrekânili 
kadınlar için bir geçim kaynağı haline 
geldi. Bu sayede Devrekâni lezzetleri 
tüm Türkiye ile buluşma şansı buldu.

HABER: HATİCE KILIÇ
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Takvimler aralık ayını 
gösterdiğinde mevsim 
kışa döner. İlkbaharın 
yeniden doğuş en-
erjisinin, yazın içimizi 

ısıtan sıcacık neşesinin, hazan 
mevsiminin hüznünün ardından 
gelen kış mevsimi bir içe dönüş 
enerjisi getirir hayatımıza. Son-
baharın gelmesiyle yavaş yavaş 
neşesi çekilmeye başlar doğanın. 
Yeşilin binbir tonu önce kırmızı 
ve turuncuya bırakır kendini. Kış 
mevsimi kapıyı çalınca, güneşin 
yeryüzünden vefasızca çekilmesi-
yle esmeye başlayan haşin rüzgar-
lar, inatla kuru dallara tutunan, 
büzüşüp kahverengiye dönmüş, 
son yaprakları da savurur. 

EŞİT DAVRANMAZ 
Kış mevsiminin gelmesiyle 

önce gölgesi terk eder insanı. 
Sonra kalabalıklar dağılır 
etrafından. Yalnızlığıyla baş başa 
kalır insan. Dış dünyaya açılan 
kapılar kapanınca tefekkür 
kapısı açılır. Kışın soğuğu, 
doğanın çıplaklığı, gökyüzünün 
kurşuniliğinin koyuluğu arttıkça, 
fark etmeden biz de o ıssızlığa 
bürünüveririz. Kış mevsiminin 
ıssız, uzun geceleri; kirlenen 
dünya ve kalabalıklar arasında 
ruhu örselenen insan için 

içe çekilme, Allah’ a yönelme 
vakitleridir. Kışın sonunun bahar 
olması gibi tefekkür ve teslimiyet 
içinde olan insan da sonunun 
kurtuluş olacağı idrakine varır.

Kış mevsimi eşit davranmaz. 
Yoksa elinde avucunda insanın; 
pencere aralıklarından, kapı 
altlarından, doğramadaki 
çatlaklardan dolan rüzgâra yenik 
düşer insan. Akan dam, yırtık 
ayakkabıdan sızan nem insanı 
çürütür. Ancak uzanan vicdanlı 
bir dost eli umut olur çıkmak için 
gelecek bahara. 

SAFLIĞI, MASUMİYETİ 
Kar yağışı öncesi hava 

yumuşar, derin bir sessizlik kaplar 
gökleri, kar kokusu dolar ciğerlere, 
mutluluk tozu serpilir çocukların 
ve çocuk kalmayı başaranların 
yüreklerine. Birbirinden benzersiz 
pembe, beyaz pamuk şekerleri 
önce çocukların ağzına, sonra 
yüreğine, en son da toprağa 
düşer. Ancak çocuk çığlıklarının 
delebildiği sağır bir sessizlik çöker 
yeryüzüne. Bütün çirkinliklerin 
üzerini ipek beyaz bir şal gibi 
örten, bir gecede saçlara düşen 
aklar gibi bize saflığı, masumiyeti, 
saf ve temiz kalan insanın 
ulaşacağı menzili çağrıştıran kar, 
kışın sert yüzünü unutturur. 

ZELİHA
TAMER
UÇAR
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GENÇLİK MASKESİ 
Toprak ananın yüzüne beyaz 

bir maske gibi yağan kar, yorgun 
tabiatı bahara hazırlayan bir gençlik 
maskesidir, şifalandırır. İlkbaharın 
aşk sarhoşluğu, yazın hovardalığı, 
sonbaharın romantikliğiyle sarhoş 
olan gözlere inen sis perdeleri 
görmek isteyenler için aralanır. Dört 
bir yanda seyrine doyum olmaz kar 
manzaraları oluşur doğada. Kar en 
çok dağ tepelerine, çam ağaçlarının 
yeşiline, peri bacalarının tepelerine, 
İshak Paşa Sarayı’nın duvarlarına, 
Emirgan Korusu’na, Sultan Ahmet 
Meydanı’na, en çok da külliyelere, 

camii kubbelerine yakışır. Temiz 
temizi sever; kar, temiz bir yere 
düşünce nur üstüne nur olur yağar. 
Sokaklarda salep güğümlerine 
mesai başlar, yanık sesleriyle eski 
mahallelerin dar sokaklarından 
bozacıların sesleri yükselir. Sokaklar 
insanı eve, muhabbete yollar. İlk 
düşen karla birlikte tadı gelen 
bozayla tatlanan ağızlar dost 
meclislerinde muhabbete doyar.

ANILAR GEÇİDİ
Havada kar kokusu varsa; 

çocukluğuma, üzerindeki 
güğümden sobaya damlayan 
suyun tıslama sesine ve gün boyu 
sobanın üzerindeki çaydanlıkta 
kaynayan ıhlamur kokusuna çeker 
beni hatıralarım. Kışın soğuk 
günlerinde sobanın sıcaklığıyla 
gevreyen ev halkının mutluluğu, 
çizgili pijamasıyla gazetesini okuyan 
babamın içimizi ısıtan varlığının 
sıcaklığı sarar hatıralarımı. Evin 
içine asılmış çamaşırlar, radyodan 
yükselen naklen futbol maçı 
yayınları, buharlaşan pencere 
camlarına çizdiğimiz resimler, 
uzun kış akşamlarında sobanın 
üstünde patlatılan mısırlar, afiyetle 
yenilen kestane kebaplar, yapraklı 
takvimlerden gördüğümüz 
memleketin dört bir köşesinden 
kar manzaraları fotoğrafları, 

çocukluğumun kış mevsimlerinin 
soğuk günlerinin sıcak hatıraları 
olarak zihnimde canlanır. Kar 
bütün çocuklar gibi bizim de oyun 
arkadaşımız olurdu. Mahallede 
en büyük kardan adamı hangimiz 
yapacak yarışına girişir, yaptığımız 
kardan adamları kartopu savaşında 
kendimize siper ederdik. Evden 
aldığımız plastik leğenlerle, leğen 
bulamazsak naylon poşetleri 
kullanarak tepelik yerlerden aşağı 
doğru saatlerce bıkmadan kayar, 
üşüdüğümüzü ancak annelerimiz 
zorla içeri aldığında soba başında 
anlardık.  

BÜYÜDÜM 

1997 yılının kış mevsimiydi. 
Gece yarısı telefonun acı acı çalışı 
o gün gibi aklımdadır. Hasta olan 
anneannemin ölüm haberiyle 
içim üşüdü o kış. Annem ve 
babam umrede olduklarından 
köyde yaşayan dayım ve teyzem 
anneannem için kefen alıp gelmemi 
istemişti. On dokuz yaşındaydım. 
Ben bir kış mevsimi büyüdüm, 
elimdeki kefenle aynı renkteydi 
dışarıdaki kar. Annemin yerine 
anneannemin cenazesini yıkayıp 
kefenlemek düştü kaderime. Ben 
o kış mevsimi bağrıma esen sert 
rüzgarlarla çok üşüdüm…

Havada kar koku-
su varsa; çocuklu-
ğuma, üzerindeki 
güğümden sobaya 
damlayan suyun 
tıslama sesine ve 
gün boyu sobanın 
üzerindeki çaydan-
lıkta kaynayan ıhla-
mur kokusuna çeker 
beni hatıralarım.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

2019-0560_TURKCELL_ZEKA_GUCU_LANSMAN_TURUNCU_A4.pdf   1   21/06/2019   10:30



YAZAR YAZAR

zin en büyük acılarının da yazıldığı 
dönemler bu günler. Son dönemin 
şahit olduğumuz en uzun gecesi 15 
Temmuz iken bundan 105 yıl önce 
belki de uzunun da uzunu o beyaz 
Sarıkamış geceleri kemikleri ilikleri-
ne kadar titreten o beyaz soğuğun 
akıtmadığı tek damla kan, tek gram 
barut atılamadan ruhların Allah’a 
teslimiyetine şahit oldu… Seferden 
sefere koşturan, cepheden cepheye 
kalan sağlarla ayakta tutulan bu 
vatanın evlatları. Önce çöl ikliminin 
zorluklarında vatan savunması ya-
parken, Allahuekber dağlarının zorlu 
yollarında yazlık kıyafetleriyle cihada 
koşan neferlerin incecik çarıklarıyla 
aşılamamış yollarında, tarihimize 
böyle acı bir kahramanlık destanını 
yazdırmıştı.

Öyle günlerdeyiz ki… Ahir 
zaman! Düşündükçe kahırlanan 
sadece biz olmamalıyız …

Nereye baksak insan kaynaklı 
sıkıntılar, vahşet ve ölüm. Kimi can 
kimi mal derdinde. İşte insan!

2019’UN SONU
Barış harekatıyla binbir güçlükle 

sağlanan güvenli alanlarda bom-
balanan sivillerin acıları alışılagelen 
haberler arasında. Müslümanların 
çığlıklarına sağır koca bir dünya bir 
yana bir türlü aklı başına gelmeyen 
ve birlik olup güç ifade edemeyen 
İslam dünyası… 

Kadın ve çocukların maruz 
bırakıldığı taciz ve ölüm hadisele-
ri, her zamanın ve mekânın derdi 
güçlünün zayıf üzerindeki bencil 
tahakkümü…

Kutup ayılarının bile sıkıntılı yaşa-
masına sebep insanoğlu en büyük 
tahripkâr ve yok edici. 

Balıkların yediği poşetler ve nay-
lonlu plastikli gıdalar… 

İşte yılların en sonuncusu 
2019’un serencamı vesselam.

Ya Rabbi ne büyük bir sığınaksın. 
Sana sığınıyor ve gelecek nesillerimi-
zi senin bize emanetlerini yine sana 
emanet ederek bir nebze zonklayan 
başımızı dinlendirmek için yastığa 
bırakabiliyoruz. Sen her şeye gücü 
yeten ve her şeyi bilen El Evvel, El 
Ahir olansın.  Elhamdülillah.

Ö
mrümüzden 
geçen bir 
senenin daha 
son demlerini 
yaşadığımız 
zamanlarda-

yız. Hepimizin yaşı kadar bilmem 
kaçıncı senenin sonlarında iyisi 
güzeliyle yeni bir zaman dilimine 
başlayacağız. Evlerimizde çocuk-
larımızın her sene şahit oldukları 
şatafatlı yeni yıl hazırlamalarının 
reklamları, süslemeleri parıltılı hediye 
paketleri, ışıltılarla süslenmiş ağaçları 
mutlu mesut heyecanlı bir tempoyla 
yapılan hazırlıklarının hevesli bakışla-
rı var. ‘Keşke Noel bizim bayramımız 
olsa’ diyen çocuklara sahibiz. Her 
ne kadar kendi bayramlarımıza da 

böyle bir hareket getirmeye çalışsak 
da topluca Noel zamanı yapılan algı 
bombardımanı tesirini oluşturama-
dığımızın etkisiyle olsa gerek, tatmin 
edici olunamıyor maalesef. Kocaman 
ve pek çok sayıda hediyenin yığınları 
arasında hayran bakışlı çocuklarımız 
ve dahi belki de içten içe böyle bir 
kutlamaya hayır demek istemeyecek 
büyüklerimiz var. Her sene yaşanan 
bir travma. Muhafazakâr ailelerin bile 
artık teslim olduğu bu sistemde hala 
geleneğin düşüş grafiğini seyreden 
direnişçileriz…

AHİR ZAMAN 
En uzun geceleri gösteren şu 

takvimde unutulmuş onca seneler… 
Şahsi hayatlarımızın küçük çaplı et-
kilerini hatırlamak bir yana tarihimi-

ŞEYMA ÇAKIROĞLU 
YEŞİL
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Her yıl, en az beş on 
tane düğün, nikah 
davetiyesi geliyor. Yal-
dızlı zarflar, şık gelin-
ler, karizma damatlar, 

sosyal dokunun en alttan en üste 
hep borçla yapılmış organizasyonlar, 
balonlar, çiçekler, yeni gelin evleri... 
Yaşlıların ‘Bizim neyimiz vardı, hali-
nize şükredin’ sözleri… ‘Aman onlar 
huzursuz olmasın’ diye türlü huzur-
suzluğa göğüs geren aileler. Buna 
rağmen evliliklerin ilk haftalarında 
huzursuzluk yaşayan gençler bize 
gösteriyor ki mutlu son artık mutlu 
değil. Daha doğrusu evlilik son değil 
başlangıç.

ZORLANIYORLAR 
İnsan neden evlenir? Gençler bu 

soruyu eskisinden daha çok soruyor. 
Evlenmemek veya geç evlenmek 
birçoğumuzun gördüğü, duyduğu, 
yaşadığı bir durum. Okullar geç biti-
yor, işler kolay bulunmuyor, kendi ha-
yatını kurmak isteyen ya da kurmak 
zorunda olan gençlerin evlenmesi 
için önce dağları aşması gerekiyor. 
Aranılan mükemmel eş adayı da eski-
si gibi komşunun evinde, memleket-
te, okula, iş yerinde kader arkadaşını 
beklemiyor. 

Sosyal medyada her şeyin 
en mükemmelini gören, hayatı 
kendi dünyasında yorumlayan 
gençler ilişki yürütmekte zorla-
nıyor.

BÜYÜK YÜKLER 
TAŞIYORLAR 

Her yer evlilik danışmanı, 
herkes bilirkişi olmuş. Toplum-
sal sorunlar yaşanırken ateşe su 
döken yok. Eskilerin ‘Evlenince 
adam olur’ dediği erkekler ya 
da kadınlar artık evliliği kaldıra-
madığı gerekçesiyle mahkeme-
de alıyor soluğu. Tek ebeveynli 
çocuklar hatta anneannesine, 
babaannesine, dedesine terk 
edilmiş çocuklar… Çocuklar 
evliliklerin bedelini ödüyor. An-
nesini ve babasını seçme şansı 
olmayan evlatlarımız küçük yaş-
larda büyük yükler taşıyor.

KÖTÜ EVLİLİKLER
Bir yanda toplumun en 

küçük yapı birimi olan aileyi ve 
ailelerin karşılaştığı zorluklar 
diğer yanda şiddet hikayeleri… 
Kısır döngü gibi birbirini 
tekrarlayan toplumsal süreçler. 
Kötü evliliklerin sonucu olarak 
şiddet, şiddetin sonucu olan 
travmalar ve gelecekteki kötü 
evlilikler… Hepsi birbirini 
tetikliyor gibi. Artık daha sık 
duyuyoruz antidepresan 
almadan yaşayamayanları, adını 
daha söylemekte zorlandığımız 
psikolojik rahatsızlıkları… Ya da 
öfke ve düşmanlık kavramları 
zihninde tam anlamıyla 
frenlenemediği için ölüm 
makinası gibi etrafa korku 
saçanları… 

HAYATIN KENDİSİ
Toplum bir mutfak ya da 

bir laboratuar değildir. Toplum 
hayatın kendisidir. Toplumun 
bir hücresinde meydana gelen 
sıkıntılar tüm mekanizmaları 

etkiler. Dünya yangına koşar 
gibi şiddete koşarken bizim 
kodlarımızdaki iyiliğe tutunup 
dünyaya iyiliği mayalamamız 
gerekir? İçinde bulunduğumuz 
şartlarda bu nasıl mümkün 
olacak? Elbette ülkesini ve 
beraber yaşadığı insanları sa-
hiplenerek. Prototipler yerine 
gerçek karakterler yetiştirerek. 
Elbette iletişimi, adaleti, kültürü 
güçlendirerek.

GERÇEKÇİ FİKİRLER
Sosyal medyada önüne 

çıkan her etikete nafaka, 
İstanbul Sözleşmesi, şiddet, 
kadının çalışması gibi 
konularda ahkam kesenler 
okumazlar muhtemelen 
ama toplumun hem kendine 
hem de değerlerine format 
atmaya ihtiyacı var. Hepimiz 
karşımızdakinin insan olduğu, 
Allah’ın kulu olduğu gerçeğiyle 
yeniden bakmalıyız. Gerçekçi 
fikirleri doğru zeminlerde 
konuşmalıyız. 

YENİ EŞİKLER
Evet, evlilikler artık mutlu 

son değil. Yeni sorunların, yeni 
eşiklerin ilk adımı. Bu adımı 
atarken en önemlisi güven 
duygusu. Hem birbirimize hem 
de topluma güven kodlarımı-
zın yeniden yazılması lazım. 
Travmalardan değil kendine 
güvenen, geleceğe güvenen 
bireylerden konuşmanın vakti 
çoktan geldi. Mutlu sonlar 
değil mutlu başlangıçlar için 
toplumsal yapımızı yeniden 
gözden geçirmemiz gerekiyor. 
Modernizmin enkazına değil 
kadim geleneğin inceliklerine 
tutunmak gerekiyor. Değişimi 
başkalarından beklemek değil 
kendimizden ve çevremizden 
başlamak gerekiyor.

Yapabiliriz, yapabilirsin... Sa-
dece isteyelim ve inanalım. 
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E vrenin zahiri esrarına 
yöneldiğimiz kadar enfüsî iç 
dünyamıza yönelmediğimiz 
bir gerçek. Halbuki kalbiyle 
insandır beşer. Yüreğiyle, 

merhametiyle, adaletiyle hilafet liyakatini 
almıştır yeryüzünde.

İmaj ve surette yıkılıp giden modern 
asrın çocukları, yüreği besleyen gıdalardan 
mahrumiyetinin farkına varacak irandan 
yoksun. Acınacak nokta işte tam da burası! 
Açlığını bilmeyen, susuzluğunun farkında 
olmayan çok bilmiş nesillerin evrene verdiği 
zarar, çevre kirliliğinden az bir felaket değil.

İÇ KARARTICI
Günümüzde neredeyse herkes bir meç-

hul bunalımdan bahsediyor. Zahirde şık 
ve gösterişli, hakikatte mutsuz milyonlarca 
insan var. Doğduğunda kulağına ezan oku-
nan, camilerinde cemaatle namazlar kılınan 
bir toplumun, depresyondan mustarip 
olması, garipsenecek bir durum değil mi? 
Problem nerede?

Depresyonu bir fiziksel bedensel ma-
raz/hastalık olarak kabul edersek, tıbbi bir 
konuda uzmanlık alanının sınırlı olduğu bir 
alanda ihtiyatlı konuşmak en iyi çıkar yol. 
Latince ‘Deprimere’ yani ‘İç karartıcı’ anla-
mına gelen ruhsal bozukluk olan depres-
yon, psikolojik, biyolojik ve sosyal faktörlere 
bağlı ortaya çıkan ‘His, düşünce ve davranış-
larımızı olumsuz etkileyen, sürekli üzüntü 
halinde olmaya ve zevk veren durumlardan 
keyif almamaya yol açan, çeşitli duygusal 

ve fiziksel belirtileri olan, kişide görevlerini 
yerine getirme yeteneği azaltan, denetlene-
mez durumdaki kaygıyı ifade eden, yaygın 
ve ciddi ancak tedavi edilebilen tıbbi bir 
hastalıktır.’

FAKİRLİK BİR FAKTÖR 
Bedenin kendi fizyolojik evreni olduğu 

gibi kalp ve iç dünyanın da kendine has 
bir ledünni/manevi evreni var. Dindarlık, 
âfâkî/dış dünya ile enfüsî/iç âlem arasındaki 
ahenk ve dengenin sağlanması demek. 
İman esaslarına inanan, ibadetlerini ifa 
eden toplumun mantık olarak psi-
kolojik yıkıcı hastalıklardan 
uzak olması gerekmez 
mi? Realite böyle 
mi? Ne yazık ki 
hayır.

DEPRESYONU
FIRSATA ÇEVİRMEK
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 İstatistikler, namaz kılan-kılma-
yan şeklinde bir ayrıma tabi tutma-
dan toplumun bir depresyon uçuru-
muna yuvarlandığını söylüyor. Met-
rolar, otobüsler, tramvaylar birbirine 
tahammülü olmayan, tamamen nar-
sist kırmızı çizgileriyle hareket eden, 
bencil bir o kadar da tahammülsüz 
insan tipleriyle dolu. Depresyon 
tıbbi bir vaka olsa da bu hastalığın 
temelleri, basit toplumsal erdemler-
deki ihmallerde aranmalıdır.

Toplumun ekonomik açıdan  
fakir olması o toplumun depresyon 
ve psikolojik hastalıklara yakalanma-
sında bir faktör olabilir; fakat fakirlik 
ve ekonomik şartlar depresyon için 
tek sebep olmamalıdır. Kırsal 
alanda ekonomik olarak çok iyi  
durumda olmayan fakat ruhi  
psikolojik bir iç dinginliğine sahip 
olan, hayatla çevreyle barışık insan-
ların varlığı bu hipotezin geçersiz 
olduğunu ispat için yeterlidir.

SABIR 
Depresyon 21’nci yüzyılda daha 

çok şehirlerdeki bir kâbus olarak 
görünmektedir. Şehirleşmenin getir-
diği büyük problemler depresyonu 
daha da tetiklemektedir.

İnancın ve amelin kâmil manada 
uygulandığı fertlerde depresyon 
gibi manevi hastalıkların görünme-
mesi gerekiyor.

 Zira pasif gibi algılanabilecek 
fakat pasif duruştan ziyade aktif bir 
harekete geçme mekanizması olan 
sabır tevekkül ve kanaat vb. unsurlar 
küçük yaşta insanlara kazandırılma-
dığı takdirde, bu küçükler ilerde bir 
bencil canavar sürüsü olarak top-
lumda manevi hastalıkların tetikleyi-
cisi olabilmektedir.

Sabır bir toplumda kişinin do-
nanması gereken en büyük silahtır. 
Çünkü sabır bir maruz kalma ve kat-
lanma durumu değil, harekete geç-
menin tetikleyici unsurudur. Ahiret 
ve kader inancına sahip olan mümin 
insan, kendisine sağlık, sıhhat, afiyet 
güç kuvvet yetenekleri bahşeden bir 
yaratıcının kendisine daha nice gü-

zel sürprizler hazırlama kudretine de 
sahip olduğunu düşündüğü anda 
manevi bir rahatlama hissedecektir.

ALLAH’I ANMAK 
“Kişinin Rabbine en yakın oldu-

ğu ân, secde anıdır” (Müslim, Salât, 
215) Hadis-i Şerifi aslında depresyon 
tedavisinin seccadede olduğunu 
bizlere haykırmaktadır. Seccadenin 
rehabilitasyonunda Kur’an eğitimiy-
le meşgul olan insanların doksan 
yaşlarında bile gençleri kıskandıra-
cak bir hafıza gücüne sahip olmaları, 
depresyon gibi manevi hastalıkların 
da tedavisinin adresini bize gös-
termektedir. “Kalpler Allah’ı zikirle 
ancak huzura erer” (Ra’d 13/28) 
ayet-i kerimesi tecvidi kıraati harfleri 
mahreçleri kadar, verdiği psikolojik 
sosyolojik ailevi mesajlarıyla hayatı-
mızda yer almalıdır.

“Kim benim zikrimden/
Kur’an’ımdan yüz çevirirse onun 
için zor, sıkıcı bir hayat şekli/dar 
bir geçim vardır; kıyamet günü de 
onu kör olarak haşrederiz.” (Taha 
20/124) ayet-i kerimesi, geçim 
sıkıntısı çekenlerin, ekonomik 
problemler yaşayanların tekrar 
düşünmesini gerektiren bir mesaj 
vermektedir. Depresyon vakalarının 
hemen hemen çoğu ekonomik 
sıkıntıların sonucunda gelen stres 
ve endişelerden kaynaklanmaktadır. 
Fakirlikle aile içi huzursuzlukların 
Kuran’a uzaklığımızla doğrudan 
ilişkisi bulunmaktadır.

DURUŞU BOZMAMAK 
Asıl paradoksal sorun şudur: 

Dindar kişilerin depresyona 
uğramasını nasıl izah edeceğiz? 
Kanaatimizce burada da daha farklı 
faktörler devreye girmektedir. 
Kur’an okumak, ahlaka dönüşen 
bir erdemli süreklilik davranışına 
dönüşürse huzurun anahtarı olur. 
Kur’an’ın sadece bir vahiy ve mesaj 
olarak indirilmesiyle yetinilmemesi, 
Peygamberimizin (S.A.V) 23 yıl 
sıkıntılarla dolu hayatı yaşayıp 
sünnetiyle Kur’an’ı bize anlatması, 

sahabelerin de çile dolu bir 
bedelle hayatlarını iman uğrunda 
vakfetmeleri dolayısıyla Kuran 
sünnet bütünlüğü içerisinde gelen 
mesajın somut ahlaki örneklerini 
temsil etmeleri, huzurun sadece 
bir mesaj, bir okuma değil bir 
aynı zamanda hayatın içindeki bir 
mücadelenin de adı olduğunu 
göstermektedir. Huzur sadece salt 
bir mutluluk, salt bir saadet değildir. 
Huzur, musibetler içerisinde 
de varlığımızı varoluşumuzu 
hatırlamak; bizi biz yapan, bize 
hediye eden Rahman karşısındaki 
duruşumuzu bozmamak demektir.

Başka bir ifadeyle huzur, sadece 
sevinç içerisinde yaşama ütopyası 
değil, zor zamanlarda ayakta ka-
labilme iradesini ortaya koymak, 
musibetler karşısında musibetlerin 
ardından gelecek güzelliklere hazır-
lanabilme güç ve enerjisini biriktire-
bilmektir.

DAVA ŞUURU
Depresyon sayesinde insanlar 

tamamen bir yıkım ve yok oluşun, 
bir devrilmenin felaketzedeleri 

değil bu fırsatla ayağa kalkabilme 
fırsatını elde etmiş talihli insanlar 
da olabilirler. Tasavvuf tarihinde 
büyük zahitler büyük sufilerin hayat 
hikayeleri okunduğu zaman her 
birinin geçmişi itibariyle büyük 
bunalımlar büyük buhranlar 
yaşadıkları görülmektedir. Bugün 
Müslüman olmayan topraklarda 
yaşayıp da sonradan Müslüman 
olan kimseler, büyük manevi 
depresyonlar buhranlar yaşadıktan 
sonra Kur’an ve sünnetin 
manevi atmosferine kendilerini 
atmaktadırlar. Asıl incelenmesi 
gereken, sabah akşam Kur’an 
ve hadisin ikliminde yaşadığı 
halde depresyonla mustarip olan 
kişilerdir. Problem namaz abdest 
Kur’an gibi ibadet ritüellerinin kâmil 
manada yerine getirilmemesinden 
kaynaklanmaktadır.

Diğer yandan depresyon gibi 
bunalımlar, büyük düşünürlerin 
büyük şairlerin büyük dâhilerin 
ortaya çıkması için bir fırsattır. Buh-
ranından bir mukaddes dava şuuru 
çıkaran insanlar tarihte hep var 
olmuştur. 

Sabır, tevekkül 
ve kanaat vb. 
unsurlar küçük 
yaşta insanlara 
kazandırılmadığı 
takdirde, bu 
küçükler ilerde bir 
bencil canavar 
sürüsü olarak 
toplumda manevi 
hastalıkların 
tetikleyicisi 
olabilmektedir.
Sabır bir toplumda 
kişinin donanması 
gereken en büyük 
silahtır.

Huzur sadece salt 
bir mutluluk, salt 

bir saadet değildir. 
Huzur, musibetler 

içerisinde 
de varlığımızı 

varoluşumuzu 
hatırlamak; bizi biz 
yapan, bize hediye 

eden Rahman 
karşısındaki 
duruşumuzu 

bozmamak 
demektir.
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Yaşadığı dünyanın manevi 
erozyonuna çareler arayan mürşitler, 
değişmez bir kader olarak, yaşadığı 
toplum tarafından hep deli olmakla 
yaftalamışlardır.

AHENGİ KAYBOLMUŞ TOPLUM 
Depresyon bir derdin davasını 

gütmek, toplumdaki manevi buhranı 
önemsemek ise bu mukaddes bir 
sancıdır. Bu mukaddes dert kişiyi 
ahirette dertsiz kılar. Dünyada mana 
adına İslam adına dert ve sıkıntının 
muhatabı olanlar, ahirette dertsiz 
yaşayacaklardır.

Antidepresan ilaçlara bağımlı 
yaşayan bir toplum, ahengini 
kaybetmiş bir toplumdur. Toplumun 
ahengini cami mescit tekke okul 
ve aile inşa eder. Tekkesini ailesini 
kaybetmiş bir dünya, depresyon 
girdabına sürüklenecektir. Tekke 
derken insanların gönül dünyalarını 
inşa eden, kişilerin gönüllülük 
esasına göre hiçbir beklenti içinde 
olmadan birbirine dini ahlaki 
değerleri aşıladığı bir fıtrî müessese 
ahengini kastediyoruz. Dünyamızın 
özlediği ahenk, tekkenin temsil ettiği, 
tasavvufun iç dünyasındaki mana 
genişliğini yansıtan ahenktir. Kişilerin 
kurumların yanlış kanaatlerine 
bakılmadan tasavvufun bir manevi 
enerji olarak, topluma karşı saygı 
ve hürmet çimentosu olarak tekrar 
gündeme getirilmesi gerekmektedir.

Mevlâna, Yunus Emre gibi büyük 
dervişlerin sadece hamasi çerez 
niteliğindeki sözlerinin toplumda 
manevi bir aşıya dönüşmesi zordur. 
Mevlâna’nın çektiği çilenin, Yunus’un 
Taptuk tekkesinde yaşadığı ıstırabın 
anlaşılması modern dünyada fertlerin 
depresyon gibi sıkıntılardan bir fırsat 
üretmesinin formülü olabilir. Gazali, 
büyük bir bunalımın ardından İhyâ 
adlı dev eserini yazabilmiş, irfan 
tarihine bu şekilde adını yazdırmıştır.

KAMİL İNSAN 
Depresyon salt bir felaket olarak 

görülmemelidir. Tıbbın imkanları 
çerçevesinde bu hastalık tedavi 

edilmeye çalışılmalıdır. Fakat 
bu hastalığı yenme konusunda 
dindar kişilerin daha talihli insanlar 
olduğunu söylemek durumundayız. 
Zira inanç bir yaşam refleksi olarak 
kişiyi dünyada mutlu edecek en 
büyük formüldür.

İnanç dünyasındaki ahlaki 
erdemlerdeki eksiklikler amelin 
de ibadetin de aslında kâmil 
olmadığının bir göstergesidir. İman 
inanç ve ibadeti kâmil olan insanların 
bedensel mutluluklarının da kâmil 
olacağı unutulmamalıdır. Ritüellerine 
dikkat edilerek, görselliğe kurban 
edilmeden, muhtevası ve ruhu 
korunarak, bir hegemonya 
aleti olmaktan çıkarılarak, dinin 
gönüllerdeki huzurun adresi olması 
için çalışmalar yapılmalıdır.

MANEVİ İLAÇ
Ezan, Kur’an namaz, cemaatle 

namaz hayır faaliyetleri vb. ayrıntılar 
bir huzur haritası olabilir. Fakat 
unutulmamalıdır ki huzur bireyseldir. 
Bireylerin mutlu olduğu bir toplumda 
toplum bir bütün olarak mutlu 
olacaktır. Bireylerin mutluluğu da 
öteki bireylerin mutluluğuna saygı 
duymaya, onların sevgi ve ihtiramını 
kazanmaya bağlıdır.

Her yönden gerilmiş, politik 
sosyolojik gerginlikler ile ötekinin 
düşmanı hasmı haline gelmiş bir 
toplumun depresyondan mustarip 
olması gayet normaldir. Kıtaları 
harmanlayan, kucaklayıcı bir disiplin 
olarak İslam dininin tasavvufi boyutu 
gelecek yıllarda dünyanın manevi 
ilacı olacaktır.

FELAKETTİR 
Depresyon bir felakettir, asıl 

felaket İslam’ın bu felaketi aşabilecek 
bir formüle sahip olduğu bilincinden 
uzaklaşmaktır. Ahlaki erdemlerle 
İslam’ın ruhuna vakıf olan fertler her 
türlü dünyevi sıkıntının üstesinden 
gelebilir. Unutulmamalıdır “Bazen 
hoşlanmadığınız bir şey, hakkınızda 
iyi olabilir ve hoşlandığınız bir şey de 
hakkınızda kötü olabilir. Allah bilir, 

siz bilmezsiniz.” (Bakara 2/216) 
ayeti gereğince hayırda şer şerde 
hayır olabilir. Bu bakış açısından 
depresyonun bir erdemli dünya 
için bir fırsat olduğu, büyük 
fikirler büyük çarelerin bir 
mukaddimesi olabileceği göz ardı 
edilmemelidir.

BİRLİK OLAMAYAN 
MÜSLÜMANLAR 

Burada bilinmesi gereken bir 
başka konu da fitne konusudur. 
Fitne, bir Müslümanın bir 
Müslümandan nefret etmesi, 
onun başına gelen musibetten 
dolayı sevinmesidir. Bugün 
depresyondan da tehlikeli olan 
şey, ümmetin günlük çıkarlar 
için her türlü kardeşlik ilkesini 
pervasızca nasıl çiğneyebildiği, 
Müslüman kardeşinin başına 
gelen felaketlerden nasıl haz 
alabildiğidir. Müslüman, kafirin 
bile küfür sıfatına ve özelliğine 

kızar, kafirin kendisine değil. 
Zira bugünün kafiri yarının mü 
‘mini olabilir. Hal böyleyken 
günümüzde Müslümanlar kafire 
kızmadığı kadar birbirine diş 
bilemekte, nefret kusmaktadır.

Müslüman olmayan 
toplumlarda müzik spor vb. 
aktiviteler toplumu birleştiren, 
bir araya getiren ahenk unsurları 
iken Müslüman toplumlar hiçbir 
değer yargısı etrafında bir araya 
gelememektedir. Buna ister 
dünyevileşme diyelim ister 
politize olma diyelim realite 
maalesef budur.

Müsamaha ve hoşgörü 
refleksleri tahrip edilmiş 
toplumda depresyon tabii bir 
sonuçtur.

Kardeşlik ilkesini bir ‘Çıkar’ 
söylemi olmaktan çıkarıp, 
Müslümanca yaşama sanatının 
alfabesi haline getirme zamanı 
gelmiştir.

Mevlâna, Yunus 
Emre gibi büyük 
dervişlerin sadece 
hamasi çerez 
niteliğindeki sözlerinin 
toplumda manevi 
bir aşıya dönüşmesi 
zordur. Mevlâna’nın 
çektiği çilenin, 
Yunus’un Taptuk 
tekkesinde yaşadığı 
ıstırabın anlaşılması 
modern dünyada 
fertlerin depresyon 
gibi sıkıntılardan bir 
fırsat üretmesinin 
formülü olabilir. 

 Bugün 
depresyondan da 
tehlikeli olan şey, 
ümmetin günlük 

çıkarlar için her türlü 
kardeşlik ilkesini 
pervasızca nasıl 

çiğneyebildiği, 
Müslüman 

kardeşinin başına 
gelen felaketlerden 

nasıl haz 
alabildiğidir.
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M
aalesef Türkiye’de 
işler pek yolunda 
gitmiyor. Kadına, 
çocuklara, hayvanlara 
karşı şiddet haberleri 
her gün gazetelerde, 

televizyonlarda… Toplumda artan 
antidepresan kullanımı, tahammül-
süzlük, şiddet tavırları bir şeylerin 
ters gittiğini tasdikler nitelikte. 
Alanında uzman bir isim olan Üs-
küdar Üniversitesi Kurucu Rektörü 
Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan ile 
konuştuk… 

YENİ TANIŞTIK 

Antidepresan kullanımıyla 
başlayalım isterseniz. Anti-
depresan kullanımı ülkemiz-
de neden bu kadar arttı?

Yalnızca Türkiye’de değil dünyada 
da arttı. Ülkemizdeki artışın nedenlerin-
den biri antidepresanla yeni tanışmış 

olmamız. Bundan 10 yıl önce yılda 12 
milyon kutu antidepresan tüketilirken 
bugün 60-70 milyon kutu kullanım-
dan bahsediliyor. Eğer böyle giderse 
önümüzdeki 10 yıl içinde nüfusun 
yarısı antidepresan kullanıyor olacak. 
Bu durumun üzerine çalışmamız lazım. 
Manhattan’da, ABD’de, gökdelenlerin 
olduğu şehirlerde atık sulardan, ka-
nalizasyon sularından alınan örnekler 
incelenerek antidepresan kullanımı öl-
çülüyor. Bizim de İstanbul’da bunu yap-
mamız lazım. Türkiye’de de dünyada 
da ruh sağlığı açısından bir alarm var, 
bunu bir kenara not etmek gerekiyor. 

İLAÇLA TEDAVİ EDİLMELİ
Hocam gerçekten psikolo-
jik rahatsızlıklarımız var 
mı yoksa gündelik hayatta 
‘Ben depresyondayım’ ya 
da ‘Ben takıntılıyım’ demek 
aslında sorumluluklarımızı 
mı azaltıyor?

Depresif ruh haliyle klinik dep-
resyonu karıştırmamak gerekiyor. 
Kişinin depresif ruh hali yani gün 
içinde kendisini kırgın hissetmesi 
olabilir. Bir insanın geçmişine bakar-
ken iyi ve kötü hissettiği zamanlara 
bakarız. Kendisini kötü hissettiği 
zamanların daha çok olduğunu 
söyleyen kişi ‘Minör’ depresyonda-
dır. İsteme bozukluğu dediğimiz 
depresyon kişinin iyi bir ruh hali 
içerisine girememesidir aslında. 
Bu durum 15 günden daha uzun 
sürüyorsa, kişi depresif ruh halin-
den çıkamıyorsa bu durum ‘Majör’ 
depresyona dönüşebilir. Minör dep-
resyon iyi hissetmeme halidir. Majör 
depresyonun en büyük belirtisi ise 
hayattan, rutin işlerden, çay içerken 
zevk almamak ya da eskiden mak-
yaj yaparken aldığı hissi bir daha 
hissetmeme ve makyaj yapamaya-
cak hale gelme halidir. Üzüntü hali-
ni yoğun hissetme, zevk aldığı işleri 
yapamama, ölümü sık sık düşünme, 
insanı intihara götüren fikirlerin 
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     Türkiye’de ve dünyada 

ruh sağlığı 
alarm veriyOr

Psikiyatrist  Prof. Dr. Nevzat tarhaN:

 Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Türkİye’de antİdepresan kullanımının arttığını 
söylüyor ve eklİyor “Bundan 10 yıl önce yılda 12 mİlyon kutu antİdepresan 

tüketİlİrken bugün 60-70 mİlyon kutu kullanımdan bahsedİlİyor. böyle gİderse
önümüzdekİ 10 yıl İçİnde nüfusun yarısı antİdepresan kullanıyor olacak.”
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olması, konsantrasyon bozukluğu, 
zihinde yavaşlama, uyku bozukluğu, 
cinsel istek bozukluğu, yorgunluk, 
enerji azalması, birkaç merdiven 
çıkınca halsiz kalınması belirtileri-
nin birkaçı varsa bu durum majör 
depresyon kabul edilebilir. Majör 
depresyon klinik bir durumdur, sero-
tonin eksikliği vardır ve ilaçla tedavi 
edilmelidir. ‘Kafana takma geçer, gez 
toz, kendi kendinin doktoru ol, idare 
et’ gibi tesellilerle geçmez. Ayağı 
kırık bir insana ‘Kendi kendinin dok-
toru ol’ demek ne kadar iyileştirici ise 
klinik depresyonda da ancak o kadar 
iyileştiricidir. 

NORMALE DÖNMEYİ  
ÖĞRENMELİYİZ

‘Depresyondayım, takıntı-
lıyım’ diyen kişiler günlük 
hayattan kaçmak için mi bir 
mazeretin arkasına saklanı-
yor yoksa gerçekten yardı-
ma ihtiyaçları var mı?

‘Depresyondayım, takıntılıyım’ 
diyen kişiler genellikle depresyonda 
değillerdir ama kötü bir ruh halini 
ifade etmek için bu ifadeleri kulla-
nırlar. Eğer kişiler böyle konuşuyor 
ve uzmana danışmadan ilaç alıyorsa 
yanlış yapıyorlar. Antidepresan almak 
yerine sorunu çözme stratejilerini 
geliştirmeleri, zihinsel tekniklerle 
kendilerini rahatlatmaları, mutluluğa 
önem vermeyi öğrenmeleri gerekir. 
Sonuçta hepimiz insanız, tahta deği-
liz. Beklentilerimiz, kızgınlıklarımız var 
fakat doğal stratejilerle normal ruh 
halimize dönmeyi öğrenmeliyiz. Bazı 
kişiler olayları abartılı yorumluyor, bü-
yük anlamlar katıyor ve depresif ruh 
haline kolay giriyor. Bu birkaç saat 
sürerse sorun değil fakat birkaç hafta 
sürerse uzman yardımı gerekiyor.

ANLAMAK LAZIM

İntihar haberleri, her üç sos-
yal medya kullanıcısından 
birisinin psikolojik telkinler-
de bulunması, aile travmala-
rı, bilinçaltı sorunların sosyal 
medyada çok konuşuluyor. 
Bu konuların gündeme sık 
gelmesi neyin işaretçisi? 

Bazı konuların konuşulması kişi-
nin zihin haritasında bu sorunların 

çözümü noktasında bir aksaklık ol-
duğunu gösterir. Açık açık konuşan 
kişiler bir arayıştadır ve bunun do-
zunu kaçırmazsa bu durum çözüm 
arayışına dönüşür. Fakat bu konuların 
zihinde sık yaşatılması kişinin ‘Psiko-
lojik ihtiyacım var’  demesinin başka 
bir halidir. İyi bir kişiden, bir dosttan, 
uzmandan yardım almalıdır. İkili ilişki-
lerde sürekli sorunlarından, travmala-
rından bahseden kişiler yakınmacıdır 
ve sorun odaklı yaşarlar. Bazı insanlar 
sorundan, bazı insanlar öfkeden bes-
lenir. Bu durumu yaşam biçimi haline 
getirenler çözmeye çalışıp çözeme-
diği zaman bu konularla ilgili arayışa 
giriyor. Onları anladığımızı hisset-
tirmemiz gerekiyor. Aktif dinleyici 
olmak lazım. Dikkatle dinleyeceksin, 
sonrasında negatifliğinin arka pla-
nında ne olduğunu tespit edeceksin. 
Negatif ölçekle hayata bakan insanlar 
‘Ben yalnızım’ diyorsa, konuşmak ve 
anlamak lazım. 

MODERNİZM   
EVLİLİĞİ BOZDU

Yeni evliliklerde 
boşanmaların artmasının 
bir nedeni de psikolojik 
sorunlar mı? Kişiler artık 
evliliği kaldıramıyor mu?

Evliliklerde son yıllarda boşanma 
oranları arttı. 2017 yılı TÜİK istatis-
tiklerine göre ilk beş yılda boşanma 
oranı yüzde 39, yani 100 evli çiftten 
39’u boşanıyor. Bu oran 10 yıl önce 
böyle değildi. Dünya ülkelerine ba-
kıldığında ise özellikle Avrupa başta 
olmak üzere Batılı ülkelerde bu ora-
nın yüzde 50’nin üzerinde olduğunu 
görürüz. Modernizm, evliliği ve aile 
hayatını bozdu. Boşanmalarda psiko-
lojik sorunların etkisi ise başlı başına 
bir sorun. Evlenecek kişilerin evlilik 
olgunluğunun olması gerekiyor. Eh-
liyeti olmayanlar nasıl araba kullana-
mazsa evlilik olgunluğu olmayanlar 
da sağlıklı bir evlilik yürütemez. Çalış-
ma, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan-
lığı’na burada çok iş düşüyor. Ehliyet 
testi gibi evlilik testi olabilir. Evlilik 
yeni bir yaşam çünkü. Bir gelinin evli-
lik ve gelin olma hakkında öğrenmesi 
gereken konular var. Erkeklerin de 
öyle. Türkiye’de gençler açısından bu 
konuda boşluk var. Boşanma oranla-

rıyla özellikle gelişmiş ülkelerde açık 
evlilikler ortaya çıktı. Kadın ve erkek 
evliler ama başkalarıyla ilişkileri var 
veya nikahları yok ama yıllardır bir-
likteler. Nikahsız evliliği olanın çocuk 
sahibi olmaması gerekiyor çünkü 
insan eşinden boşanır ama çocuğun-
dan boşanamaz. Böyle birlikteliklerde 
yetişen çocukların geçmişi travma-
larla dolu oluyor. Evlilikten korkuyor 
gençler. Durum böyle giderse 50 yıl 
sonra dünya yaşanılır bir halde olma-
yacak. Modernizm nikahsız hayatlara 
izin veriyor. Evlilik kurumu yıpranır-
ken çocuklar zarar görüyor. Bu konu 
ciddi bir şekilde masaya yatırılmalı. 
Evliliklerde ego savaşları çok fazla. 
Kişilik savaşlar rekabet duygusu ön 
planda. Oysa evlilik rekabetin değil 
tamamlayıcılığın olması gereken bir 
alan. Taraflardan biri hakimiyet kur-
mak üzere evlenir diğeri de bu duru-
mu kabul ederse teslimiyetçi evlilik 
olur ama mutluluk olmaz. 

YATKINLIK GENİ 

Psikolojik rahatsızlıklarda 
genetiğin etkisi nedir?

Bazı psikolojik rahatsızlıklarda ge-
netik nedenler bulundu ama bunlar 
hastalık değil yatkınlık geni. Alzhei-
mer, şizofreni, bipolar bozukluk, otizm 
gibi hastalıklara yatkınlık geni var ve 

uygun koşullar oluşursa bu hastalıklar 
meydana çıkıyor. Kişiyi şartlar hazır-
lıyor bir bakıma. Fırtınalı bir hayat, 
stres, beyinde artan serotonin ihtiyacı, 
vücudun yanlış protein üretmesi 
birbirini takip ediyor. Stres yönetimi 
yapabilen kişilerde ise hastalık uyu-
yor, canlanmıyor. Beyin networkü 
çok önemli. Psikiyatrik hastalıklar ilk 
çıktığı anda gerçek anlamda en geniş 
şekilde tedavi edilmeli. İdeal tedavi 
yapılırsa hastalıktan geriye tortu kal-
mıyor, kişinin geleceği daha düzgün 
oluyor. Uzun süre tedavisiz kalmış 
hastalarda ise düzelme şansı daha az 
oluyor. Tıpta vahşi çocuk vakaları var. 
Çocuklar doğal ortamda vahşi hay-
vanların yanında hiç insan görmeden 
büyürse onlar gibi davranıyor hatta 
insan olduğunu bile unutuyor. Ortam 
çok önemli. İyilik ve kötülük eğilimi 
doğar insanın içinde var. Sosyal etki, 
çocukluk çağı travmaları, şartlar kişiyi 
iyi ya da kötü yapıyor. 

İNCELENMELİ 

Hocam eşinde var olan psiko-
lojik rahatsızlıkları yüzünden 
ortak alanları kullanama-
yan, ortak bir hayat yaşaya-
mayan insanları duyuyoruz. 
Bu durumda olanlara ne 
tavsiye edersiniz?

Ehliyeti olmayanlar 
nasıl araba 
kullanamazsa 
evlilik olgunluğu 
olmayanlar da sağlıklı 
bir evlilik yürütemez. 
Çalışma, Aile ve 
Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı’na burada 
çok iş düşüyor. 
Ehliyet testi gibi 
evlilik testi olabilir.  

Nikahsız evliliği olanın 
çocuk sahibi olmaması 
gerekiyor çünkü insan 

eşinden boşanır 
ama çocuğundan 

boşanamaz. Böyle 
birlikteliklerde yetişen 

çocukların geçmişi 
travmalarla dolu oluyor. 

Evlilikten korkuyor 
gençler. Durum böyle 

giderse 50 yıl sonra 
dünya yaşanılır bir 
halde olmayacak.



2928 Ocak 2020 / TuRuNcu DERGİ TuRuNcu DERGİ / Ocak 2020

Aynı yatağa mı yatmıyorlar, bir-
likte yemek mi yiyemiyorlar, aynı evi 
mi paylaşamıyorlar bunlara bakmak 
lazım detaylı olarak. Ortak alanlarda 
eşine yabancı gibi görünebilir, zarar 
verme veya zarar görme korkusu 
olabilir. Hepsi ayrı ayrı incelenme-
si gereken konular. Belki dışarıda 
kendini daha güvende hissederken 
evde aynı güveni hissetmeyebilir. 
Çözülmemiş travmalar vardır geçmi-
şinde, temelsiz korkuları varsa onlar 
ele alınmalıdır. 

Psikolojik ilaç kullananlar-
dan zaman zaman ilaçla-
rını herhangi bir uzmana 
danışmadan bıraktığını 
duyuyoruz. 

İlaç keyfi gerekçeyle alınıyorsa 
zararlıdır. En zararsız ilaç alınmamış 
ilaçtır. Her ilacın kazancı ve kaybı var-
dır. İyi düşünmek lazım hasta o ilacı 
alırsa ne olur, almazsa ne olur? Bu 
kararı verecek kişi de uzmandır. Eğer 
uzman görüşü konusunda tereddüt 
varsa ikinci bir uzmana danışılabilir. 
İlacı komşuya, Ayşe’ye, Fatma’ya 
sorarak bırakmak sağlıkla kumar oy-
namaktır. Bir ilaç gerekiyorsa yıllarca 
kullanılabilir.

MARJİNALLİK GENİ

Hocam en son bir genç kızı 
öldüren katilin ifadeleri 
medyada yer aldı. Batı’daki 
sık sık önümüze çıkan seri 
katil hikayeleri artık Türki-
ye’de de mi var? Tüm bunlar 
bir komplo olabilir mi?

Böyle senaryolar kurgulamaya 
gerek yok. Türkiye’de bu tip 
adamların piyasaya sürülüp, 

ortalığın karıştırılmak istendiğini 
sanmıyorum. Her toplumda radikal 
kişiler mutlaka vardır. Bunların 
tamamını öldürelim deseniz yerine 
yenileri mutlaka gelecektir. Radikallik 
bir gendir, marjinallik bir gendir. 
Toplumda yüzde 3’ü geçmez. 
Böyle kişilerin sosyal desteği 
zayıfsa daha da kötü olabiliyorlar. 
Burada topluma büyük iş düşüyor. 
Ceren Özdemir vakasında 
gördüğümüz gibi muhalefeti 
ilelebet düşmanlaştıran bireyler var. 
Bu kişiler önceden alarm veriyor. 
Aslında yaptığı kötülük toplum 
tarafından karşılığını bulmuyor. 
Kedileri öldürenler, canlılara zarar 
verenler hep önceden verilen 
alarmlar. Toplum bunu görüyor 
ve rehabilite etmek için uğraşıyor. 
Esas mesele bu. Ceren Özdemir 
vakasındaki kişi de hasta değil, böyle 
birine asgariden değil azamiden 
ceza verilir. Psikiyatri kontrolünden 
geçiriliyor tutuklular bu karar 
aşamasından önce sorunlu komşu, 
sorumlu yönetici toplum tarafından 
yaptıkları cezalandırılmamış 
insanlardır aslında. Kötü duygular 
iyi duygulardan daha hızlı yayılıyor. 
Öfke kontrolü yapamayan kişiler 
daha saldırgan olabiliyor. Geçtiğimiz 
günlerde Hollanda’da genç bir kızı 
öldürmek suçundan yargılanan 
mahkûma, 14 yıl hapis cezası 
ve psikolojik tedavi zorunluluğu 
getirildi. Öfke uyuşturucu özelliği 
olmayan ilaçlarla kontrol altına 
alınabilir. Kötü eğilimi olan 
insanların iyi ortamda daha farklı bir 
ruh haline büründüğünü görüyoruz.

ATAERKİL YAKLAŞIM
Aslında en önemli konu-
yu finale bırakmış olduk. 
Kadına yönelik şiddeti 
ataerkil topluma, İstanbul 
Sözleşmesi’ne ya da na-
faka mağduriyetine bağ-
lamak ne kadar doğru bir 
yaklaşım?

1969 yılında kadınlar için özgürlük 
hareketi başladı. Fransız devriminden 
1969 yılına kadar beden gücü zihin 
gücünün önündeydi ve erkek ege-
men bir toplum yapısı vardır. 

Bilginin ön plana çıkmasıyla 
kadınların sosyal hayattaki 
pozisyonunu değiştirdi. Kadınlar 
ve erkekler eşit bir pozisyona geldi. 
Daha öncesinde kadının erkeğe 
itaat etmesi bekleniyordu. Otoriter 
erkek, sarhoş erkek, kadına evliliğin 
ilk yıllarında dersini veren erkek 
modelleri vardı.1960’ların sonlarından 
itibaren kadınlar özgürleşmeye 
başladı. Zalim, acımasız, şiddet 
uygulayan kocaya daha önce boyun 
eğen kadın buna katlanmamaya 
başladı. Tabii bu süreç içinde 
feminizmde bir bölünme yaşadı. 
Bir grup kadınların özgürleşmesini 
savunurken diğer grup erkeklere 
düşman oldu. Erkeklere düşman olan 
feminizm boşanmaları etkiledi, aile 
içi şiddet çoğaldı. ‘O bağırırsa sen de 
bağır, karşındaki tabak fırlatırsa sen de 
fırlat’ diyenler kadın ve erkek ilişkisini 
savaşa çevirdi. Burada toplumun yeni 
sorunlara eski cevaplar vermesinin 
de etkisi var. Oysa eski sorulara bile 
yeni cevaplar verilmesi gereken 
bir dönemdeyiz. Evde huzursuzluk 
olduğunda kadına bağırma, gözünü 
korkutma eskilerin tabiriyle kedinin 
bacağını ilk günden ayırma söylemleri 
bizim kültürümüzde yok aslında. 
Fakat bu ataerkil yaklaşım ilişkilere 
bir şekilde yerleşmiş. Kur’an-ı 
Kerim’de, sanıyorum Nisa Suresi’nde 
geçen ‘Uyarma’ ifadesi bile dilimize 
‘Vurma’ olarak çevrilmiş. Oysa kırmızı 
ışıkta geçeni trafikte uyardığın gibi 
eşler birbirinin uyaranı olmalı. Bazı 
durumlarda zorlama yapılabilir ifadesi 
vurma olarak geçirilmiş. Darp olarak 
tercüme edilmiş. Bir bakıyorsun 
‘Dayak cennetten çıkmadır’ diyorlar. 
Oysa Peygamber Efendimiz (S.A.V)’in 
hayatında şiddet yok, vurmak yok. 
Eşleriyle ilişkisi, aile hayatı hepimize 
örnek. Kadın ve erkek ilişkilerinde aile 
hayatını yaşatmak gerekiyor. Ataerkil 
kültür kadına yönelik şiddetin sebebi 
değil sonucudur. Kadın ve erkek 
sağlıklı bir ilişki kurmadığı zaman 
şiddet ortaya çıkıyor maalesef. Fiziksel 
olarak üstün olan şiddet uyguluyor 
ve bu durum bir sebep değil sonuç 
oluyor. Aile içi iletişimin artması 
önemli.

CİNSİYET ADALETİ 

Peki, İstanbul Sözleşmesi’ni 
bu durumda nereye   
koyacağız?

İstanbul Sözleşmesi toplumsal 
cinsiyet kavramıyla kadınlara ve erkek-
lere zarar veriyor. Toplumsal cinsiyet, 
kadın, erkek cinsiyeti, cinsiyet eşitliği 
kavramları ihtiyacı karşılamıyor. Doğru 
olan cinsiyet eşitliği değil cinsiyet 
adaleti. Kadın ve erkek biyolojik ve 
psikolojik olarak eşit değil. Askerlik ve 
diğer fiziki alanda erkekler, duygu iste-
yen mesleklerde kadınlar neden daha 
başarılı düşünmek lazım. Çocuklarla 
ilgili mesleklere daha fazla eğilimi var 
kadınların. Kadın ve erkek beyni farklı 
çalışır. Maalesef İstanbul Sözleşmesi 
ve onun neticesinde ortaya çıkan 
yasa 6284, çözüm üretmiyor. Kadının 
beyanında ‘Bana cinsel tacizde bulun-
du’ denildiği anda 20 yıla yakın ceza 
isteniyor. Oysa bir iftira durumunda 
yeni mağdurlar ortaya çıkıyor. Aile içi 
ilişkilerin düzenlenmesinden çok aile 
içi düşmanlık artıyor. Aile sorunları öç 
alma duygusuyla çözüme kavuşamaz. 
İlişkilerde karşı taraftan intikam alarak 
aile toparlanamaz. Aile içi ilişkiler için 
anlaşmazlık merkezlerinin kurulması 
gerekiyor. Bunları yapmak mahkeme-
lerin görevi değil. İstanbul Sözleşmesi 
bizim kültürel dokumuza uymuyor. 
Sözleşme bu haliyle sanık sandalyesi-
ne oturtulup tartışılmalı. İki aylık evlilik 
için ömür boyu nafaka istemi de ayı 
bir mağduriyet. Baskı, korku ve tehdit 
değil ancak iletişim aile içi sorunları 
çözer. Devletin bu konularda daha 
çok proje üretmesi ve bu konulara 
daha çok değinmesi lazım. 

Her toplumda radikal 
kişiler mutlaka vardır. 
Bunların tamamını 
öldürelim deseniz 
yerine yenileri mutlaka 
gelecektir. Radikallik 
bir gendir, marjinallik 
bir gendir. Toplumda 
yüzde 3’ü geçmez. 
Böyle kişilerin sosyal 
desteği zayıfsa daha 
da kötü olabiliyorlar. 
Burada topluma 
büyük iş düşüyor. 

Erkeklere düşman 
olan feminizm 

boşanmaları etkiledi, 
aile içi şiddet çoğaldı. 

‘O bağırırsa sen de 
bağır, karşındaki 

tabak fırlatırsa sen de 
fırlat’ diyenler kadın 

ve erkek ilişkisini 
savaşa çevirdi. 

Burada toplumun 
yeni sorulara eski 

cevaplar vermesinin 
de etkisi var. 



YAZAR YAZAR
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Bir kitap okudum, hayatım 
değişti”, “Bir film seyrettim, 
hayatım değişti” derler, 
hayata bakış açıları hızla 
değişen insanlar. Yoksa 

hayat dediğimiz şey öyle kolay de-
ğişmez tabii. Bazen de mecburiyet-
ler değiştirir insanın hayatını…

MECBUREN
Yurtdışında yaşadığım beş yıl 

benim için tam olarak böyleydi. 
Mecburiyetten ‘Minimalist’ oldum. 
Tek çocuklu bir aile olarak kendi 
kararımıza bırakılmayan –Üç kişilik 
ailelere verilen evlerin metrekaresi 
belli- metrekare hesabına göre bir 
oturma-yaşama alanı bulduğuma 
şükredip, misafir odası alışkanlığıma 
‘Elveda!’ dedim. Nasıl olacaktı da asil 
mavi kanlı misafirlerimi, bizim her 
gün oturduğumuz odada ağırlaya-
caktım? Çocuğum küçük değildi, 
evcil hayvanım yoktu, ne kadar 
kirletebilirdik neticede... Olsun yine 
de kapısı kilitli, sadece misafirlerin 
oturacağı bir odam olsaydı keşke 

diye epey hayıflandım. Türkiye’den 
ayrılırken dört senede kendi başı-
mıza dört kere bile oturmadığımız 
misafir odasını tasfiye ederken çok 
üzülmüş, son bir haftamı özene 
bezene seçip hiç kullanamadığım 
koltuklarda oturarak geçirmiştim. 
Ama olsun yine de aile üyelerinin 
kullanmasının yasak olduğu, müze 
evimin en kıymetli bölümü olacak 
bir misafir odam olsaydı, iyiydi. 

SEVİMLİ MÜFETTİŞLER
Keşke tek sorun misafir odası ol-

saydı! Yeni yaşamımız, misafirler için 
ayrı yemek takımı, ayrı çatal bıçak 
takımı gibi şeylere de izin vermiyor-
du. Bu yeni ülkede geçici olmamız 
sebebiyle yalnızca acil ve gerçek 
ihtiyaçlarımızı alacaktık ve misa-
firlerin kullanacağı ayrı çatal bıçak 
takımı gerçek bir ihtiyaç değildi. Yani 
değilmiş!  Oysa o güne dek bunların 
hayati ihtiyaçlar olduğunu düşünü-
yordum. Aniden gelen ve evimi bal 
döküp yalanacak seviyede göreme-
yecek olan misafir korkulu rüyamdı. 
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Neticede misafir dediğimiz şey-
ler, bir yerde evimizi denetlemek 
için gelen sevimli müfettişlerdir. 
Gelmişken de çay içip muhabbet 
ederiz. Tam olarak böyle düşünü-
yordum. Yoksa neden misafirler için 
sterilize edilmiş, ev halkı olarak kul-
lanmak şurada dursun dokunama-
dığımız eşyalarla dolu özel bir alan 
ayarlamaya çalışacaktım ki!

MİSAFİRLE EŞİT ŞARTLARDA
İçine itildiğim minimalist düzen, 

iş yükümü azaltsa da zaman zaman 
eski müze evimi özlüyordum. Müze 
evimden uzaktaydım ve salata yap-
tığımda koyacak 17 tane alternatif 
salata tabağım yoktu. Senede bir 
kez bile sıra gelmeyen fincan takım-
larım da yoktu. Üstelik biz ve misa-
firler aynı fincanları kullanıyorduk. 

İteklenerek sokulduğum mini-
malist düzen ve zaman; kol kola 
girerek bana öğrettiler ki, misafir 
ağırlamak için düzinelerce tabağa, 
çatala, bardağa gerek yokmuş. 
Üç tencere, on tabakla da misafir 
ağırlanıyormuş. Tabii yemekleriniz 

de lezzetli olursa bonus puan ka-
zanıyorsunuz. Hiçbiri yoksa; tatlı dil, 
güler yüz! 

HAYATIMDAN ÇIKARDIM 
Kocaman ve içi bir dünya ge-

reksiz eşyayla dolu bir eviniz yoksa; 
misafiriniz gelecek diye günler 
öncesinden stres yapmanıza gerek 
kalmıyor. Yeni minimal hayatım ve 
minimal evim sayesinde; toparlama 
ve temizleme için harcadığım za-
man neredeyse yarıya indi. Zaman 
ve iş yüküyle doğru orantılı olarak 
yaşadığım stres de azaldı. Geçici 
yaşama durumu sebebiyle ‘Nasılsa 
almayacağım’ diyerek ev eşyaları 
alışverişini de hayatımdan çıkardım. 
Meğer yalnızca ‘Evim’ için ne kadar 
çok zaman harcıyormuşum!

‘MİSAFİR HAVLUSU’ GİTTİ
Artık ‘Günlük’ ve ‘Misafirlik’ diye 

kategorilere ayırdığım hiçbir şey kal-
mamıştı; evimizde kast sistemi fiilen 
ve hukuken kaldırılmıştı. Misafirler 
ve ev halkı olarak biz; aynı koltuklara 
oturuyor, aynı tabaklardan yemek 

yiyor ve hatta aynı havluları kullanı-
yorduk. Ülkemiz kadınları için devrim 
niteliğinde bir şey yapmış ve ‘Misafir 
havlusu’nu da tedavülden kaldırmış-
tım. 

“Keşke misafirlerim için hiç kir-
lenmeyen ve kullanılmayan ayrı bir 
evim olsa, oraya kimse girmese biz 
başka bir evde yaşasak” diye düşün-
düğüm zamanlardan bu günlere 
nasıl gelmiştim bilmiyorum. Ama so-
nuç olarak geldiğim yerden oldukça 
memnundum. 

Benim böyle minimalist oldum 
çok mutluyum sözlerime bakmayın, 
gerçek minimalistler duysa “Böyle 
minimalist olmaz!” der, tefe koyarlar 
beni. Çünkü onlara göre asla yeterin-
ce minimalist olamıyoruz. Hep daha 
sade olmanın ve ‘Gerçek ihtiyaç’ ol-
gusunun peşindeler. İtiraf etmeliyim 
ki, hala ihtiyacımın dışında alışveriş 
yapıyor ve yaşam alanımı düzenler-
ken kendi konforum dışında şeyleri 
düşünebiliyorum. 

BİZE PEK UYMUYOR
Esasen 1960’larda bir sanat akımı 

olarak ortaya çıkan minimalizm; mü-
temadiyen popüler şeyler bulan ve 
arkasından koşan günümüz insanı 
için bulunmaz bir nimet oluverdi. 
Türkçe’ye ‘Sadecilik’ olarak çevirebi-
leceğimiz ama güzel ülkemin güzel 
insanlarının fıtratına çok da uymayan 
bu akım, özellikle Uzak Doğu’da almış 
yürümüş. İki çatalla yaşayan insanlar 
var. Bizim memleketin evsizleri bile 
o kadar sade olamaz! Yatak odasında 
sadece bir yatak olan -halı, perde, ıvır 
zıvır hiçbir şey yok- insanlar var. “Misa-
fir gelirse nerede yatar” diyerek evini 
yatak yorganla istifleyen yurdum ka-
dınına göre değil tabii bu işler. 

Pişirme, kirletme işlemleri orada 
yapılsın, diğer mutfak tertemiz dur-
sun diye, mutfak içinde gizli mutfak 
olan evler gördü bu gözler. Zaten ca-
nım memleketimin güzide insanları 
olarak kullanmayacağımız, ama güzel 
görünsün diye aldığımız eşyalarla 
meşhuruzdur. 

Hasılı, elin Japon’u gibi iki çatal 
bir döşekle yaşamayız belki ama şu 
müze evlerimizin içinden çıkıp bir 
hayata karışsak nasıl olur?

İçine itildiğim 
minimalist düzen, 
iş yükümü azaltsa 
da zaman zaman 
eski müze evimi 
özlüyordum. 
Müze evimden 
uzaktaydım ve 
salata yaptığımda 
koyacak 17 tane 
alternatif salata 
tabağım yoktu. 

Benim ‘Böyle 
minimalist oldum 

çok mutluyum’ 
sözlerime 

bakmayın, gerçek 
minimalistler duysa 

“Böyle minimalist 
olmaz!” der, tefe 

koyarlar beni. 
Çünkü onlara göre 

asla yeterince 
minimalist 

olamıyoruz. 

YAZAR



RÖPORTAJ: ZEHRA GÜVELİ

Mİllİ Sporcumuz 
Gülşah Kıyak Turuncu 

Dergİsİ’ne yakaladığı 
başarıdan

dolayı yaşadığı 
heyecanı, gururu

ve hedeflerİnİ 
anlattı.
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A
ntalya Spor Salonu’nda 70 
ülkeden 1250 sporcunun 
katılımıyla devam eden 
Dünya Büyükler Kick Boks 
Şampiyonası’nda, Türkiye 
Kick Boks Milli Takımı spor-
cuları Gülşah Kıyak ile Duy-

gu Turan, dördüncü gün mücadele-
leri sonunda dünya şampiyonluğunu 
elde etti. Gülşah ile şampiyonluğunu 
kutlamak için görüştük. Sporu, sporcu 
kadın olmanın zorluklarını, dünya 
şampiyonu Gülşah’ın hikayesini ko-
nuştuk. Samimi, tanıdık bir hikâye gibi 
anlattı başarısına uzanan yolu. 

Buyurunuz…

AİLEM HEP DESTEKLEDİ
Gülşah kicks boks merakın 
nasıl başladı? Çocukken spo-
ra merakın var mıydı mese-
la? Ailen destek oldu mu?

Dövüş sporlarına merakım çok 
küçük yaşlarda başladı. O zaman-
lar çocuk aklı sevdiklerimi koruma 
içgüdüsüyle ne kadar güçlü olursam 
sevdiklerimi o kadar korurum dü-
şüncesi vardı. Aynı zamanda büyük 
bir Bruce Lee hayranıydım. Böylelikle 
dövüş sporlarıyla tanışmış oldum. 
Ailem bana her zaman destek oldu. 
Hatta çoğu zaman ben antrenman-
lara gitmek istemediğimde,  yorgun 
olduğumda bile annem “Gülşah hayır 

kızım antrenmana git sen ülkeni 
bayrağını temsil edeceksin” diyerek 
bana destek olmuştur. Bu konuda 
çok şükür ailem hep arkamda durdu, 
desteklerini hep hissettim.

“BAŞKA SPOR YAP,   
EVİNDE OTUR!”

Türkiye’de sporcu kadın 
olmak zor mu?

Zaten her gün haberlerde, sosyal 
medyada görüyoruz, Türkiye’de kadın 
olmak zor. Tabii ki bana da her zaman 
“Dövüş sporları kadın işi değil, başka 
spor yap evinde otur” gibi şeyler 
diyenler oluyordu. Ama benin bir 
hedefim, hayalim vardı ve hiç yılma-
dan ona ulaşmak için çalışacaktım. 
Öyle de oldu çok şükür ülkemi iki 
farklı branşta; kick boks ve wushu da 
temsil ederek bu mutluluğu yaşadım. 
Bayrağımızı dalgalanırdım.

GALİBİYET, ŞEHİTLERİMİZ  
İÇİN 

Hayatında spor olmasa ne 
yapmak isterdin?

Çocukluk hayalim olan beden eği-
timi ve spor öğretmenliğini, bu kutsal 
görevi icra ediyorum. Aktif sporcu 
olmasam da yine de sporun içinde 
olurdum. Eğer öğretmen de olmamış 
olsaydım ‘Özel Hareket Polisi’ olmak 
isterdim.

   Ülkemi temsil etmenin    
         gururu ve onurunu 

bu yıl dA şAmpiyon
olArAk yAşAdım
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‘Dünya Büyükler Şampi-
yonası’nda altın madalya 
kazandın. Türkiye’yi yurt 
dışında temsil etmek, altın 
madalya kazanmak   
nasıl bir duygu?

Harika bir duygu! Kelimelerle 
tarif edemem bu duyguyu. Herkesin 
yaşamasını isterim. Vatana bayrağa 
millete bağlı bir evlat olarak yetiştim. 
Bunun sorumluluğunun her zaman 
farkındaydım. Ülkemi temsil etmenin 
gururu ve onurunu bu yıl da şampi-
yon olarak yaşadım. Marşımızı okut-
mak bayrağımızı göndere çektirmek 
en büyük hayalimdi. ‘Bir gün olacak’ 
diyordum, oldu çok şükür. Burada da 
belirtmek istiyorum ki şehitlerimiz 
içindi bu galibiyet. Vatan ve bayrak 
uğruna şehit olan tüm askerlerimiz 
polislerimiz öğretmenlerimiz ve Fırat 
Yılmaz Çakıroğlu içindi.

BAKIŞ AÇILARI DEĞİŞTİ
Dönünce hayatında   
neler değişti?
Ailem her zaman gurur 

duymuştur fakat tanımadığım 

insanların dahi bana ulaşması, 
güzel dileklerde bulunup, gurur 
duyması hayatımda alacağım tüm 
kararları etkileyecek nitelikte oldu. 
Çevremdekilerin yaptığım spora 
bana bakış açıları değişti. Bu spora 
ne kadar bağlı olduğumu daha iyi 
anladılar. Artık her konuda daha 
dikkatli olmam gerekiyor.

Kaç yaşındasın? Geleceğe 
dair planların neler?
30 yaşındayım, geleceğe dair 

planım şampiyonluğumu korumak 
için daha çok çalışmak. Ayrıca vatana 
millete hayırlı çocuklar yetiştirmek.

PES ETMEYİN!
Sporla ilgilenen gençlere 
söylemek istediğin bir  
şey var mı?
Her şeyden önce disiplinli ve azim-

li olmalarını tavsiye ediyorum. Asla 
pes etmesinler asla vaz geçmesinler.

Bu keyifli söyleşi için   
teşekkür ederiz.
İlginiz ve desteğiniz için asıl ben 

teşekkür ederim. Aileme, antrenörler-
im İrfan Doruk ve Hasan Fahri Şen’e, 

bana en büyük moral kaynağı olan 
öğrencilerime, emeği geçen ve maddi 
manevi destek olan herkese sonsuz 
teşekkürler ve saygılar.

DOĞRU 
TARAFSIZ

GÜVENİLİR
HIZLI HABERİN 

TEK ADRESİ...
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Ayşe Ciplioğlu 
Kaş’ın kitabı 
‘Çocukluğum& Bir 
Kardelen Öyküsü’ 
raflarda yerini aldı. 

Çocuk kalbini önemini ve dahası 
o kalplere dokunmayı bilen bir 
isim Ayşe Hanım. Bu vesileyle 
kendisiyle keyifli bir röportaj 
gerçekleştirdik. Ayşe Hanım 
çocukluğun kıyılarına götürdü 
bizi…

OKUMA AŞKI
Sevgili Ayşe Kaş, Turuncu 
okurları sizi tanıyor 
aslında… Birkaç yıla kadar 
Turuncu yazarıydınız. Yine 
de okurlarımıza kendiniz 
hakkında kısa bir bilgi 
verebilir misiniz?
Bismillahirrahmanirrahim. 

Besmelenin bereketi, Allah’ın 
selamı ve samimi kalbin 
duasıyla. 1971 Elâzığ merkezde 
doğmuşum. İlkokuldan sonra 
okula devam edemedim. Ama 
yine de eğitimden vazgeçmedim. 
Kur’an kursuna gittim. Orada 
okuma aşkımı azda olsa tatmine 
çalıştım. Daha sonra birçok 

sosyal ve kültürel çalışmalarda 
bulundum. Evlendikten sonra 
eğitim maceram başladı. 

Ankara Üniversitesi Dil Tarih 
ve Coğrafya Fakültesi Fars Dili 
ve Edebiyatı ve Arap Dili ve 
Edebiyatı bölümlerinden çift 
anadal yaparak mezun oldum. 
Üniversite eğitimim süresinde 
İran Kültür Merkezi’nde Farsça 
öğretim kursuna da devam 
ettim. İran İmam Humeyni 
Uluslararası Dil Okulu’nda 
burslu eğitim de aldım. 
Yüksek lisansımda Ankara 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Tasavvuf bölümündendir. Halen 
Osmangazi Üniversitesi Temel 
İslam Bilimlerinde doktora 
yapmaya devam ediyorum. 
Arapça-Farsça tercüman olarak 
sağlık bakanlığına bağlı bir 
kurumda sağlık alanında görev 
yapmaktayım. Evli ve iki çocuk 
annesiyim. İlk yazım hayatıma 
Millî Gazete sayfalarında 
başladım. Daha sonra, Turuncu, 
Kültür Ajanda, Diyanet Çocuk 

Dergisi ve birçok internet 
siteleriyle sürdürdüm ve halen 
de devam ettirmekteyim.

ÖMÜR BOYU SÜRER 

Ayşe Hanım, çocukluk insan 
hayatında özel bir zaman 
dilimini kapsamakta. Siz 
o günleri akıcı bir dille 
anlatmışsınız. Neden 
çocukluk? Sizi bu dönemi 
yazmaya iten sebep neydi?

Evet kitabım çocukluğa dair 
anılarla süslendi tarafımdan. 
Acı tatlı yaşanan her şeyin 
özel bir çerçeveye alınması 
lazım gelen bir dönemdir o 
bence. İnsanın dünyaya en saf 
ve masum duygularla baktığı 
günlere özlem duyması doğal 
bir şeydir. Kişinin çocukluğunda 
yaşamadığı bir şeyin arzulanması 
bir ömür boyu sürer bazen. Ne 
bileyim eğer birimiz çocukken 
balon oynamamışsa çok şanssız 
görebilir kendini. Ya da salıncakta 
sallanamamışsa… Tabii herkesin 
farklı özlemleri olabilir. Ben de bazı 
şeylerin yokluğunu çektim. Öz bir 
ifadeyle anlattım çok sıkmadan. 
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İstedim ki, başkalarına örnek 
olayım…Tabii güzel günlerde 
vardı. Onları da anlattım takdir 
okuyucunundur.   

GÜZEL ÖRNEKLER   
YAŞATMALI 

Çocukluğunuzda her karede 
ayrı bir mesajınız olduğunu 
görmekteyiz. İnsan çocukken 
gördüğü ve yaşadığı olaylar-
dan etkilenir tabii. Siz yaşa-
mınızda bu etkiyi ne kadar 
hissettiniz? 
Hayatım boyunca her yeni ta-

nıştığım insanı çocukluğumda tanı-
dıklarımla kıyaslamışımdır. Sahiden 
de böyledir. Mesela bir komşumuz 
vardı hep dua ederdi bize. Sonraki 
yıllarda her gördüğüm ağzı dualı 
insanı ona benzetirdim. Dedem 
her sabah sofraya oturmadan bize 
nasihat ederdi. “İyi olun kötülerle 
muhatap olmayın. Dua edin en çok 
da bunu söyleyin “Allahümme ecir-
na minennar ve adhilnal cennete 
maal ebrar” derdi. “İyi insanlarla haşr 
olunmak için dünyada da iyilerle 
arkadaşlık edin” derdi. Bu nedenle 
anne babaların bu güzel dönemde 
çocuklarına güzel anılar bırakacak 
şeyler yaşatmaları önemlidir. İnsanın 
en latif çağında müteessir olduğu 
olayları zihninde biriktirmesi tabii 
bir şeydir.

CESARET İSTER
Siz bir çocuğun kalbinde yeşe-
ren ümitlerden bahsederken 
ne hissettiniz?
İnsan heyecanlanıyor tabii. 

Duygularınız tavan yapıyor şimdiki 
deyimle. Çünkü öyle naif, öyle zarif, 
öyle tatlı bir kapı ki çaldığınız. Sesle-
ri kuşlar gibi cıvıl cıvıl… Konuşma-
ları şarkı nağmelerine benziyor. Bir 
çocuk konuşurken aklım başımdan 
gider benim. Başımı döndüren bir 
halettir bu. Bu halim yeni değil, ta 
çocukken evdekiler söyler durur-
lardı. ‘Ne kadar çocuk seviyorsun 
sen böyle? ’diye. Yolda gördüğüm, 
tanımadığım çocukları bile sever, 
öperdim. Evet, ümitlerin başağa 
durduğu yerdir o minik kalpler. On-
lara dokunmak elbette cesaret ister. 
Arı duru duygularla eğildim önle-
rinde. Bir zamanlar ben de sizin gibi 
çocuktum dedim…

ÖNEM VERECEĞİZ
Anılarınızda çok renkli şah-
siyetler var. Sizin mahalle 
kitabınızda betimlediğiniz bu 
insanları günümüze taşımakla 
toplum hayatında bir uyanışı 
amaçladığınız belli. Ama bu-
gün durum ortada. Büyük bir 
dejenerasyonla yüz yüzeyiz. 
Toplumda ahlaki umdeler, ge-
lenek ve ananeler yavaş yavaş 
terk edilmekte. Sizce bugünün 

toplumunda da sizin çocukluk 
devrenizde yaşanan ilişkiler 
kurulabilir mi? 
Evet tabii bugün maalesef bir 

yozlaşma söz konusu. Ama bu du-
ruma nasıl ve neden geldik? Bizim 
elimizde olan sebepler de var olma-
yan da. Ama bir yapabileceklerimiz-
den sorumluyuz. O nedenle bugü-
nümüzü sağlam ilmiklerle hakikate 
bağlamalıyız. Bizi biz yapan değer-
lerimizi yaşatmak için çocuklarımızı 
güzel yetiştirmeliyiz. Onların bizden 
gördükleriyle yarınları şekillendi-
receği muhakkaktır. Ektiğimiz şey 
yarın elimize geçen hasıla olacaktır. 
Biz istedikçe yaşar iyi ve güzel olan 
her şey… Biz devam ettirdikçe 
çoğalır sevgiler ve değerler. Önem 
vereceğiz, saklayacağız, aktaracağız, 
yazacağız ve de okuyacağız ki son-
raki nesillere ulaşsın…

GÖNÜL TELLERİNE   
DOKUNMAK 

Ayşe Hanım, ‘Bir Kardelen Öy-
küsü’ yazdınız. Ülkemizde böy-
le öykülere konu olacak nice 
kardelenler saklıdır kim bilir… 
Sizden talep edilmesi halinde 
onlara da tercümanlık etmek 
ister misiniz? 
Gönle tercüman olmak ne güzel 

bir şeydir. Yazarlar ve şairler bunun 
için vardır zaten. Bu kitabı yazmam-
daki amaç da buydu zaten. Belki 

okuyanlar kendilerinden birçok şeyi o 
satırlarda bulacaklardır. Belki de benim 
onların ruh ikizleri olduğumu bile dü-
şüneceklerdir. Tabii ki aklın yolu birdir. 
Ama onları anlatmak, yardım etmek, 
gönül tellerine dokunmak, dertlerine 
derman olacak sözcükleri ipe inci dizer 
gibi sıralamak başımla gözüm üstüne 
bir meram olur ki seve seve yaparım…

İTİNA İSTERLER 
Ayşe Hanım şiir bahçenizde 
çocuklara yer verdiniz. Sizce 
çocuğun şiirle büyümesi neden 
önemlidir?
Çocuk kalbi şiirden ilham alır. Dün-

yaya latif bir duyguyla nazar eder. İn-
sanlara şefkatle davranır ve zalimlikten 
ve zorbalıktan nefret eder. Onun şiirle 
buluştuğu dünyada kalbine güneş do-
ğar adeta. Işıldadıkça geleceğe umut 
olur. Bu çiçek yetiştiren bahçıvanın on-
lara itina etmesine benzer. Çiçeklerini 
sular, toprağını kazarak havalandırır, 
gerekirse onları korumak amacıyla ilaç-
lar da… İşte çocuklarımız da böyledir. 
İtina isterler. Çocuklarımıza en güzel 
sözcüklerle hitap edelim. Onlara da 
böyle zarif ve latif sözcükleri öğretelim. 
Şiirlerle ruhlarına seslenelim. Sevgile-
riyle doğsunlar yarınlara inşallah…

Hikâyelerinizde oldukça yaşan-
mışlık hissi algılanmakta. Sizi 
çocukluğunuzdan bu yaşa kadar 
en çok zinde tutan olay neydi?
Bu çok zor bir soru aslında. Ama 

bence insanın hayatında dönem-
sel değişimler olmakta. Kimi zaman 
önemli olan bir şey diğer bir zamanda 
o kadar da önemli olmaya biliyor. Ama 
işte benim hayatımda hep revaçta 
olan, hep birinci hevesim olarak kalan 
şey okumaktı. 

KAÇINILMAZ BİR GERÇEK
Bir edebiyat gönüllüsü olarak gü-
nümüz teknolojisiyle haşir neşir 
olan çocukların bilgisayar oyun-
larına gömüldüğü gerçeğinden 
yola çıkarak nasıl bir hamleyle 
bilinçlenmesini bekliyorsunuz?
İşte bu çok hassas bir konu. Tekno-

loji çağımızın olmazsa olmazı. Telefon-
suz adım atamıyoruz artık. Bilgisayarlar 
yastık yorgan gibi kaçınılmaz ihtiyaçla-
rımız oldu. Peki çare nedir? Biz tekno-
lojiyi nasıl kullanacağımızı öğrenmek 
zorundayız çare bu. Teknolojiyle adam 

da öldürülüyor, kurtarılıyor da. Tercih 
bizim. Ama biz Anadoluluyuz. Bizim 
özümüz eğriye sapmaz. Sözümüzse 
“Eline, diline, beline sahip ol…Ya hayır 
söyle ya da sus” düsturuna bağlıdır. 
Anadolu insanı tarih boyunca kendi öz 
değerlerini şiirlerle manilerle dile ge-
tirmiş, maneviyatını nazımlara dökerek 
kalıcı kılmıştır. O zamanlar teknoloji 
yoktu ama ne vardı? Akıl vardı değil 
mi? Mesela Yunus Emre, şiirlerinde sarı 
çiçekle konuşmuş neden? İnsana söy-
letmemiş de ölüm gerçeğini bir çiçeğe 
söyletmiştir? Çünkü bir çiçeğe kim da-
rılabilir ki? Bir çiçeğin söylediğine kim 
kayıtsız kalabilir ki? Siz bugüne değin 
hiçbir çiçekle konuşmadınız mı yok-
sa? O zaman yanarım size şimdiden. 
Çünkü kalbi katıların bilmediği şeydir 
şiir. Şiirin verdiği mesajı başka şey vere-
mezdi. Düşünsenize İstiklâl şairimiz o 
güzelim mısraları yazmasaydı biz İstik-
lâl Savaşı’nı neyle kazanabilirdik? O, on 
kıtalık nazmın bize verdiği şuuru başka 
ne vücuda getirebilirdi?

ONLARI SEVELİM 
Son olarak okurlarımıza vermek 
istediğiniz bir mesajınız var mı?
Çocuklarımızı sevelim, önemseye-

lim, güzel yetiştirelim. Onları dinleye-
lim, yakınlaşalım. Maddi ihtiyaçları ka-
dar manevi ihtiyaçlarını da düşünelim. 
Çocuklarımızla çocuk olalım. Onlarla 
şakalaşalım. Bazen bir büyük gibi istişa-
re ederek kendilerine onları değerli bir 
birey olarak gördüğümüzü gösterelim. 
Unutmayalım ki, bir zamanlar biz de 
onlar gibi çocuktuk. Çocuk yanlarını 
öne çıkararak onlarla diyaloğa girsinler. 
Suçlamasınlar, dinlesinler, yargılama-
sınlar dinlesin ve anlamaya çalışsınlar. 
Yol göstersinler, sevsinler, sevdirsin-
ler… Bir de tabii yazmış olduğum 
‘Çocukluğum’ adlı kitabı çocuklarıyla 
birlikte okuyarak onların o saf ve ber-
rak düşlerinde kurulu ülkelerinde ge-
zinsinler…

Bize verdiğiniz bilgilerden dolayı 
teşekkür ediyorum Ayşe Hanım. 
Daha nice değerli ve birbirinden 
güzel çalışmalara imza atmanız 
dileğiyle…
Ben teşekkür ederim. Ben de size, 

bütün Turuncu ailesine ve okurlarıma 
yürek dolusu muhabbetlerimi ve şük-
ranlarımı sunuyorum. Allah’a emanet 
olunuz. Selam ve saygılarımla...

Çocuk yanlarını 
öne çıkararak 

onlarla diyaloğa 
girsinler. 

Suçlamasınlar, 
dinlesinler, 

yargılamasınlar 
dinlesin ve 
anlamaya 

çalışsınlar. Yol 
göstersinler, 

sevsinler, 
sevdirsinler...
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HABER: ZEKERİYA ELTİMUR

Kadın ve siyaset tartışması dün-
ya genelinde hızla devam edi-
yor. Eşinin statüsüyle siyasete 
atılmış kadınlar, bir anda vitrin 
konusu olarak siyasete girenler 

ya da büyük mücadelelerin sonunda siyasal 
akımların içinde kendini bulanlar… Kota uy-
gulamaları, yüzde 50 bandında olup temsil-
de varken gücü paylaşmaya gelince kenara 
itilenler… Geçiş dönemi hükümetlerinin 
belki de en reel aktörü olan kadın siyasiler. 
Evet, dünya son dönemde kadın siyasileri sık 
sık konuşuyor. Avrupa Parlamentosu’nda, 
Güney Afrika’da, Irak’ta, Afganistan’da ya da 
İsveç’te kadın siyasiler üzerinden başlatılan 
tartışmalar aslında birbirini etkiliyor. Kadın-
lar siyaset yapabilir mi önyargısı ise ataerkil 
siyasal zeminlerde hala varlığını koruyor. 

EN GENÇ BAŞBAKAN 
Tüm bu tartışmaların yanı başında 

geçtiğimiz Finlandiya’da olağan üstü bir 
durum yaşandı. Finlandiya’da ‘Dünyanın en 
genç başbakanı’ Sanna Marin liderliğindeki 
yeni hükümet parlamentodan güvenoyu 
aldı. 19 kişiden oluşan hükümette 12 kadın 
bakan yer alıyor. Marin ilk vaat olarak 
‘İstikrar’ derken, Instagram paylaşımlarına 
devam edeceğini de söyledi.

Finlandiya’da Başbakan Antti Rinne’nin 
istifasının ardından Sosyal Demokrat Par-
ti’nin lideri seçilen Sanna Marin’in başbakan-
lığında kurulan yeni hükümet güvenoyu 
aldı. 200 üyeli parlamentoda 70’e karşılık 
99 oyla hükümete yeşil ışık yakıldı. Böylece 
34 yaşındaki Marin de resmen ‘Dünyanın en 
genç başbakanı’ unvanının da sahibi oldu.

DÜNYADA  KADIN DÜNYADA  KADIN

FİNLANDİYA’YI
KADINLAR
YÖNETiYOR

HEPSİNİN LİDERİ KADIN
Sanna Marin, her biri kadınların liderlik ettiği 

dört partiden oluşan bir koalisyon hükümetiyle 
ülkeyi yönetecek, ayrıca kabinede de kadın 
bakan ağırlığı bulunuyor. Yeni hükümette 12 
kadın, yedi erkek bakan görev yapacak.

Yeşil Birliği Lideri Maria Ohisalo göçmen 
konularında en etkili makam olan içişleri 
bakanlığı görevine devam edecek. Yine aynı 
partiden Pekka Haavisto da dışişleri bakanı 
olarak görev aldı. Sol İttifak’ın Lideri Li Anders-
son eğitim bakanı, Merkez Parti’nin Lideri Katri 
Kulmuni ekonomi bakanı olarak belirlendi

Seçimde Türk adaylara verdiği destek ve Tür-
kiye ile ilişkilere ılımlı bakmasıyla tanınan Sosyal 
Demokrat Partili (SDP) Ville Skinnari de kalkınma ve 
dış ticaret bakanlığı görevini sürdürecek.

Sanna Marin, başbakan olarak yaptığı ilk 
açıklamada istikrarı sağlama sözü verdi. Selefi Antti 
Rinne’nin koalisyon hükümetinde yaşanan güven 
kaybı üzerine istifa etmesini hatırlatan Marin, 
ilk görevlerinden birinin hükümet ortakları ar-
asındaki güveni yeniden inşa etmek olacağını 
da belirtti. Marin, “Daha genç bir jenera-
syonu temsil ediyorum ama elbette iş so-
syal medyaya ya da Instagram’a gelince 
başbakan olsam bile önce bir birey, 
bir insan, gerçek bir insan olduğumu 
düşünüyorum” dedi.

KULAK ASMA! 
Sanna Marin’in ‘Dünyanın en 

genç başbakanı’ unvanını alması, 
en yaşlı başbakan ile bir önceki en 
genç başbakana da soruldu. Dünyanın 
en yaşlı başbakanı olan Malezyalı siyasetçi 
Mahathir Muhammed Marin’e ‘Yaşlı insanların 
tavsiyelerine kulak verme’ çağrısı yaparken, en 
genç başbakan unvanını devreden Yeni Zelan-
da Başbakanı Jacinda Ardern ise Reuters haber 
ajansının “Kendisine tavsiyeniz nedir?” sorusuna şu 
yanıtı verdi: “Bakın, bence hiç tavsiyeye ihtiyacı yok. 
Bu eninde sonunda, genç olduğunuz için insanların 
deneyim ve uzmanlığı masaya koymadığınızı var-
saydıkları durumlardan biri. Görüyorum ki o zaten 
bir bakan, hâlihazırda hükümetin bir üyesi. Bütün 
söyleyeceğim: Rast gelsin.”

Yeni Zelanda’da 2017 yılında 37 yaşındayken 
seçimi kazanan İşçi Partisi Lideri Jacinda Ardern, 
1856’dan bu yana ülkeyi yöneten en genç isim 
olmanın yanı sıra, ‘Dünyanın en genç başbakanı’ 
unvanını almıştı.

 MARIA OHISALO LI AnDERSSOn KATRI KuLMunI
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Ç
ocukken 
izlediğimiz 
Türk 
filmlerinde 
hep kötü mü 
kötü bir üvey 
anne    

         veya baba olurdu.   
       Genellikle                   
 evde huzur bırakmayan 
bu kişiler aileye tehdit 
oluştururlardı. Üvey babalar 
zalimdi. Annelerse acımasızdı. 
Yıllarca hem filmler hem de 
çizgi filmler yoluyla farkında 
olarak veya olmayarak üveylik 
statüsüne düşman yetiştik. 

FARKLI TARİFLER 
Türkiye veya diğer dünya 
ülkelerinde boşanmanın 
bu kadar hızlı ve kolay hale 
gelmesine paralel olarak 
kolektif bilincimizde hep aynı 
korku hâkim; ‘Çocuklarıma 
üvey baba veya üvey anne 
istemiyorum.’ Normal şartlarda 
sağlıklı her anne veya baba 
elbette çocuğunu kan bağı ve 
gönül bağı esasına dayalı olarak 
beraber büyütmeyi ister. Peki ya 

bu mümkün değilse?
Önceki yıllarda savaşlar 
nedeniyle babasız büyüyen 
nesiller vardı. Anneler hem 
anne hem de baba olmak 
zorundaydılar. Erkeklerin 
nüfusça azlığıyla baba rolü 
hayali bir kahramandan öteye 
geçememişti. O zamanlar 
babanızla ilgili övünülecek 
hikayelerinizin olması kâfi 
sayılabilirdi. Gelelim Z 
jenerasyonunun baba algısına. 
Baba… Babasızlık… Her biri 
öylesine farklı tarif ediliyor ki 
artık. Eve gelmeniz, arada üst 
baş alıyor olmanız ve hatta kan 
grubunuzun çocuklarınızla 
aynı olması size babalık 
unvanını kalpten, 
gönülden vermiyor. Siz 
o eve giren bir erkek 
figüründen öteye 
geçemiyorsunuz. 
Baba? O halde 
baba nedir? 
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Kelimenin epistemolojisi, baba; saygın, 
muhterem, yaş almış kişi diyor. Baba 
kelimesi için literatür kan bağını 
mevzunun ana damarı saymamış. 
Neden? 

BABALI ‘BABASIZ’ ÇOCUKLAR 
Baba güç ve irade imgelemleriyle 

zihinsel aynamıza düşer. Güçsüz baba 
olmaz sanki. Güçsüz derken, öz veya 
üvey mi demek istiyoruz, hayır. Çalış-
tığım danışmanlık merkezinde babası 
olduğu halde baba yoksunluğundan 
yakınan o kadar çok vaka ya şahit ol-
dum ki… Babalı babasızlığın, gerçek 
babasızlık halinden daha yıpratıcı oldu-
ğundan artık eminim. Üveylik deyince 
her ne kadar tatsız ve düşmanlık içeren 
bir düşük statü gelse de gerçekten 
baba gibi hissetmek veya gerçekten 
babalık yapmak için kan bağının önemi 
sandığımız kadar büyük değil, kutsal 
hiç değil. 

BOŞANMA DURUMU 
Dünyada savaşlar ve savaşlar ka-

dar büyük bir yıkıcılıkla devam eden 
kazalar ve boşanmalar varken babasız 
çocuklarımız da bu dünyanın naif çi-
çekleri değil mi? Bozulmuş bir ilişkiyle 
ayakta duramayan evlilik kurumu için 
her durumda boşanma kapısı aralıktır. 
Boşanma çoğu halde bir tercihten de 
öte zaruret olarak önümüze çıkıyor. 
Hatta boşanmamanız için önce ilişkinin 
bütün kaynaklarını kullanmalarına yar-
dım ediyoruz. Buna rağmen kimse kim-
seye boşan veya boşanma diyemez, 
dememelidir.

ÇOCUKLARDAN BOŞANMA 
Şiddetin bir dile dönüştüğü sözde 

evlilik paranoyasında baba veya anne 
her hâlükârda sentetik bir kimlikle ha-
yatlarına devam ederler. Çünkü gerçek 
olabilecek kadar enerjileri ve sevgileri 
kalmamıştır. Meslek hayatım boyunca 
her seferinde anlamakta zorlandığım 
konuysa şu oldu; erkek kadından boşa-
nır ve adeta çocuklarından da boşanır. 
Aramak sormak, çocukları boşanmanın 
saldırgan hukukundan korumak konu-
sunda gerekenler hep karşıdan bekle-
nir. Öz baba veya öz anne olmak olduk-
ça itici bir tanıma dönüşmek üzeredir.

ÜVEYLİĞİ KİM 
ÇIKARDI

ŞEYDA BETÜL
KILIÇ
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‘ÖZ’ KAVRAMI 
Şimdi mevzunun şaşırtıcı kısmına 

gelelim. Çocuklarım sırf üvey anne 
veya babayla büyümesinler diye 
bağımlılıkları olan, ailesini bırakın 
korumayı, her an riske sokacak 
kararlar alan, en temel ihtiyaçları bile 
sorumluluk listesine dahil etmeyen, 
şefkat ve koruyuculuk gibi konularda 
eksik hatta zalim kişilere ‘Öz’ derken siz 
de şaşırıyor musunuz? Öyleyse özlük 
sıfatına yüklediğimiz haksız anlam 
sayesinde kişiler, nasılsa öz babayım 
tabii ki istismar edebilir, dövebilirim 
diyebiliyorlar. 

ZİNCİRLENMİŞ KADINLAR 
Biraz araştırınca Peygamberimizin 

ve diğer birçok sahabenin de ‘Üvey’ 
baba olduklarını ve bunun gündemde 
sarsıcı bir etki bırakmadığını okudum. 
İslam hukuku kan ve nikah veya süt 
yoluyla insanları birbirine kenetliyor, 
daha da önemlisi sevgiyi her fırsatta 
tavsiye ediyordu. Ne olmuştu da biz 
kan bağına böylesi bir tutuculukla 
saplanıp kalmıştık. Irkı koruma, 

azınlıkların yok olmaya karşı aldıkları 
önlemler, globalleşirken yok olmaktan 
duyulan kaygı ve daha birçok 
nedenle üveylik karalanmalıydı. Öyle 
de oldu. Özellikle Musevi dininin 
ayrılığı reddetmesiyle beraber 
mevzu dünyanın kabulüne enjekte 
edildi. Kadın boşanmak istese bile 
Yahudi erkek ona bu konuda asla 
izin vermeyebilirdi. Sistem esaret 
kabulüyle yürütülüyordu. Eşinin izin 
kağıdını beklediği için ve alamadığı 
için bekleyen sayısız Yahudi kadın 
için üveylik şişirilip aşağılanmalıydı. 
İbranicede ‘Aguna’ deniyor bu 
kadınlara, yani ‘Zincirlenmiş kadın’. 
Yahudi olduğu için, istese de 
evliliğinden kendisini kurtaramayan 
bir kadın oluyor. Kadının kendini zarar 
gördüğü veya gönüllü olmadığı bir 
ilişkide kalmak istemeyişi anlaşılamaz. 
Bu garip esaret bağı için çocuklar 
üveyliği korkuyla karşılamak anlamına 
geliyor. 

Oysa bizim topraklarımızda baba 
bir nedenle yoksa anne başka bir hayat 
kurabilir. Halen bazı yöre ve kişilerde 

garip karşılansa da kadın ikinci kez 
evlenebilir. Bu durumda çocuklar üvey 
denilen ve kolayca zalimlikle yaftalanan 
baba tarafından öz baba gibi müşfik 
olsa bile toplum için şaşırtıcıdır. 

ÜVEYLİK BİLMİYORUZ 
İlk eşimi kaybettiğimde toplum 

bana da aynı tehdidi savurmuştu: 
“Çocuklarının başına üvey baba 
getirme!” Babamız hiç beklenmedik 
şekilde ölmüştü ve bunun şaşkınlığını 
anlatacak kelimeyi ben hala 
bilmiyorum. Aradan geçen zaman 
ve çocuklarımın üvey babalarına 
alışmaları arasındaki o kısa zamanda, 
gönül ve şefkat bağının kan bağı 
gibi kuşatıcı olabileceğini gördüm. 
Ne zaman çocuklarımın ve benim 
mutluluğunu görseler yavaşça yanıma 
yaklaşıp fısıldayan kirli zihinler oldu, 
dediler ki: “Şeyda, hiç öz baba gibi 
olur mu?” Biz rahmetli babamızı 
hep özlemle ve övgüyle anacağız. 
Ama şunu bileceğiz, şefkat tek dil ve 
dileyen kalbini şefkatle bezeyebiliyor. 
Biz ailemizde üveylik (Kötü atfedilen 

anlamıyla) bilmiyoruz. Üvey baba 
peygamberler, üvey baba sahabeler 
veya nice bilgeler sayabilirim ki, 
birbirlerine karşı çok daha yargısızdılar. 
Bu toplumda öz ebeveyni tarafından 
zarar görmüşlere dönüp; baban 
sonuçta dövecek tabii, bağıracak 
tabii, küçük düşürecek tabii vs. ön 
kabullerini duydukça Yahudi dininin 
boşanmayı haram saymak için 
yaşattığı üveylik tedirginliğinin film ve 
masallarla içimize, kültürümüze nasıl 
yansıdığını anlıyorum.

ÖZEL BİR YETENEK 
Ne annelik iç güdüsel ki öyle 

olsaydı, çocuğunu çöpe atan, yaralayan 
anne olmazdı, ne de babalık iç  
güdüsel. Gerçek tek bir şey var ki;  
emek ve sevgiyi bir araya getirenlerden 
çok huzurlu ve vefalı insan oluyor. İnsan 
olabilince de yeri geliyor anne, yeri 
geliyor baba oluyorsunuz. Sevebilmek 
özel bir yetenektir. Yargılamadan 
sevebilmekse erdemdir. Kendinize  
iyi eşler seçin ama önce   
çocuklarınıza iyi babalar seçin.

Ne annelik 
iç güdüsel ki 
öyle olsaydı, 

çocuğunu çöpe 
atan, yaralayan 
anne olmazdı, 

ne de babalık iç 
güdüsel. Gerçek 

tek bir şey var 
ki; emek ve 

sevgiyi bir araya 
getirenlerden çok 
huzurlu ve vefalı 

insan oluyor.

İslam hukuku kan 
ve nikah veya süt 
yoluyla insanları 
birbirine kenetliyor, 
daha da önemlisi 
sevgiyi her fırsatta 
tavsiye ediyordu. 
Ne olmuştu da biz 
kan bağına 
böylesi bir tutucu-
lukla saplanıp 
kalmıştık.
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Bu başlık 1924 yılının 
Cumhuriyet Gazetesi’ne 
ait. Sahi kadın haklarının 
altın tepside sunulduğu o 
dönemde Türkiye Büyük 

Millet Meclisi’ne girmeye cüret eden 
Havva’nın kızları da kim? 

CEZALANDIRILDI
Manşetteki küçümseyici üslubun 

ok gibi hedef aldığı Havva’nın kızları, 
yani kadınlar, resmi tarihin gizlediği 
Nezihe Muhittin ve arkadaşlarından 
başkası değil.  

“Osmanlı kadın düşmanıydı, 
Cumhuriyet kadın dostu oldu” 
diyenler, kadınların yaşam tarzı 
üzerinden korku pompalayarak siyasi 
çıkar umanlar, Nezihe Muhittin’in 
hüzünlü hikâyesi, tarihi yalanları 
gün yüzüne çıkarıp ezber bozacak 
türden...  Muhittin, savcı babasının 
konağında Osmanlı vatandaşı 
olarak açtığı gözlerini, 1958’in 
Türkiye’sinde bir akıl hastanesinde 
hayal kırıklıkları içerisinde 
yumdu. Çünkü Cumhuriyetin ilk 
partisini kuran bu düşünen kadın, 
cezalandırılırcasına tarihe gömüldü. 
Yanlış duymadınız. Cumhuriyet’in ilk 
partisi Cumhuriyet Halk Partisi yani 
eski adıyla Cumhuriyet Halk Fırkası 
değilmiş. Kadın Partisi’nin akıbeti 
de kurucusunun sonu gibi hüzünlü 
olmuş…

10 YILLIK MÜCADELE
Unutturulan, yok sayılan, tarih 

kitaplarında dahi adı hiç anılmayan 
bu kadını Kanal 7 televizyonunda 
birlikte çalıştığım iki gazeteci 

arkadaşımın Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nın desteğiyle çektikleri 
belgesel film sayesinde tanıdım ve 
mücadelesinden çok etkilendim. 

Aklıma bir soru takıldı: Türkiye 
Büyük Millet Meclisimizdeki kadın 
vekillerimiz özellikle CHP’li kadınlar 
‘Nezihe Muhiddin’e olanları biliyor 
mu? 

Şair Nigâr, Fatma Aliye ve 
Halide Edip’in içinde yer aldığı o 
büyük kadınlar kuşağının son üyesi 
neden unutturuldu? Onun onurlu 
mücadelesi neden yok sayıldı? 
Bu coğrafyada kadın mücadelesi, 
Osmanlı modernleşmesi ve Türkiye 
inkılapları tarihi Nezihe Muhittin 
anılmadan kesinlikle eksik kalıyor. 

İddia edildiği gibi Türk kadınına 
seçme ve seçilme hakları altın 
tepside sunulmadı. 5 Aralık 1934’te 
kadınlara seçme ve seçilme hakkı 
tanıyan kanun çıkarılmasında Nezihe 
Muhittin’in 10 yıllık mücadelesi 
yadsınamaz… 

AVRUPA’YI SOLLADIK
Kadın hareketleri Osmanlı’da da 

çağdaşlarıyla aynı dönemde başladı. 
Çok eşliliğin kesin bir biçimde 
yasaklanmasını öncelikle Türk Medeni 
Kanunu’na borçluyuz. Ancak 1917’de 
çıkan Hukuk-i Aile Kararnamesi’nin 
çokeşliliği kadın lehine sınırlandıran 

kanunlar getirdiğini de bilelim. 
Elbette 1934’te kadınlara seçme ve 
seçilme hakkı veren yasayla beraber 
pek çok Avrupa ülkesini sollayıp 
arkada bıraktık. Fakat kadınlarımızı 
neredeyse yüz yıla yakın bir 
dönem açık ve kapalı diye ayırdılar. 
Cumhuriyet’ten önce de Arabistan 
değildik olmadık. Orta Asya’dan 
günümüze uzanan örfümüz buna 
maniydi. 

İZİN VERİLMEDİ
“Osmanlı döneminde kadınlar 

cahildi” diyenlere bugün Meclis’te 
Nezihe Muhittin gibi Farsça, Arapça, 
Fransızca ve Almancayı edebi eser 
yazacak kadar hangi milletvekili 
biliyor diye sormak istiyorum. 
Muhittin daha 19 yaşında Hanımlara 
Mahsus Gazetesi, İkdam ve 
Tercüman gazetelerinde makaleler 
yazarak kadın mücadelesinin fitilini 
ateşledi.  Onun önderliğindeki 
bir avuç kadın Mustafa Kemal 
Atatürk’ün kurduğu Müdafaa-i 
Hukuk Cemiyeti’nin kadınlar 
kolunu oluşturmak üzere 
başvuruda bulundu. Cevap 
alamayınca, daha cüretkâr bir adım 
attı  Havva’nın kızları. 15 Haziran 
1923’te Kadınlar Halk Fırkası (KHF) 
adını verdikleri partinin kuruluş 
beyannamesini İçişleri Bakanlığı’na 
sundular. Amaçları kadınların siyasi 
ve sosyal haklarını kazandırmak ve 
kadınlığın statüsünü yükseltmekti. 
Parti, yalnızca kadınlardan oluşan 
siyasal bir cemiyetti. 8 ay süren 
heyecanlı bekleyiş bakanlığın 
vetosuyla son buldu. 

GONCA 
BABÜR
ÇAKIR

   havva’nın kızları, 
meclise girip yılın manTO 

mOdasını TarTışacak
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Gerekçe olarak 1909 tarihli 
Seçim Kanunu’nun kadınların siyasi 
temsiline izin vermediği gösterildi. 

17 ROMANI VAR
Edibe-i şehire olarak anılan 

Nezihe Hanım pes etmedi, 
camilerde kadın konferansları 
düzenlenmesi için diyanete 
başvurdu, kadınlara da seçilme hakkı 
verilmesi için çırpındı fakat o yıllarda 
kabul görmedi. 1911 ile 1944 yılları 
arasında ulaşılabilen 17 romanı, 300 
kadar öyküsü bulunuyor. Osmanlı 
feminizminin kurucularından olan 
cumhuriyetin en cesur kadını için 
kadının yükselmesi demek onun 
erkeğe benzemesi değil, aradaki 
farkların iyileşmesi demekti. Nezihe 
Muhiddin mutlak eşitçilik değil, 
farklılıktan yana tavır almıştı. “Tabiat 
olarak kadın ve erkek farklıdır ve 
kadın öncelikle annedir” diyen 
Muhiddin, yurttaşlık haklarında 
eşitlik istemekteydi. “Erkekle 
kadının birbirine benzemesi değil, 
benzememesi toplumsal dengeyi 
sağlamlaştıracaktır” ömrünün 
sonuna kadar görüşünü savundu. 

ONURLU MÜCADELE
Osmanlı modernleşmesinin 

yeşerttiği bu filiz döneminde 
anlaşılmadı, hor görüldü. 
Cumhuriyet döneminde kadınlar 
için daha fazla özgürlük umarken 
dalları acımasızca koparıldı. 1958 
yılında hayal kırıklarının sürüklediği 
akıl hastanesinde yaşamını kaybetti. 
Onun savunduğu değerleri kendi 
çağında anlaşılmasa da vefatından 
yarım yüzyıl sonra Elisabeth 
Badinter’in kavramsallaştırdığı 
tamamlayıcılık teziyle fikirleri 
adeta ete kemiğe büründü. Kadın 
cinayetlerinin akıl almaz şekilde 
yürek yaktığı şu günlerde kadın 
mücadelesine bir ömür vermiş 
bu güçlü kadını anmak istedim. 
Onun onurlu mücadelesi sayesinde 
bugün meclise giren fakat 
devletine, askerine, polisine katil 
diyecek kadar kendini kaybetmiş 
bazı kadın milletvekillerimiz adına 
hicap duyuyorum. Şili’de başlayan 

Türkiye’de de gündem olan hatta 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 
bazı kadın milletvekillerinin yaptığı 
‘Las Tesis’ dansından bahsediyorum. 
Nedenini marşın sözlerini okuyunca 
anlayacaksınız. 
Ataerkillik bizi doğduğumuz için 
yargılayan bir yargıçtır
Ve bizim cezamız görmediğiniz 
şiddettir.
Kadınlara ölüm, katilim için 
cezasızlıktır,
Kaybolmadır, tecavüzdür.
Ve benim suçum değildi, nerede 
olduğum ve nasıl giyindiğim.
Tecavüzcü sensin, tecavüzcü sensin.
Polis, yargıçlar, devlet, başkan.
Baskıcı devlet maço bir 
tecavüzcüdür.

MARJİNAL GRUPLAR
Terör, çocuk istismarı kısacası 

toplumun huzurunu bozan her 
olay siyaset üstü meseleyse kadına 
yönelik şiddet de aynıdır. Her 
hafta onlarca kadının bir zamanlar 
sevdikleri adamlar tarafından canice 
katledilmesi toplumda sonuna 
kadar mücadele edilmesi gereken 
çok büyük bir yara açtı. Ancak 
devleti, polisi, yargıcı ve hatta devlet 
başkanını ‘Katil’ olarak niteleyen 
bu ifadeler konunun TBMM’de 
muhalefette bulunan kadınlar 
tarafından ne kadar hafife alındığını 
gösterdi. Zira bu marş Şilili iki 
kadının polis tarafından öldürülmesi 
üzerine söylenmişti. Ülkemizde 
ise aynı şekilde (Las Tesis dansı) 
yapılan gösterilerin amacı ne kadın 
cinayetleri ne de kadına karşı şiddet 
farkındalığı… Marjinal grupların 
devleti hedef alan gösterilere 
dönüştü. Tarafgirlikten, popülizmden 
uzak durularak yaklaşılması gereken 
en hassas konu kadın cinayetleri, aile 
içi şiddet… Sağcı solcu ayırmaksızın 
kadınlar için kenetlenme zamanı 
gelmedi mi? Nezihe Muhittin’in eşit 
vatandaşlık hakları için verdiği onurlu 
mücadeleyi bu çağın kadınları, 
kadının toplumsal hafızadaki yeri için 
vermeyelim mi? Kâğıt üzerinde her 
şey kolay değişir. Önemli olan zihni 
bir aydınlanma... 

Nezihe Muhittin’in 
eşit vatandaşlık 
hakları için verdiği 
onurlu mücadeleyi 
bu çağın kadınları, 
kadının toplumsal 
hafızadaki yeri için 
vermeyelim mi? 
Kâğıt üzerinde her 
şey kolay değişir. 
Önemli olan zihni 
aydınlanma... 

YAZAR



H
ayatın ıssız kaldığı zamanlar 
vardır… Halimizin tutarsız-
laştığı, neyi niçin yaptığımızı 
sorguladığımız belirsizleştiği-
miz anlar. İçinde bulunduğu-
muz zamanın çocuğu olmak, 

bize farkında olmak istemediğimiz ağır 
bedeller ödetebilir. Benliğimizin, sorun-
ları çözen kapıları bazen kapanıverir, 
görünmez olurlar. Kaybolan anahtarları 
ararken bir bakmışsınız ki zaman yitip 
gitmiş. Kendimizi hiç beklemediğimiz, 
ummadığımız ıssız bir çölde bulu-
vermek. Belki de tümüyle kendimize 
güvenimizi sarsacak bir dizi deneyim 
yaşamışızdır. Yavaş yavaş kapanan algı 
kapılarımızı açmak için gösterdiğimiz 
her çaba bizi daha da bilinmez derinlik-
lere sürüklemiştir. Başarısız olduğumuz 
deneyim, kendimize olan güvenimizi 
tüketir. Tekrar çabalayabilmek için 
ayağa kalkmamız gerekir. Ama başa-
ramayız. Modern zamanları yaşayan 
insanın bu hızlı yolcuğu sırasında, 
böyle tutulmalar mümkündür. Ağır ağır 
ümitten ümitsizliğe, sükûnetten öfkeye, 
yalnızlığa doğru bir düşüş…

 Farkında bile olmadan bir canavara 
dönüşen belleklerimiz… 

Hayat yokuşunun en ağır, imtihan-
larına karşı irademizi yitirip köşemize 
çekilme, sorumluluklara karşı gücümü-
zü yitirmek… 
Belleğimizin kaotik çöküşü ve hakkı 

batıldan ayıran teraziyi kaybetmek… 
En sonunda ise karamsarlık ve ümide 
karşı kayıtsızlık hali… 
Kayboluş… 
Arayış…

Modern dünya modern 
dünya var mı derdime deva
“Dünya bir hayal kırıklığı ve bunun 
İnkar edilmesi kaçak 
dövüş demektir.  
Ya da ev ekonomisi”

Samuel Beckett 

Böyle anksiyete dolu insan psikozu, 
artık kendisine hangi devalar sunul-
muşsa onun peşine gider. Günlük 
şifacılar, yaka silkeleyen eller, kapalı 
gözlerin ardında, hayallerini, iradesi 
yeniden ele almaya çalışan insan… 

Bunlar da derde deva olmazsa tıp 
ne güne duruyor. Çalışmayan psikozu 
koltuğa yatırmak, envai çeşitte ilaçlara 
dadanmak… 

DÜĞÜMLER DÜĞÜM ÜSTÜNE… 
İnsanın sorumluluğa ve hayata karşı, 
motivasyonunu tazelemesi gereken, 
derdine deva olması gereken tüm 
çareler onu hakiki çözümden daha da 
uzaklaştırır. Baygın, bıkkın sanki her şey 
oluyormuş gibidir. Zihin uyuşmuştur. 
Artık eskisi kadar geveze değildir. Fakat 
faili belli cinayettir önümüzde 

YAZAR YAZAR
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duran. Kimyevi bir cinayet… İlaçlar 
ruhlar için değildir. Sanki hiç unutmaz-
mış gibi daha fazla unutmak için… 
Dünyanın karşısında aciz ve çaresiz 
kendi ölümünü beklerken, varoluşun 
hakikatini bulması gereken varlığın, 
acısı hafiflemiş fakat bir hayat amacı 
kalmamıştır. Oysa… 

ÖRTÜLEN HAKİKATLER
Aslında varlığımızın anlam 

bulabilmesi için doğal süreçlerdir 
bu yaşanılanlar. İnsan kalbini, zihnini 
dünya bataklığında eğledikçe, başına 
gelen bu sıkıntıların, manasını asla 
anlayamayacaktır… 

Ne yazık… Çoğumuz bilgece 
davranamayız. Mutluluk duygusunu 
hissetmek uğruna öfkenin muhafaza-
sından, korkunun algıları güçlendiren 
yönünden, üzüntünün tazeleyicili-
ğinden ve depresyonun idrakimizi 

açmasından, mahrum bırakıldıktan 
sonra, yaşamları bir labirentin içinde 
kaybolanların sayısı azımsanmayacak 
kadar çoktur. Hemen hepimiz hayat 
sorumluluğunun getireceği kederden, 
acılardan korkarak sorunları gör-
mezden geliriz. Sabır deneyimini bir 
kenara atıp, sorumlulukların getirdiği 
yükü ne kadar az taşırsak, kendimizi 
o kadar şanslı sayarız. Oysaki nasıl 
mutluluk ve huzur hali bedenimize 
güç katarsa, zihne güç veren acı ve 
kederdir. Her şey asliyette olması 
gerektiği gibidir. Yaşadığımız kederi, 
acıyı vs. görmezden gelip, zihnimizi 
sakinleştirmek için kimyasal unutturu-
culara bağımlı hale geliriz. Kendimize 
ne yaptığımızın farkına bile varmadan. 
Sorunlarımızla doğrudan yüzleşmek 
dururken, onların etrafından dolanırız. 
Acı çekerek öğrenmek yerine, onları 
bir kenara iter, zihinsel bir konfor 

arayışına gireriz. Bu yol hiçbir şekilde 
aradığımız hakikate çıkmaz. Sorunla-
rımızı çözme niyetini, eylemini, karar-
lılığını ve cesaretini gösterene kadar 
bu böyle devam edip gider. Bu hal 
insanın emek ve zamanıyla birikimini, 
kendine güvenini yok eder. Görmez-
den gelmek en temel hastalığımızdır. 
Ezeli hikmet, bu görmezden gelme 
hastalığımıza “hakikati örtmek” dedi. 
Yani varlığımızda ve mukadderatı-
mızda ortaya çıkan bu olgu, hakikati 
örtme ‘Küfr’ değil miydi? 

KÜFÜRLE MUTABAKATIN SONU

Her ruh, her gönül kendi asli 
vatanına bir özlem duyar. Çoğu 
zaman farkına varmadığımız… Bizler 
dünyanın telaşı içerisinde ruhumuzu 
kabz etmeye çalışırken, ruhumuzda 
bizi bu farkındalığın dışında kalışımıza 
karşı bizi uyandırmaya çalışır. İşte bu 
mücadelede, travma, duygu yitimi, 
depresyon, nevroz, panik atak, endişe 
(Vehim), anksiyete, hiddet, kızgınlık, 
hissizlik, utanç, nefret, haset, kıskançlık 
kısır döngülerine paçamızı kaptırırız. 
Bu kutsal mücadele, Hazreti insan 
olma yolunda harekete geçmemizi 

sağlayan armağanlardır. Akli menfez-
lerimizi harekete geçirmemiz gerek-
tiğini gösterir. Dünyanın yani gerçek 
manasıyla kapılıp gittiğimiz ‘Şey’in 
bizi ele geçirdiğini, ünsiyetimizin -Yani 
insan kelimesinin manası olan ‘Üns’- 
Tekrar hakiki mana ile bağ kurma 
zamanının geldiğinin işaretleridir. 
İşte tam da bu yüzden eskiler, kadim 
zamanların kapı bekleyenleri “Allah 
derdini arttırsın” diye dua ederlerdi. 
İnsan olmak Hak ile olmak demekti. 
Bu bağ derdini sevmekten geçer. Biz 
bu kutsal mücadeleyi görmek isteme-
diğimiz sürece, bunun üstünü örtmek 
için bahaneler ve çareler ararız. Nafi-
le… O yüzden kalbimizde beliren bu 
hallerin diline, eskiler gibi vakıf olmak 
için çareler aramak gerek… Bu yeni 
dünyanın, bizi içine çektiği yabancı-
laşmadan, kendi varlığımızın ve içsel 
arayışımızın farkında olmama halin-
den, artık azat olmalı. Yapacağımız bu 
hicret, bizi ‘Yabancı’ devalardan kurta-
racaktır. Halimiz ve ahvalimiz ezel ve 
ebeden getirdiğimiz sözün farkında 
olarak yaşamak, bizi her işimizde bah-
tiyar kılacak… Görünmeyen küfürle 
mutabakat ancak böyle sona erecek.

YAZAR YAZAR

Bu kutsal 
mücadele, Hazreti 

İnsan olma 
yolunda harekete 

geçmemizi 
sağlayan 

armağanlardır. Akli 
menfezlerimizi 

harekete 
geçirmemiz 
gerektiğini 

gösterir.

Acı çekerek 
öğrenmek 
yerine, onları 
bir kenara iter, 
zihinsel bir 
konfor arayışına 
gireriz. Bu yol 
hiçbir şekilde 
aradığımız 
hakikate 
çıkmaz. 
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RÖPORTAJ: GÜLŞEN ÖZER

RÖPORTAJRÖPORTAJ

İstanbul’dan Zanzibar’a oradan tekrar Çengelköy’e uzanan bir hikaye onunkisi. Bu dünyada 
güzel işler için koşturan aktivist Nazan Yalçınkaya, açtığı kafeyi böyle anlatıyor: “Selam verip 
içeri giren iyilik zincirimize dahil olur. Zaten biz de her güzellik bir selamla başlar diyerek selam 

alalım selam verelim, her yer güzellik dolsun diye düşünerek adımızı Assalam koyduk.”
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B
ir Ramazan akşamı Sulta-
nahmet Camii bahçesinde 
gür bir seda Duha Suresi’ni 
okuyor. Bir genç kız… 28 
Şubat zulmünü geriletmek, 
halka duyurmak için yapılan 
eylemlerin birinde. Şimdi 

o ses hala kulaklarımda. Aynı sesin 
sahibi bu günlerde İstanbul Çengel-
köy’de bir kafede gönüllülük üzerine 
çalışmalar yapıyor Afrika’da, Zanzi-
bar’da kurdukları merkezle bağlantılı 
olarak. Tıpkı geçmişte olduğu gibi 
yine doğru ve iyi işler için koşturu-
yor. Sevgili Nazan Yalçınkaya kadim 
bir dostum. Onunla söyleşmek epey-
dir aklımdaydı. Çalışmalarının renkli 
görüntülerini sosyal medyada keyifle 
takip ediyordum ama bir türlü vakit 
ayarlayamamıştık. Buluştuğumuzda 
hoş bir sürpriz olarak Afrika ayağında 
işleri yürüten ve beraber yola çıktığı 
Hatice Yentürk de Assalam Kafe’dey-
di. İkisini bir arada bulmuşken hem 
Türkiye hem Zanzibar çalışmalarını 
sorduk. 

BAKIŞ AÇIMIZ DEĞİŞTİ 
İlk olarak Afrika kafe ve dernek 
olma süreciniz nasıl başla-
dı, bu fikir nasıl doğdu diye 

soralım. Hem Zanzibar’daki 
faaliyetlerinizi hem de İstanbul 
Çengelköy’deki Galeri Afrika’yı 
konuşalım.
Bugün Assalam çatısı altında 

gördüğünüz her şey elbette bir 
anda gerçekleşmedi. Zanzibar’daki 
vakfımız iki yaşında, Türkiye’deki der-
neğimiz sekiz aylık olsa da Assalam 
en az yirmi yıllık bir çalışmanın ve 
hayal gücünün ürünü. Çok eskilere 
gitmeden, en kestirmeden anlatır-
sam durum şöyle; Hatice (Yentürk) 
ile THY’da çalışırken sosyal sorumluk 
projelerinde yer almaya gayret edi-
yorduk. Bu çalışmalarımız nedeniyle 
Afrika seyahatlerimiz oluyordu. Bu zi-
yaretlerin birinde Zanzibar’a uğradık 
ve orayı gördüğümüzde zihnimizde 
ham olarak var olan projeleri burada 
gerçekleştirebiliriz diye düşündük. 
Biz o güne dek çalışmalarımız esna-
sında yaşadıklarımızdan ‘Ne yapma-
lıyız ve ne yapmamalıyız’ sorularını 
sorma sonucuna erişmiştik. Velhasılı 
kelam yaptığımız projelerde zaman 
içerisinde birşeylerin eksik oldu-
ğunu hissetmeye başladık. Çünkü 
sadece yardım götürmek olmama-
lıydı amaç; zaten bunu halihazırda 
gerçekleştiren pek çok dernek vardı. 

Götürdüğümüz yardımlar o anlık 
ihtiyacı karşılıyor fakat sonrası için 
beklentiye neden oluyor ve bu yar-
dımın sürdürülebilirliği olmuyordu. 
Asıl yapılması gereken onların doğal 
aurasını bozmadan kendilerinde var 
olan zenginlikleri kullanabilme irade 
ve farkındalığı kazandırmak olma-
lıydı. Kendi kendine yeten, bağımsız 
ve onurlu bir Afrika hayalini kur-
duk. Çünkü biz Afrika’ya da ihtiyaç 
olduğunu düşündüğümüz yerlere 
gidiyor, bize ulaştırılan yardımları 
dağıtıyor ve dönüyorduk. Ramazan 
geliyor tekrar gidiyoruz, kurban 
geliyor gidiyoruz fakat bu sürecin bir 
sonu olmadığını daha farklı bir şeyler 
yapılması gerektiğini düşünmeye 
başladık. Biz vermeyi onlar almayı 
rutin haline getirmişti ve bu döngü-
nün kırılması gerekiyordu. Açıkçası 
onların bize bağımlı olma durumu-
nu hem onlar için hem kendi zihin 
dünyamızda sabit kılmış oluyorduk 
ve bu sürece mahkûm olmamalıy-
dık. Elbette imkânı olanlar imkânı 
olmayanlara verecektir bu bizim 
inancımızın da bir gereği zaten fakat 
‘Balık vermek yerine balık tutmayı 
öğretmek’ ilkesi farklı bir boyut getir-
mek istedik. Bu bağlamda Zanzibar 
bizim Afrika ile ilgili bakış açımızı 
değiştiren bir yer oldu.  

HER GÜZELLİK BİR
   SELAMLA BAŞLAR

GÖNÜLLÜ AKTİVİST NAZAN YALÇINKAYA:



İzlenimlerimiz sonunda 
Afrika’ya yerleşip 
bir şeyler yapmanın 
daha etkin olacağına 
karar verdik. 
Anladık ki yerinden 
ve sürdürülebilir 
projelere ihtiyaç var 
çünkü taşıma suyla 
değirmen dönmüyor. 
Assalam’ın tohumları 
bu ihtiyaç üzerine 
atılmış oldu. 

RÖPORTAJ
SÖMÜRÜLME DUYGUSU 
HALA BAKİ 

Türkiye’de Afrika’ya dönük de 
olmak üzere pek çok yardım 
faaliyeti var aslında. Sizin yeni 
bir dernek kurmanızı bu söy-
lediğiniz ana fikre dayanıyor 
diyebilir miyiz?
Kesinlikle bu fikrin çok büyük 

etkisi var ama bunun yanı sıra Afri-
ka’nın zenginliğini kendi insanlarına 
da göstermek istedik. Onlara kendi 
imkanlarını, potansiyellerini fark 
ettirerek ayna tutmak istedik. Afrika 
oldukça zengin ve ciddi kaynakları 
var. Fakat yıllarca sömürülmekten 
kaynaklı bir kabullenmişlik var orada. 
Müreffeh yaşayan bir elit kesim var 
ama diğerleri yoksulluk içinde yaşıyor. 
Benim de Afrika’ya ilk seyahatim olan 
Nijer’e gittiğimde, tevafukken eski 
sömürgesi olan Fransa’nın cumhur-
başkanı da orada yer alıyordu. 

Her yerde ‘İki ülke tek ülkü’ yazan 
tabelalar vardı. Sömürenler (Güya) 
terk etmiş, fakat sömürülme duygu-
su hala orada yaşıyor yani psikolojik 
olarak hala bariyerlerini aşamamışlar-
dı. Tüm bu izlenimlerimiz sonunda 
Afrika’ya yerleşip bir şeyler yapmanın 
daha etkin olacağına karar verdik. 
Anladık ki yerinden ve sürdürülebilir 
projelere ihtiyaç var çünkü taşıma 
suyla değirmen dönmüyor. Assa-
lam’ın tohumları bu ihtiyaç üzerine 
atılmış oldu. Bu yola beraber çıktığı-
mız ve benden daha gözü kara olan 
arkadaşım Hatice ailesiyle birlikte 
Zanzibar’a yerleşti. 

Assalam Zanzibar’da faaliyete 
başlayalı üç yıl oldu. Şimdi oradaki 
kampüsümüzde bilhassa yetim 
ve dezavantajlı çocukların dünya 
standartlarında eğitim gördüğü bir 
anaokulumuz ve hemen yanı başında 
yetim annelerinin meslek edindirme 
projemiz kapsamında eğitim gördü-
ğü dikiş atölyemiz yer alıyor. Hatta 
kampüsümüzdeki mango ağacının 
üzerinde Afrika’nın ilk interaktif çocuk 
kütüphanesini ve çocuk üniversite-
sini kurduk. Çocuklara bilgisayardan 
sanat ve spora dek pek çok alanda 
eğitimler veriyoruz. Kampüs dışında 
pek çok kuruma irtibata geçerek de iş 
birlikleri yapıyoruz. Bu arada Kanga-
Africa markasıyla yetim annelerinin 
ürünlerini sattığımız ve projelerimizi 
dünyanın dört bir yanından gelen 
turistlere anlattığımız bir kafemiz de 
var Zanzibar’da.

HER YER GÜZELLİK DOLSUN 

Yani siz Zanzibar ziyaretinizle 
orada bir şeyler yapma gereği 
duydunuz ve sonra da gelip İs-
tanbul’da bir merkez kurdunuz. 
Evet süreç böyle oldu. İstanbul’da 

hem bir merkez olarak kullanacağı-
mız hem de gönülülük meselesini 
doğru olarak anlatıp çalışmalar yapa-
cağımız bir yer olsun istedik. Gönüllü 
nedir? Ne yapar? diye etrafımız baktı-
ğımızda birçok kuruluşun gönüllülük 
sürecinde insanların enerjilerini, 
imkanlarını kullandığını ama süreklili-
ği olmadığını gönüllüğü düzenli hale 
getiremediklerini müşahede ettik. 

Peki Çengelköy Assalam’da bir 
gönüllü gelip neler yapabilir?

Sosyal medya hesaplarımızdan 
takipçilerimiz sürekli mesaj atarak 
‘Keşke sizin yerinizde olsaydım ve sizin 
yaptıklarınızı yapma imkânım olsaydı, 
dil bilseydik böyle boş boş geçirme-
seydik vakitlerimizi’ mealinde cümleler 
kuruyorlar. Çok isteyip de Afrika’ya 
gelemeyen gönüllüllerimizin ayağına 
Afrika’yı getirdik. Kafemizi geçtiğimiz 
Ramazan’da Çengelköy’de açtık. Biz bu 
bakış açısına karşı onları ‘Gerçekten bir 
iyilik yapmak istiyorsanız ve bir şeyleri 
değiştirmek istiyorsanız bunun için hiç-
bir şey ihtiyacınız yok’ diyoruz. Aslında 
herkesin yapabileceği bir şeyler var 

yeter ki istesin ve kendilerini dinlesinler. 
CafeAfrica’nın kapısından içeri girdi-
ğinizde kendinizi alışık olduğunuzun 
ötesinde bir dünyada bulacaksınız. Bu 
arada bizim şöyle bir güzelliğimiz de 
var. Modern dünyanın size atfettiği sıfat 
ve ünvanları geride bırakıp içeri sadece 
kendiniz olarak adım atıyorsunuz; bu 
yüzden koca koca kurumlarda yönetici-
lik yapan CEO’ları, doktorları, avukatları 
ellerinde tepsi üstlerinde önlük size 
büyük bir keyifle hiç de gocunmadan 
hizmet ederken görebilirsiniz. 

Mesela buraya gelip sadece bu-
laşık yıkayarak sürece katkı sağlayan 
gönüllülerimiz var. Bazıları da buraya 
gelip sadece çay kahve içerek destek 
oluyor. Mesela şu anda kafemizin 
taşınma süreci ve mimarlıkta okuyan 
öğrencilerimiz haftalardır burada bi-
zimle çalışıyor. Gelip selam verip içeri 
giren iyilik zincirimize dahil olur. Zaten 
biz de her güzellik bir selamla başlar 
diyerek selam alalım selam verelim, 
her yer güzellik dolsun diye düşüne-
rek adımızı da Assalam koyduk.

DÜZENLİ GÖNÜLLÜ  
SAYISI AZ

Gönüllülük tanımını olması 
gerektiği çizgiye çekmeye çalı-
şıyorsunuz bir yandan.
Gönüllülük meselesi dünyada 

bizde olduğundan çok daha faz-
la ciddiye alınıyor ve milenyum 
gençliğinin yüzde 86’sı Amerika’da 
düzenli gönüllü. Ülkemiz uluslararası 
çalışmalarda sondan yedinci görü-
nüyor. Belki ülkemizdeki çalışmalar 
istatistiklere yansımaması da ayrı 
kabahat bu da bize çalışmalarımızın 
ölçülebilir boyutları konusunda bir 
zayıflık olduğunu gösterir. Biz de 
gönüllülük çok yaygın, yardımlaşma 
duygusu da fazla herkes komşusuna 
yakın çevresine gönüllü destek olur 
ama düzenli gönüllülük yok. Bura-
ya üç ay boyunca haftada iki gün 
düzenli gelenler var gönüllülüğünün 
bir standardı var. Sorumluluğunu 
aldığı işi devam ettirmesi gerekiyor.

MODERN BİR TEKKE 
Peki aksilikler olmuyor mu? Söz 
verip gelmeyenler mesela.
Gönüllülerimizi özenle seçiyoruz 

ve bizim mantığımızı anlayanlar al-
dıkları sorumluluğu samimiyetle de-

vam ettiriyorlar. Bu sürecin sonunda 
kendilerine olan inançları da artmış 
oluyor. Burası hiç kimse gelmese de 
işlerin yürüyeceği şekilde kurgulandı 
ve bir kadrosu var. Gelenler kendileri, 
kendi iç yolculukları için gelmiş olu-
yorlar. Gönüllülük biz de çoğunlukla 
para vererek gerçekleşiyor gibi yanlış 
anlaşılmış bir kavram oysa bu bağışçı 
demek. Hele günümüz şartlarında 
bu akıllı telefonlarla EFT yaparak 
dakikalar içinde sonlanıyor. Gönül-
lülükte zaman ve emek de devreye 
giriyor. Galeri Afrika’ya her kade-
meden, her meslekten kişi geliyor, 
hem kafenin işleyen sürecine dahil 
olabiliyor hem de çeşitli atölyelere 
katılıyor. Bugün bahçemizdeki ağaç-
ları budayıp, temizledik hep beraber. 
Afrikalı kadınların yaptığı masai 
bebekleri ve kıyafetler var isteyenler 
bunlardan satın alıyor.

Belli akşamlar film okumaları ya-
pıyoruz, masal dinletileri, kitap kritik 
ve seminerler düzenliyoruz. Burayı 
modern bir tekke gibi düşünebi-
lirsiniz. Kişi kendi nefsiyle, kendiyle 
hesaplaşma sürecini gerçekleştiriyor. 
Tüm yapılan gelen işlerde ana fikir 
Assalam’ı kalkındırmanın yanısıra 
özellikle bireyin kendi iç sürecini 
tamamlamasına katkı vermek.

Siyasi ya da dini referansı olma-
yan hiçbir yerle bağlantısı olmayan 
dolayısıyla ‘Ne olursan ol gel’ diyen 
bir mantıkla herkese açık olan 
modern bir tekke. Sadece hümanist 
sebeplerle çalışan ve farklı inanç-
lara mensup, farklı aidiyetleri olan 
kişilerde var. Kafemizin duvarında da 
yazdığı üzere ‘Sakın gönüllülüğü sor-
gulama! Nuhun gemisini gönüllüler, 
titaniği profesyollener yapmıştır.’

YAŞAYARAK ÖĞRENMEK 
Atölyeler dediniz hangi tür 
atölyeler gerçekleştiriyorsunuz?
Afrika kültürü kalıcı öğrenmenin 

yolu yaparak, yaşayarak öğren-
mek. Bunun için en iyisi Zanzibar’a 
gelmeniz. Ancak gelemiyorsanız da 
pratik atölyelerimizle bu kısmen de 
olsa mümkün oluyor. Afrika kahvesi, 
Masala çayı, Afrika yemekleri, baha-
ratları, sanatı, seramik gibi pek çok 
atölye düzenliyoruz Galeri Afrika’da. 
İngilizce pratik dil kursuyuz. Her ge-
çen gün bunları çeşitlendiriyoruz.

RÖPORTAJ
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Bir de duvarlarınızda oldukça 
ilgi çekici resimler görüyorum. 
Bir anlamları var mı yoksa sa-
dece estetik olarak mı seçtiniz?
Hepsinin anlamı var. Mesela 

Nana Esma. Afrikada özellikle kız 
çocuklarının okuması için mücadele 
etmiş öncü bir hanım. Nijerya’da 
yaşamış. Şair ve öğretmen. Yaşadığı 
dönemde kadın ve başka çocuklarla 
da ilgilendiği için ‘Yetimleri Koru-
yucusu’ unvanı verildi. Bizim ilham 
kaynaklarımızdan. Balık figürleri fish 
konferansı temsil ediyor. Bizim için 
gönüllülükle alakalı kurmak istedi-
ğimiz anlayışı sembolize ediyor ve 
özetliyor bu resim. Gönüllü olmaya 
akın akın gelinmesi ve aynı zaman-
da bunun doğal, sürekli bir intizam 
ahenk içerisinde gerçekleşmesini 
anlatıyor.

DOĞAL BİR ORTAMDA  
YAŞIYORUZ 

Biraz da Zanzibar kısmıyla ilgili 
konuşalım dilerseniz. Sevgili 
Hatice yaptığın -Zanzibar’a 
yerleşmek- çılgınca görünüyor. 
Sosyal medyadan öğrendi-
ğimiz kadarıyla Sevde Sevan 
da böyle bir seçim yaptı. Nasıl 
cesaret ettin?
Sevde (Sevan) ablayla bizim 

durumumuz farklı aslında. O Afri-
kalı birisini sevdi ve eşinin köyüne 
yerleşti. Pek çok kişinin benim bu 
seçimimi bir nedene bağlamak 
istediğini görüyorum. Bir görev 
nedeniyle ya da dini referanslarla 
gittiğimi düşünüyorlar. Burada bir 
düzenim çocuklarımın okulları evi-
miz varken başka bir dünya kurmak 
pek çok kişi için delilikti. Burada 
mesele hayatı nasıl tanımladığınız 
aslında. Zanzibar’da yaşadığım yer 
herkesin zannettiğinin aksine bura-
daki yaşadığım yerden daha güzel. 
Zanzibar’daki Hatice buradakinden 
daha mutlu çok, hayatla barışık. 
Doğal bir ortamda yaşıyoruz, evimiz 
hindistancevizi yapraklarıyla örülü, 
okyanusun dalga sesleriyle uyuyup 
uyanıyoruz. Kızım orada çok özgür. 
Kendi başına yüzmeye gidiyor. On 
beş dönümlük bir arazi içerisinde 
özgürce koşturuyor. Türkiye’de böyle 

bir hayatı yaşamanın imkânı yok 
gibi. Aslında bu seçimi anlamamıza 
engel olan ön yargılarımız. Mesela 
uzaydan birileri gelse, onlara Türki-
ye’deki hayatımızı ve Afrika’dakini 
göstersek kesinlikle Afrika’yı daha 
yaşanabilir göreceklerdir. Burada 
betonlar arasında dar evlerde ba-
kıcılara emanet ettiğimiz çocuklar, 
sürekli koşuşturmamız, ruhumuzu 
esir alıyor. İş, makam prangalarımız 
haline geliyor. Dolayısıyla insanlar 
oradaki yaşamı bilmedikleri için iyi 
halden kötü hale geçtiğimi sanıyor, 
ama bence durum tam tersi.

EVİMDE HİSSEDİYORUM
Bunlar kulağa hoş geliyor 
ama bütün bu anlattıklarına 
rağmen bizim kodlarımızda 
doğduğumuz coğrafyaya bağ-
lılık var, kendi vatanımızda ol-
mak akrabalarımızın yakında 
olmak var dolayısıyla bu seçim 
hala pek çoğumuza çılgınca 
gelecektir. Daha önce var mı 
böyle başka çılgınlıklarınız?
Üniversitede başörtüsü yasakları 

nedeniyle önce Kıbrıs’a oradan da 
Viyana’ya gitmiştim. Bu pek çoğu-
muzun yapmaya mecbur kaldığı bir 
durumdu. Ama şu an bana ‘Zanzibar 
mı? Viyana mı?’ deseler kesinlikle 
Zanzibar’ı tercih ederim. Viyana’da 
okurken her an gurbet acısı, mem-
leket hasreti çektim. Zanzibar’da 
bunu hissetmiyorum hatta tam tersi 
Zanzibar’dan buraya geldiğimde 
Zanzibar’ı özlüyorum, orada kendimi 
evimde hissediyorum. Orada Müs-
lüman olsun ya da olmasın herkes 
size tüm samimiyetiyle muamele 
eder. Burada zihninizde mazeretlerle, 

bekleyişlerle, ertelemelerle, ama ve 
fakatlarla bir hayat sürersiniz. Orada 
gece yatarken yüzümde bir gü-
lümsemeyle, bugün Allah için şunu 
yaptım diyerek uykuya dalıyorum.

TATLI ÇILGINLIK 
Peki aileniz nasıl karşıladı 
‘Bizim çılgın, tatlı kızımız’ mı 
dediler yoksa ‘Ne yapıyorsun 
böyle’ diye sitem mi ettiler?
Babam aynen öyle; ‘Tatlı 

çılgınlık’ olarak karşıladı hatta kendi 
de geldi. Orada arıcılık yaptı ve 
insanlara bildiklerini öğretti. Ben 
baskın olarak babamın genlerini 
sürdürüyorum. Küçük kızım da aynı 
ruh iklimi içinde. Orada çok özgür 
ve mutlu hissediyor. Annem için ise 
durum böyle olmadı. Neredeyse 
‘Mezarıma gelme istemiyorum’, 
‘Hakkımı helal etmem’ diyecek ama 
biliyor ki bunları söylese de caydırıcı 
olamayacak.

Bu sizin ruhunuzla örtüşen bir 
durum olmuş gibi görünüyor.
Evet doğru. Herkesin dünyada 

kendini ait hissettiği yer doğduğu 
yer olmak zorunda da değil. Hepimiz 
farklı farklıyız.

VAKIF KURDUK 
Peki oradaki kampüsü biraz 
anlatabilir misin?
İstanbul’daki evimizi sattığımız 

parayla önce Zanzibar’da bir arsa 
aldık. Sonra, daha inşaatlara başlaya-
madan, bu arsanın yanında içerisin-
de bungalovları ve sınıfları olan daha 
büyük bir yer nasip etti Allah. Bu 
bizim bile hayallerimizi aşıyordu. Re-
sort gibi bir yer ve gönüllerimiz gelip 
orada kalıyorlar. Bir vakıf kurduk. 

Yetim anneleri için mesleki eğitimler 
verdiğimiz bir merkez, çocuklar için 
bir okul ve çocuk üniversitemiz var. 
Burada bilimsel, sanatsal ve sportif 
etkinlikler yapıyorlar.

YERLİLER GÖNÜLLÜ 
Kim veriyor bu eğitimleri?
İlk zamanlar gönüllüler veriyor-

lardı ama şimdi oranın yerlilerine 
devrettik bu görevi. Bunun için eğiti-
ci eğitimleri yaptık. Çok daha verimli 
oluyor artık. Çünkü çocuklar kendi 
anadillerinde daha kolay kavrıyor.

Okulunuza gelenlerden para 
talep ediyor musunuz?
 Hayır eğitimleri ücretsiz veriyo-

ruz ama sponsorluklara ihtiyacımız 
var. Şimdilik kafelerin geliri ve gönül-
lü turizmiyle geçinmeye çalışıyoruz 
ancak zorlanıyoruz.

HALKI BİZİ ÇOK SEVDİ 
Bu eğitim süreçleri orada 
geçerli olacak bir diplomaya 
dönüşebiliyor mu?
Şu anda o aşamada değiliz 

ama planlarımız arasında ‘Meslek 
Yüksekokulu’ var. Zanzibar’a dair en 
olumsuz zikredilebilecek şey uzun 
bürokratik süreçler. Bu bizi yavaş-
latıyor ama bunu da başaracağız 
inşallah.

Oranın halkı nasıl   
karşıladı sizi?
Onlar önyargılı insanlar değiller. 

Bin yıldır sömürülmüş olmalarına 
rağmen yabancıları gülümseyerek 
karşılıyorlar, kapılarını sonuna kadar 
açıyorlar.

ZANZİBAR’A AŞIK OLDUK
Son zamanlarda sosyal 
medya aracılığıyla Sevde 
Sevan ve sizlerin çalışmalarını 
görüyoruz. Afrika ile ilgili hiç 
bu tarz çalışmalar var mıydı? 
Sosyal medya yaygınlaşınca mı 
haberdar olmaya başladık?
Türk kadını biraz daha 

muhafazakâr, alana yeni giriyoruz; 
ama yabancılar için bu işler eskilere 
dayanıyor. Zanzibar’a geldiğimizde 
30-40 yılını köyümüze adamış yaşlı 
Avrupalı kadınlarla tanıştık. Bizde 
yeni bir durum. 

Zanzibar’a ilk Sevde (Sevan Uşak) 
abla gitmişti ve THY’da çalışırken 
bize gelip hayranlıkla anlatmıştı. Biz 
de tutamadık kendimizi ve görür 
görmez âşık olduk. Hastalık, savaş 
gibi etmenlerin yokluğu açısından 
da iş yapılabilir bulduk.  

Bizim çalışmalarımızda iki yön 
var. Biri İstanbul Assalam’da bizim 
insanımıza Afrika’yı doğru anlatmak 
diğeri Afrika’ya katabileceğimiz 
şeyler için çalışmak. Afrika’nın kendi 
içindeki dinamiği ve buna dair 
farkındalıklarını beslemek istiyoruz. 
Buna da ilk önce çocuklardan ve 
kadınlardan başlamak istedik çünkü 
bir toplumu değiştirebilecek ana 
potansiyelin onlarda olduğunu 
düşünüyoruz. 

Ana baba kaybı yaşamış 
çocukları önceliyor ve eğitim 
programlarıyla bir mesleki yeterlilik 
kazandırmayı planlıyoruz. Kendi 
kendilerine ayakta kalmalarını 
sağlamak bizim için maddi pek çok 
yardımdan daha kıymetli. Esasında 
bunlar bizim icat ettiğimiz bir şey 
değil. Artık tüm dünya sürdürülebilir 
ve kalkındırılabilir projelere 
yöneliyor. Onların özgünlüğünü 
bozmadan, deforme etmeden 
sadece destek olmak bizi bu alanda 
özgün kılan nokta. Benim için 
Afrika’ya gitmek, kendimi bulmak, 
o bozulmamış insanın saf haline 
ulaşmak demek. Neden değiştirmek 
isteyeyim ki?

SOSYAL GİRİŞİMCİLİK AZ 
Peki orada kendi bu bakış 
açısına sahip başka yerel 
dernekler yok mu?

Evet orada çok fazla dernek 
var fakat sürdürülebilir kalkınma 
mantığıyla hareket eden derneklerin 
sayısı hala az. Tecrübeleri dinlemek 
ve daha hızlı mesafe kat etmek 
açısından pek çok kurumla 
irtibattayız ama görüyoruz ki sosyal 
girişimcilik kavramıyla daha yeni 
tanışılıyor. Oysa Osmanlı vakıf 
geleneği sosyal girişimcilik kavramını 
tam olarak karşılayan biçimde 
gelişmişti. Mesele bu işlerde çok 
para harcamak değil iyi kurgulamak. 
Biz de henüz öğreniyoruz ve 
bu süreçte küçük ama model 
olmasını arzu ettiğimiz bir çalışma 
yürütüyoruz.

AFRİKA’YI SEVİYORUM 
Pek çok insan kendi ülkemizde 
yetim, öksüz, fakir varken 
neden gidip başka ülkede 
insanlara yardım ediyorsunuz 
diye soruyordur size şimdi. 
Bunu nasıl cevaplıyorsunuz?
Bunun esasen kimseyi ikna 

edecek bir cevabı yok. Benim 
cevabım basit; çünkü Afrika’yı 
seviyorum. Neden türkü dinliyorsun 
da caz dinlemiyorsun gibi sorular 
hep olabilir. Çünkü türküyü daha 
çok seviyorum. Herkesin hayatta 
bir boşluğu doldurması gerekiyor. 
Biz bu alanı doldurmayı seçtik. 
Türkiye’deki insanların bakış açısı 
eksikliği, Afrika’daki insanların 
maddi eksiklikleri var. Bu ikisi için 
çalışmalar eş zamanlı bir dönüşüm 
sağlayacak diye inanıyoruz. Ama 
belki de en kestirme cevap, her 
kaybolduğumuzda kendimizi 
Afrika’da bulmamızdır.

RÖPORTAJ
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YAZAR YAZAR

Mİnİmalİzm tüketİm toplumunu bİraz olsun aydınlattı, İnsanlarda 
bİr farkındalık oluşmaya başladı. “Evet, daha az tüketmelİyİz,
İhtİyacımızdan fazlasına gerek yok” dedİ mİnİmalİzm bİze.

Bu yazıyı okuyan 
birçok kişi bahse-
deceğim hikâyeyi 
biliyordur. Afri-
ka’da kakao ağa-

cından kakao toplayan çocuk-
ların/işçilerin hayatlarında hiç 
çikolata yemedikleriyle ilgili 
kısa bir video yayınlanmıştı 
beş sene kadar önce. Kakao 
ağaçlarının meyveleri ağacın 
gövdesinde de bulunduğu için 
çocukların kakao toplaması 
için elverişli bir ağaç. Kakao 
acı bir meyve. İşlendikten 
sonra dünyanın en lezzetli 
yiyeceklerinden biri oluyor. 
Hemen hemen herkes seviyor-
dur sanırım. Ancak bu işte ça-
lışanlar hiç çikolata yememiş-
ler. Bahsettiğim videoda ise 
çikolata yediriyorlar işçilere. 
Çok şaşırıyorlar ve beğeniyor-
lar tadını. Ama o acı meyve-
den böyle lezzetli bir şeyin 
ortaya çıkmasını anlamak zor 
onlar için. Ünlü markaların 

çalıştırdıkları çocuk işçilerin, 
o pahalı kıyafetleri ömürleri 
boyunca belki de hiç giyeme-
yecek olması gibi bir şey bu. 
Kapitalizm dediğimiz; sözde 
nefret ettiğimiz, lafın sonu-
nu da buraya bağlamayı iyi 
bildiğimiz bir sistem. Sonra ne 
yazık ki şöyle tamamlıyoruz; 
‘Biz de bu sistemin parçasıyız’. 
Yani başa dönersek bu çarkın 
dişlilerini tüketim alışkanlık-
larımız döndürüyor.

Çocuk işçiliğinin en yaygın 
olduğu sektör tarım. Genel-
de tarım alanında çalışan 
ailelerin çocukları, ailelerine 
yardım etmek için küçük yaşta 
başlıyor çalışma hayatına. 
Dünya geleninde durum bu ne 
yazık ki. 

Yediğimiz her lokma da 
giydiğimiz her kıyafet, aldığı-
mız elektronik eşya ve nere-
deyse tükettiğimiz çoğu şey 
de ‘Görünmez modern köleler’ 
in emeği var. 

DÜŞÜNÜN! 
Minimalizm tüketim toplumunu biraz 

olsun aydınlattı, insanlarda bir farkındalık 
oluşmaya başladı. “Evet, daha az tüketme-
liyiz, ihtiyacımızdan fazlasına  gerek yok” 
dedi minimalizm bize. 

Tüketim alışkanlıklarımıza bir de bu 
açıdan bakarak sorgulamakta fayda var; 
aldığımız ürünleri kim üretiyor, nerde 
üretiliyor, nasıl üretiliyor. Aldıklarınızın 
nerden geldiğine bakın. Bu ürün üretilir-
ken kaç canlının canı yandı bir düşünün. 
Bir bakın kaç çocuk öldü aldığınız şeyler 
üretilirken. Kaç çocuk sakat kaldı. Kaç ağaç 
yok oldu. Ne kadar su tüketildi. Bir bakın o 
ayakkabı imalathanesinde elleri yıpranmış, 
eğitim alamayan, ailesine bakmak zorunda 
kalan çocukları görün. Çocuklar tek öğünle 
tüm günü ederken her türlü da istismara 
uğrayan çocukları görün. Çocuk dediysem 
on sekiz yaş altı herkes çocuk. Altı yaşında 
olan da var on yaşında olan da.

İSTİSMARA GÖZ YUMULUYOR 
İNSAMER’in 2019 Mart raporuna göre 

Afrika yüzde 19,6, Amerika yüzde 5,3, 
Arap Devletleri yüzde 2,9, Asya ve Pasifik 
yüzde 7,4, Avrupa ve Orta Asya ise yüzde 
2,9 olmak üzere dünya da 152 milyon çocuk 
işçi var. Ömür boyu ucuz işçi potansiyeli 
oluyor çocuk işçiler, işte bu yüzden çok kıy-
metli. Eğitim alamamış bir çocuk; yetişkin 
olduğun da en fazla vasıfsız işçi olabiliyor. 
Çocuklara cüzi miktarda ücretler ödeyerek; 
önce çocukluğunu elinden alıyorlar, sonra 
eğitim hakkını. Bu bir kısır döngü elbette. 
Yoksulluk buna birinci sebep. Dünya ül-
kelerinin hemen hemen hepsinde çocuk-
ları koruma kanunları, çalışma yasaları 
var. Bununla birlikte çocukları korumaya 
yönelik sözleşmeler var. Uygulama nokta-
sındaki eksikliklerin başında ise daha fazla 
kar elde etmek var. Ucuz işçiler, hammadde 
ve üretim, işverenler için büyük kazanç 
demek. Gelişmiş ülkeler kendi ülkelerinde-
ki çocukları korurken, sömürge devletteki 
çocukların istismarına göz yumuyor. Savaş 
ve yoksulluklarla baş başa bırakılan ülkeler 
de çocuklar modern köle gibi çalıştırılıyor 
ve istismar ediliyor. Bize sunulan ise eko-
lojik, doğaya ve insana saygılı üretimken 
gerçekte olan ise sömürülmüş insan ve 
yeraltı, yerüstü kaynakları. 
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KIŞ VE 
MİMARİ
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K üresel ısınma, mevsim 
değişikliği derken, 
havalardan sulardan 
konuşma konularına; 
gelmeyen kış mevsimi, 

yaprak dökmeden bahara eren 
ağaçlar, uykuya yatmayan tarım 
bitkileri, giyilemeyen kış montları 
vs. konularını da eklenmiş olarak 
yılın en uzun gecesi olan ‘Şeb-i 
Yelda’yı geride bıraktık.  Bundan 
sonrası baharı beklemek olsa da 
kar yağmadan bahara girmeyi pek 
sevmeyiz. Ne zaman ki kar yağar, 
kış manzaraları paylaşılır işte o 
zaman hakkıyla baharı karşılamaya 
koyuluruz. Bizim için kış demek 
kestane demek, kar demek, kar 
karşısında çay içmektir çünkü.  

HUZUR VERİR 
Kış mevsimleri son yıllarda geç-

mişte olduğu gibi ağır kar altında 

geçmese de o güzelim kar manza-
ralarını hayal etmeye devam ederiz. 
Hele çatısı karlarla kaplanmış bir ku-
lübe, bir de çatısında tüten bir baca 
çocukların resimlerini, tuvallerini 
süsler durur. En çok da kışın vazgeçil-
mezi kardan adam. 

Karla kaplanmış evler biz huzur 
verir. Her yeri bir sessizlik kaplar, 
arabaların sesi duyulmaz olur 
ki özellikle kalabalık şehirlerde 
bu sessizlik ve bembeyaz evler 
bulunmaz nimetlerdir. Kışı hiç 
sevmeyenler bile karların bu eşsiz 
sunumu karşısında hayran kalırlar. 
Her ne kadar şehir insanı kar zevkini 
kırsal kesim kadar yaşamasa da 
hayata bir mola vermesi bakımından 
kar yağışı hasretle beklenir. Kayak 
yapmak için şehir dışına çıkanlar, 
yurt dışına çıkanlar olduğu gibi 
şehir içinde çeşitli etkinlikler 
düzenlenir. Kaplıca turizminin de 
en aktif döneminin yaşandığı kış 
aylarında sıcak sulara girmek hoş 
mekânlarda vakit geçirmek insanları 
cezbeder. Bu konuda kış mevsimine 
has mimarisiyle öne çıkan yerler 
vardır. Kar manzaralı dağları gören 
büyük camlı evlerden tutun da 
dağ başında küçük ahşap evler de 
kış mevsimi için yapılan ideal evler 
arasındadır.

TALEP ARTIYOR 
Günümüzde bungalov tipi ahşap 

evler de yapılarak kamp turizmine 
katkı sağlanmıştır. Çadırlar çok fazla 
tercih edilmeyip minimal ölçüde 
yapılan küçük ahşap evler, çekirdek 
aileler için güzeldir. Kayak turizmi 
için yapılan dağ otellerinin sayısı ise 
ülkemizde çoğalmaktadır. 

Eskiden sadece Uludağ’da olan 
kayak merkezleri, şimdi Erzurum, 
Kayseri, Bolu, Kars, Sarıkamış, Bingöl, 
kısacası karın bol yağdığı hemen 
her yerde yapılmakta olup, oteller 
yapılmaktadır. Bazen büyüklü küçük-
lü yapılan dağ evleri, ailesiyle yalnız 
vakit geçirmek isteyenler için harika 
mekânlardır. Bu konuda devre mülk 
sistemi de oluşturulmuş olup yılın 
belli vakitlerinde dağ evlerini bütçe-
ye uygun bir şekilde kullanmak da 
mümkün olmaktadır.    

Yaz tatiliyle yarışan kış tatili diye 
bir kavram da var artık. Bütün bunla-
rın dışında hiçbir yere gitmeyip evde 
oturup kışı güzel geçirmek de müm-
kündür; bu konuda kış mevsimi bir 
arada olmak için fırsattır aslında. 

KIŞ TURİZMİ 
Yılın dokuz ayını karlar altında 

geçiren Avrupa’nın kuzey ülkeleri 
gibi olmasak da karla haşır- neşir 

olan, mesaisi fazla olan iller, bölgeler 
bizim ülkemizde de mevcuttur. Ama 
bunun yanında kışa dayanıklı evler 
ise yeni yapılmaya başlanmıştır. 
Karlı bölgelerin asli özellikleri 
olan dik çatılar, küçük pencereler 
yine yapılsa da günümüzde karla 
barışık, yalıtımı düzgün, manzarayı 
içine alan evler de yapılmaktadır. 
Bu konuda Norveç ve Finlandiya 
önde gitse de ülkemizde de güzel 
ahşap ve taş evler vardır. Gelecekte 

yaz turizminde olduğu gibi kış 
turizminde de dünyayla yarışan 
kayak merkezleri yapılmaya  
başlandı bile.  

ANILARI GÜZELLEŞTİRMEK 
Yaz evlerine alışık olup, deniz, 

kum güneş, sahil evlerini seven-
lerin yanında, ahşabın kokusuyla 
geceleyip, sabah kapı önünde 
yakılan ateşle dinginlik yaşamak da 
iyi gelmez mi hiç. 

Yaşanılan her mekân orayı gü-
zelleştiren anılarla mümkündür.

Bu anıları oluşturmak için 
ilk önce mekânı güzelleştirmek 
daha sonra da insan ilişkilerini 
yaşatmak gerekir. Mimari işte 
bunun için vardır; hayatı daha iyi 
yaşamak, anları güzelleştirmek, her 
mevsimin, her anın tadına varmak, 
farkına varmak için vardır. Güzel 
anları çoğaltmak dileğiyle…

YÜKSEK MİMAR - ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

gulaykurt@turuncudergi.com

GÜLAY 
KURT



KADIN VE TARİHKADIN VE TARİH

Saraydan bilime 
uzanan yolda 

Kurtubalı

lübna
Orta Çağ Avrupa’sında 

bir köle kızın kendi 
çağının en eğitimli 
bireylerinden biri ya 
da âlim olma ihtimali 

neydi? İmkânsız mı dediniz? Öyle 
dediyseniz, o dönem Avrupa’sının 
önemli devleti Müslüman Endülüs’ü 
unuttunuz. Kurtubalı Lübna, 
10’ncu yüzyılın ikinci yarısında, 
II. Hakem döneminde yaşamış, 
şair, dil bilgisi uzmanı ve usta 
matematikçi Müslüman kadın 
bir âlimdi. Kendi döneminin en 
önemli entelektüellerinden biri olan 
Lübna, döneminin dünyadaki belki 
de en önemli kütüphanesi olan 
Medinetü’z-Zehra’nın kurulmasında 
merkezî rol oynamıştır.

TARİHE KATKI 
Tarihin en karanlık dönemlerine 

taşıdığı mirasla adeta bir ışık olan 
şehir Endülüs’ün Kurtubası. Bilim 
ve ilime verdiği önem hükümran 
olduğu dönemde tarihe miras 
bırakılan şaheserleriyle meşhur 
bu şehirde yetişmiş ve yine tarihe 
imzasını bırakan bir isim. Namı ile 
meşhur Kurtubalı Lübna. Kurtubalı 
Lübna ismini pek kimse bilmese 

de kendisi yaptıklarıyla insanlık 
tarihinde silinmez izler bırakmış bir 
Müslüman bilim insanı. Endülüs 
Emevileri döneminde, Kurtuba 
şehrinde yaşamıştır Lübna. 
Endülüs Emevileri sultanı III. Abd 
Al-Rahman’ın sarayında hayatını 
sürdürdüğü bilinmektedir.

KÜTÜPHANE SORUMLUSU
Lübna, sarayda katiplik 

yapmaktadır. Abd Al-Rahman’ın 
vefatıyla, onun yerine geçen Sultan 
II. Hakem, Lübna’nın özel zekasının 
farkına varır ve onu Kurtuba Kraliyet 
Halk Kütüphanesi’nin idarecisi 
yapar. Lübna, görevi aldığı günden 
itibaren kütüphaneyi giderek 
büyütür ve zenginleştirir. Bağdat, 
Şam ve Kahire’ye bizzat giderek 
oralardan kitaplar getirir. Lübna’nın 
idareciliği sırasında, kütüphanedeki 
kitap sayısının 500.000’i geçtiği 
söylenmektedir. Lübna, bunlarla da 
yetinmez. Aynı zamanda çevirmenlik 
ve tercümanlık yapmaya da başlar.

MÜSLÜMAN KADIN ALİM 
Dokunduğu her şeyi, zekasıyla 

güzelleştiren bu özel kadın, Öklid 
ve Arşimet gibi matematikçilerin 

de kitaplarını çevirir. Çevirmekle 
de kalmaz, bu çevirilerin üzerine 
matematikle ilgili kendi orijinal 
düşüncelerini de ekler. Lübna’nın 
muazzam bir matematik dehası 
olduğu söylenir. Yaşadığı süre 
boyunca pek çok matematikçinin 
de yetişmesini sağlar. Hatta öyle 
ki Lübna, Kurtuba sokaklarında 
yürürken, saraya ulaşana dek 
çocuklara bazı matematik 
formüllerini ve hatta çarpım 
tablosunu öğrettiği aktarılmaktadır. 
Lübna, sadece bir matematik dehası 
değil; aynı zamanda zarif kelimelere 
dokunan bir şairdir. Lübna’ya ait 
yüzlerce şiir bulunmaktadır.

Lübna, bizlerden yüzlerce yıl 
önce yaşamış bir Müslüman alim. 
Yaşadığı süre boyunca yaptıkları, 
çalışmaları ve başarıları saray 
tarafından da desteklenmiş bir 
bilim insanı. Sanırım Lübna’yı 
daha iyi anlamalıyız. Müslümanlar 
olarak daha çok okumalı, daha 
çok öğrenmeli ve böylece 
sahip olduğumuz her şeyi 
daha iyi koruyabilmeliyiz. Bizler, 
öğrenmekten korkmayan Müslüman 
kadınlar olmalıyız. Tıpkı Lübna ve 
diğerleri gibi. 

6968 Ocak 2020 / TuRuNcu DERGİ TuRuNcu DERGİ / Ocak 2020

Lübna, bizLerden yüzLerce yıL önce yaşamış bir müsLüman 
aLim. yaşadığı süre boyunca yaptıkLarı, çaLışmaLarı ve 

başarıLarı saray tarafından da destekLenmiş bir biLim insanı. 
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Duygusal açlık nedir?
Bireyler hep aç 

olduğunda değil; 
mutsuz olduğunda, 
sinirlendiğinde, stresli 

ya da başarısız olduğunda birden 
kendilerini buzdolabı önünde bulurlar. 
Kendini iyi hissetmek için yerler. Yemek 
esnasında mutluluk devam eder pek 
ya sonra?

Şimdi hem mutsuzdur hem de 
fazla kalori aldığı için pişmanlık başlar. 
Bu tip durumlarda yemek yeme tatsız 
bir olayı ortadan kaldırmak için yeme 
dürtüsünün ortaya çıkmasıdır. 

TOKLUK HİSSİYATI YOKTUR 
Duygusal açlığını kontrol 

edemeyen insanlarda tokluk hissiyatı 
yoktur. Tokken de dünyayı yiyebilirler. 
Aslında bir yeme bozukluğudur. 
Burada amaç karın doyurmak değil 
tatsız bir olayı tatlıya bağlamaya 
çalışmaktır. 

Daha çok karbonhidrata eğilim 
artar. Çikolata, pasta, hamur işi, 
tatlıları yemeği isteği son derece 
fazladır. Çünkü karbonhidratın 
mutluluk hormonu salgılayıcı özelliği 
vardır. Beyin bunu çok iyi bildiği için 
karbonhidrat vazgeçilmez haldedir. 

YARDIM ALIN
Peki bu durumun fiziksel mi 

duygusal açlık mı olduğunu nasıl 
ayırt ederiz?

H Normal şartlarda 3-5 saat 
içinde bireyler acıkır. İşte bu fiziksel 
açlıktır. Duygusal açlık da tokken 
bile yemek yiyebilirsiniz.

H Duygusal açlık sonrasında 
derin bir pişmanlık vardır. Fiziksel 
açlıkta yoktur. 

H Duygusal olarak aç olan 
insanlarda tokluk hissiyatı yoktur, 
yedikçe yer. Fiziksel açlıkta ise 
karnınız doyunca yemek yemeyi 
bırakırsınız.

H Duygusal aç olduğunun 
farkında olan insanlar hangi 
durumda bu duyguyu yaşıyorlar 
mutlaka tespit etmelidirler. Eğer 
tek başınıza halledemiyorsanız 
mutlaka bir beslenme uzmanı 

veya psikologdan yardım alın. Daha 
büyük sorunların önüne geçmiş 
olursunuz. 
DENGE SİZİN ELİNİZDE

Peki neler yapabiliriz?
H Duygusal açlık bastırdığında, 

sağlıklı şeyler yemeye çalışın. 
H Zaten aç değilsiniz. Karnınızı 

doyuracak bir şey tüketmeyin. 1 
kâse yoğurt veya 1 bardak tarçınlı 
süt için. Canınız tatlı istiyorsa 1-2 
adet hurma işinizi görecektir.

H Yürüyüşe çıkın veya bir 
arkadaşınızla buluşun. Zihninizi 
dağıtmaya ihtiyacınız var. 

H Sıkı bir diyet programı da sizi 
duygusal açlığa itebilir.  Haftada 1 
kez istediğiniz bir şeyi diyetinizde 
gönül rahatlığıyla tüketin. 
Korkmayın size kilo yapmayacaktır.

H Toksunuz ama bir şeyler 
yeme ihtiyacınız varsa kalorili 
yiyecekler yerine kalori ihtiva 
etmeyen yiyecekler tüketin. 
Yeşillikler, domates, biber, turp, 
lahana gibi.

H En önemlisi sizi bu duruma 
iten duyguları anlamaya çalışın ve 
yerlerini sizi mutlu eden şeylerle 
doldurun. 

H Son olarak duygusal yeme, 
insanların kendilerini çok mutsuz 
ve yalnız hissettiğinde ortaya çıkan 
bir durum. Siz böyle bir durumda 
kocaman bir pastayı da yersiniz, 
haşlanmış 1 kâse brokoliyi de. 
Seçim ve denge sizin elinizde.

FERİDE 
ŞİMŞEK BENLİ

MİDENİZİ  
DEĞİL RUHUNUZU

DOYURUN!
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Zencefil, ufak bir bambuya 
benzeyen bol sulu bir 
bitkinin kökü. İnsanlık 
tarihinde 3 bin yıldan 
uzun bir süredir bilinip 

kullanılıyor. Tarih boyunca Asurlulardan 
Babillilere, Mısırlılardan Romalılara 
pek çok farklı uygarlığın mutfağında 
kullanılan bir baharat olmuş.

Çin’in güney bölgelerinde ve 
Hindistan’da yetişiyor. Asya mutfağında, 
kuru baharat karışımlarından sonra en 
yaygın kullanımı olan baharat. Asya 

ülkelerinde çoğunlukla taze olarak 
tüketiliyor. Orta Doğu ve Avrupa’ya 
kervan yollarıyla ulaştığında kuru 
kökler halinde olduğu için, buralarda 
zencefili kuru olarak kullanma geleneği 
yaygınlaşmış. Zencefil ekildikten 9-10 
ay sonra, tam olgunluğa ve ideal lif 
oranına ulaştığında hasat ediliyor. 
Güneşte kuruyana kadar bekletiliyor. 
En kaliteli ürünü elde etmek için 
kurutulmadan önce kabuğu soyuluyor. 

Kabuğu soyulmadan kurutulanlar ise 
ikinci kalite sayılıyor.

HASTALIKLARLA MÜCADELEDE
Kış aylarında, hele de kar 

yağmadığında salgın hastalık riski 
artar. Geçmeyen halsizlik, öksürük 
ve diğer soğuk algınlığı belirtileriyle 
uğraşırken kullandığımız birçok bitki 
çayı vardır. Adaçayı, hatmi çiçeği, 
ıhlamur, ayva yaprağı,  kuşburnu 
yüzyıllardır bu topraklarda sağlık için 
demleniyor. 

BETÜL TAT

Son yıllarda tazesini de tüketir oldu-
ğumuz zencefil de günümüzün en po-
püler grip kırıcılarından biri. Anavatanı 
Hindistan ve civarı olan bu kök bitki 
içerisinde birçok etken madde taşıyor. 
Gribe iyi geldiği kadar mide rahatsızlık-
ları için de kullanılmış. Ağır bir aroması 
var ve aslında taze tüketildiğinde pek 
de alışkın olmadığımız bir tada sahip.

METABOLİZMA HIZLANDIRICI
Zencefil, mutfağımızda kuru 

haliyle baharat olarak özellikle 
beyaz etlerde kullanılmış. Çin 
mutfağında taze zencefilin kırmızı 
et yemeklerinde tıpkı patates gibi 
doğranıldığını da görürüz. Üstelik 
yemeğe oldukça da hoş bir lezzet 
verir. Bugün zencefilli birkaç yemek 
tarifi paylaşalım ve hem şifası 
hem de lezzetinden yemeklerde 
de faydalanalım istiyorum. Fakat 
tarife geçmeden önce zencefilin 
metabolizma hızlandırıcı bir kök 
bitki olduğunu da söylemek isterim. 
Yani her şeyde olduğu gibi zencefil 
tüketirken de aşırıya kaçmamalıyız. 

Özellikle tiroit bezi fazla 
çalışanlarda zencefil çarpıntıya 
neden olabilir.

ZENCEFİL NASIL 
KULLANILIR?
Zencefilin faydalarını öğrenmekle 

birlikte nasıl kullanmamız, nasıl 
tüketmememiz ve ne miktarda 
almamız gerektiğini bilmemiz 
gerekiyor. Zencefilin birçok şekli 
bulunmaktadır. Toz haline getirilmiş 
olanı en çok kullanılan şeklidir. 
Fakat günde 2 gramı geçmeyecek 
şekilde kullanmak en sağlıklı olanıdır. 
Çiğ kök zencefili ise rendeleyerek 
yemeklerimizin içine veya birçok tarifte 
kullanabilirsiniz. Diğer meyve sularının 
içine katılmış olan zencefil suyu da bir 
başka kullanım şeklidir. Zencefil yağını 
ise günlük nemlendirici krem olarak 
kullanıldığı gibi masajlarda ve özellikle 
soğuk zamanlarda ısınmak için tercih 
edebilirsiniz.

ZENCEFİL ÇAYI FAYDALARI 
Öksürük kesici olarak 

kullanabileceğimiz zencefil çayının 
faydaları arasında yağ oranı 
dengelemesi, kas yorgunluğuna iyi 
gelmesi, sakinleştirici özelliği, mide 
bulantısı ve sindirim sorunlarına faydası 
ve kanser hücrelerine karşı savunma 
oluşturması sayılabilir. Zencefil çayının 
birçok alternatif çeşitleri vardır. Zencefil 
çayı yapımında kullanacağımız miktar, 
bir diş sarımsak ya da çay kaşığı 
büyüklüğünde olmalıdır. Bundan 
önce de zencefilin ince dış kabuğunu 
soymamız gerekir.

Zencefil- bal çayında oranlar, 
bir tatlı kaşığı bal, bir çay kaşığı 
zencefil, bir su bardağı. Karışımı 10 
dakika kaynatmanız yeterli olacaktır. 
Bu karışımı öksürük giderici olarak 
kullanabilirsiniz.

Zencefil- limon çayında ise yarım 
limon suyu ve bir çay kaşığı zencefil, 
bir su bardağına tamamlanır ve yine 
10 dakika kaynatılır. Sabahları bu çayı 
içmek kış hastalıklarına karşı bir önlem 
olacağı gibi güne dinç başlamanızı 
sağlar.

Zencefil- tarçın- ananas- limon 
çayı. Bu karışım yağ yakımını 
hızlandırıcı özelliği nedeniyle kilo 
vermek isteyenler tarafından tercih 
edilir. Bu çayı hazırlanmasında 500 
ml su, 1 dilim ananas, 1 çubuk tarçın, 
1 çay kaşığı zencefil ve yarım limon 
gerekiyor. Karışım 20 dakika kaynatılıp 
dinlendirildikten sonra içmeye hazır 
gelecektir.

KİMLER, HANGİ DURUMDA 
ZENCEFİL TÜKETMEMELİ?

Birçok faydasını saydığımız zencefil, 
bazı durumlarda ve rahatsızlıklarda 
uzak durulması gerekebiliyor. 
Bunların başında hamilelik dönemi 
geliyor. Metabolizmayı hızlandırması 
nedeniyle zencefil, hamile kadınların 
uzak durması gereken bir besindir. 
Bu özelliğiyle erken doğumu 
tetikleyebileceği öngörülüyor.

Yağ yakıcı ve metabolizmayı 
hızlandırması nedeniyle kilo almak 
isteyenlerin de zencefilden uzak 
durması gerekiyor. Yağ yakımı 
için hareket etmenize gereksinim 
duymayan zencefil, kilo alması 
gerekenlerin işini zorlaştıracağı için 
tüketimi bırakmaları gerekiyor.

Zencefili, kan akışını hızlandırma 
özelliği nedeniyle hemofili ve diğer kan 
hastalarının tüketmemesi gerekiyor. 
Diğer yandan zencefil, bazı ilaçlarla 
etkileşimi nedeniyle yan etkiler ortaya 
çıkarma riski vardır. Bu yüzden özellikle 
şeker, tansiyon, kalp hastası iseniz 
ve ilaç kullanıyorsanız doktorunuza 
danışarak zencefil kullanmanız gerekir.

Eğer kalp ve karaciğer problemle-
riniz varsa, vücut ısınız yüksekse veya 
mukoza zarlarınız hasar görürse zencefil 
kullanmamalısınız. Ayrıca kanayan yara-
nız veya hamileliğin 2 ve 3’ncü trimeste-
rindeyseniz yine zencefil kullanmamalı-
sınız. Zencefil hem rendelenmiş hem de 
taze olarak yararlıdır ve esansiyel yağı 
da çok faydalıdır. Bunu yemekler, ha-
mur işleri ve içeceklere ekleyebilirsiniz. 
Zencefil özü bulunan bir maskeyi uygu-
lamadan önce alerjiniz olup olmadığını 
kontrol etmek için kolunuzun küçük bir 
yerinde denemelisiniz.

ZENCEFİL

GASTRONOMİ GASTRONOMİ



Kitap okumak sağlıklı 
uyku çekmenin en 

keyifli yolu

TEKNOLOJİ

Size uyku öncesi kitap okuyarak kaliteli bir 
uyku çekebileceğinizi söylesek ne düşünürsü-
nüz? Sleep Junkie tarafından yapılan 2 bin 309 
kişinin katıldığı anketin sonuçlarına göre, ka-
tılımcıların bir kısmı yatmadan önce kitap okur-
ken, bir kısmı okumadı. Yatmadan önce kitap 
okumayı rutin haline getirenler, getirmeyenle-

re ve hiç okumayan-
lara göre çok daha 
iyi uyku çektiklerini 
bildirdi. Haftada beş 
ya da daha fazla sa-
yıda gece yatmadan 
önce kitap okuyan-
lar, uykuya dalma 
konusunda daha az 
zorlandıklarını söy-
lerken, bu okumaları 

rutin hale getirenler ise zorlanmadan uyuduk-
larını aktardı.

Büyük şehirlerdeki kirlilik, yaşam 
ömrünün 2-3 yılını alabilir. Bu 
sıkıcı rakamlarla hareket eden 
tasarımcılar Jordan Steran-
ka ve Tai Geng, herkes için daha 
sağlıklı ve uzun bir yaşama 
doğru ilerlemek için biraz çaba 
harcadılar. Aldığımız her nefeste 
temiz hava sağlayan hava temiz-
leme ürünü ‘Breathe’i ürettiler. 
Şık bir düdük gibi şekillendirilen 
bu kolyenin tasarımındaki asıl 
amaç, hava akışını kısıtlamadan 

nefesi olabildiğince az ve kulla-
nışlı hale getirmekti. Taşınabilirlik 
ve kullanıcının fiziksel rahatlığı 
çok büyük öneme sahip. Hava 
sensörlerine bağlı bir karbon filt-
re ve ‘Nefes’ yoluyla solumamızı 
sağlayan çıkarılabilir bir ağızlıkla 
donatılmış olarak, en saf halinin 
sistemimize girmesini sağlamak 
için kirli havayı filtreler. Açık yapı, 
hava akışını da yönlendiren, 
uzun bir hava yolu boyunca 
tutarlı hava akışı sağlar.

Kadınların hayatını 
KurtaracaK yapay zeKâ 

HABER: ZEKERİYA ELTİMUR
Microsoft geliştirdiği yapay zekâ tek-
nolojisini geçtiğimiz yıl Hindistan’da 
kullanmaya başlamıştı. Geliştirdiği bu 
teknolojiyle kadınlarda görülen rahim 
ağzı kanserine odaklanmış ve bu konuda 
başarılı olarak doktorlardan da onay 
almıştı. Hindistan ‘da uygulanmasının ne-
deni ise yapılan araştırmalar sonucu ra-
him ağzı kanseri olan kadınların yüzde 
25’inden fazlasının Hindistanlı çıkması. 
Rakamlarla ifade edecek olursak dün-

yada her yıl rahim ağzı kanseri olan ve 
ölen 250.000’den fazla kadının 67.000’i 
Hindistan’dan. Bu nedenle proje ilk ola-
rak Hindistan’da uygulanmaya başladı. 
Nerdeyse bir yıldır doktorlarla sürekli 
iletişimde olarak yapay zekanın geliş-
mesini hızlandıran geliştirici ekibi, teşhis 
doğruluğunun yüzde 98‘e ulaştığını açık-
ladı. Doktorlar ise bu teknoloji sayesinde 
teşhis koyma süresinin dört kat daha 
hızlı olduğunu ifade ederek Microsoft‘a 
tam not verdi.

KENDİN YAP

İnhalatör kullanımını kolaylaştıran ergonomik tasarım

7574 Ocak 2020 / TuRuNcu DERGİ TuRuNcu DERGİ / Ocak 2020

Havayı
temizleyen 

kolye

Eğer solunum problemleri yaşıyorsa-
nız, inhalatör kullanmak kaçınılmaz 
oluyor. Ancak bazı sorunları da içinde 
barındıran bu sağlık ürününün hem 
daha kolay kullanım sağlayan hem de 
daha ergonomik olarak tasarlanmış 
hali ortaya çıktı. Klasik inhalatörlerin en 
büyük sorunlarının plastik yapısı ve yaylı 
sisteminden kaynaklanan fırlayabilir 
özelliği olduğu ortaya çıkmış. Bunu 

değiştirmek için yola çıkan Thrive Tasa-
rım ve tasarımcılar Ryan Lee Sanderson, 
Justin Arsenault ürünün dört farklı ver-
siyonunu geliştirmiş. Aria adı verilen bu 
cihazlar farklı ihtiyaçlara göre sınıflan-
dırılarak tasarlanmış. Örneğin çocuklar 
için çok daha küçük ve kolay kavrana-
bilir tasarım kullanılmışken, sporcular 
için daha küçük ve giysiye tutturulabilir 
şekilde düşünülmüş. 

Duvarlarınız 
çiçek açsın! 
K anaviçe işlenen 

kasnakları hemen 
hemen herkes 
bilir… O kasnaklar 
artık duvarlarınızı 
süslüyor. Çok 

ucuza mal edebileceğiniz bu şık 
dekoratif önerimizi yaparken çok 
eğleneceğinizi garanti ediyoruz!

Malzemeler:
   n Çeşitli boylarda kasnak
   n Yapay ya da kuru çiçekler
   n Minik çiviler ya da tutkal
   n Silikon tabancası
   n Çekiç

Yapılışı:
Eğer fotoğraftaki gibi 

büyük bir obje yapmak 
istiyorsanız size tavsiyemiz 
kasnakları ortadan 
başlayarak buluşturmanız. 
İsterseniz kasnakları 
çakarak ya da tutkalla 
birbirine yapıştırabilirsiniz. 
Sonrasında ise 
yapacağınız çok basit 
kasnakları silikon 
tabancayla arzu ettiğiniz 
gibi kuru ya da yapay 
çiçeklerle süslemek!



HABERHABER

Teknoloji her ne kadar çok hızlı gelişiyor 
olsa da söz konusu gelişmemiş ülkelere 
gelince temiz suya erişim bile oldukça zor 
bir hal alıyor. Hindistan’daki ve Uganda’da-
ki toplum sağlığı çalışanları akıllı telefon 
teknolojisi kullanarak hayatlarını kaybeden 
anne ve bebeklere odaklanıyor. Peki bu na-
sıl olacak? Öncelikle veri analitiği ve risk ha-
ritalarını ele alınacak projeyle beraber sosyal 
medya trendleri kullanılacak. Bu sayede an-
nelerin ve bebeklerin hayatlarını kurtarmaya 
yardımcı olacak uygulamalar akıllı telefonlar 
ve tabletlere entegre edilecek. 

KADInLAR VE BEBEKLER 
KuRTuLACAK

Sağlık çalışanlarının ellerinde yer alan 
akıllı telefonlarla risk haritası oluşturma ve 
inceleme ile birlikte sosyal medya trendle-
rinden de besleniyor olacak. Dünya Sağlık 
Örgütü, UNICEF, Dünya Bankası ve diğerleri 
tarafından desteklenen 100 milyon dolarlık 
proje, toplamda 10 ülkeye yayılması plan-
lanıyor. 2030 yılına kadar ise 6 milyon kadın 
ve çoğun erken ölümlerinin önlenmesi 
hedefe alınmış durumda.

B
ireylerin kişilik özelliklerini değiştire-
meyeceğine dair yaygın bir kanı var. 
Örneğin bir atasözüne göre insan 
7’sinde neyse 70’inde de odur. Ancak 

kişiliğe yönelik son bilimsel araştırmaları 
inceleyen bir grup bilim insanı, bu yargı-
nın değişebileceğini söylüyor.

Aralıksız çabalar ve kişisel yaşamdaki 
önemli olayların kişilik özelliklerini de-
ğiştirebileceğini söyleyen bilim insanları, 

‘Kişilik Değişim Konsorsiyumu’ ismiyle bir 
araya geldi.

Elde edilen veriler, Kaliforniya, Davis 
Üniversitesi’nden Wiebke Bleidorn ve 
Christopher Hopwood’la birlikte 13 diğer 
yazarın hazırladığı “Kişilik Özelliklerinin 
Politikayla İlgi Düzeyi” başlıklı makalede 
açıklandı. American Psychologist dergisi, 
doğru yaşta yapılan kalıcı müdahalelerin 
bireylerin kişilik özelliklerini değiştirebile-

ceği belirtildi. Ancak açıklık, sorumluluk, 
dışadönüklük, uyumluluk ve duygusal 
denge diye sıralanan bu özellikler nis-
peten sabit kalıyor. Bu da söz konusu 
özelliklerin, değişme potansiyeli taşıdığı-
nı ama bu değişimin çok zor olduğunu 
gösteriyor. Öte yandan bireylerin sosyal 
refahını sağlamaya yönelik kamusal kay-
naklar, genellikle işe yaramayan ve mali-
yetli müdahaleler için ayrılıyor.

Kişiliğimizi değiştirebilir miyiz?

Akıllı telefon teknolojisi 
6 milyon kişiyi kurtarabilir!

HABER: ZEKERİYA ELTİMUR

2
020 için dünyadaki en 
tehlikeli ülkeler yeni 
bir interaktif haritayla 
açıklandı. Seyahat Riski 
Haritası'na göre hepsi 
Afrika'da bulunan Lib-

ya, Somali, Güney Sudan ve Orta 
Afrika Cumhuriyeti dünyanın en 
riskli ülkeleri. International SOS şir-
ketinden küresel risk uzmanlarının 
hazırladığı harita, ülkelerin güvenli-
liğini üç farklı kritere göre sıralıyor: 
Sağlık, güvenlik, yol emniyeti. İlk iki 
kategoride ülkeler beş üzerinden 
değerlendirilirken yol emniyeti 100 
bin kişideki ölüm oranına bakarak 
dört seçenekle derecelendiriliyor.

Sadece bahsi geçen dört 
ülke üç kategoride de en düşük 
notu aldı: Seyahatte sağlık riski 
kategorisinde ‘Çok yüksek’, 
seyahatte güvenlik riskinde ‘Aşırı’ ve 
yol emniyeti riskinde (her 100 bin 
kişinin ölümünde) 25’ten fazla. 

Yelpazenin öteki 
tarafındaysa İzlanda, Norveç, 
Finlandiya, Danimarka, İsviçre, 
Lüksemburg, Slovenya, Andora ve 
Svalbard üç kriterde de en yüksek 
güvenlilik notunu aldı.

Mutluluğun anlamı kişiden 
kişiye değişiklik gösterse de 
mutluluğu aramanın nafile bir 
çaba olduğunu düşünenler 
var olsa da bugüne dek bu 
kavramla ilgili birçok bilimsel 
araştırma yapıldı. Sonuncusu 
yazarın ülkesinin önde gelen 
araştırma kuruluşu Ipsos'a ait.

28 ülkeyi kapsayan 
"Küresel Mutluluk Raporu" 
ülkelerin genel mutluluk 
durumu ve yıllar içindeki 
değişimleri ele alıyor. Mottosu 
“Dünya çapında insanları ne 
mutlu eder?” sorusu...

Dünyanın en mutlu 
insanları Avustralya'da yaşıyor. 
Coğrafya kader mi değil mi 
tartışması bir yana dursun; 

dünyanın birçok sorunu ve 
ihtilaflı bölgelerinden hayli 
uzakta yer alan Avustralya 
halkının yüzde 86'sı mutlu 
görünüyor. Bu, küresel 
ortalamanın yüzde 22 
üstünde.

28 ÜLKE ARASINDA 
TÜRKİYE 21’NCİ SIRADA

2011'de halkın yüzde 
89'unun 'Mutluyum' dediği 
Türkiye'de bugün bu oran 
yüzde 53'e kadar inmiş 
durumda. Global ölçekte 
bakıldığında ise bireylerin 
yaklaşık üçte ikisi yani 
yüzde 64'ü mutlu olduğunu 
söylüyor. Bu oran 2018'de 
yüzde 70 olarak ölçülmüştü. 

Türkiye’nin yüzde 
53’ü mutlu
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ÜLKELER 
AçIKLANDI

Seyahat riski olan
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Madrid
Hola! B

u ay Avrupa’nın güneyine 
İspanya’ya gidiyoruz! İber 
Yarımadası’nda bulunan 
bir başkent, merkezinde 
dağlar ve doğal parklarla 
çevrili Madrid’deyiz! Sana-
tın eğlenceyle birleştiği 

deli dolu bir yer. Futbolun kralları bu 
şehirde yaşıyor, boğa güreşleri tüm 
dünyadan gezginleri kendine çekiyor. 
Aynı zamanda İspanyol Kraliyet ailesi-
ne ev sahipliği yapan Madrid, 3,5 mil-
yon nüfusuyla İspanya’nın ekonomik, 
sanayi merkezi ve en büyük şehri. 

YEŞİL ŞEHİRLERDEN 
Avrupa’nın güneyine seyahat 

etmek isteyenler, bu zamanların en 
uygun mevsim olduğunu söyleye-
biliriz. Madrid pahalı bir şehir değil. 
Üstelik pek çok aktiviteyi de bünyesin-
de barındırıyor. Doğal güzelliğiyle de 
sizleri büyüleyecek olan Madrid, park 
ve bahçeleriyle Tokyo’dan sonra en 
yeşil ikinci başkent. İşte Madrid gezi 
rehberi...

SOL MEYDANI  
(PUERTA DEL SOL)

Puerta del Sol, Madrid’in merkezi. 
‘Güneşin kapısı’ olarak adlandırılan 
bu bölge aynı zamanda Madrid gezi-
lerinin en önemli uğrak yerlerinden. 
Puerta del Sol Meydanı, 1766’da 
Esquilache isyanı, 2 Mayıs 1808’de 
Napolyon’un birliklerine karşı direniş 
ve 1812’de III. Fernando’nun taç giyme 
töreni gibi birçok farklı tarihi olaya 
tanıklık etti. 

Dünyanın önemli markaların ma-
ğazalarını bulabileceğiniz bu meydan; 
politik eylemler için buluşma noktası, 
sokak sanatçılarının ise uğrak yeridir. 
Kral Carlos III’e ait bir heykel, saat ku-
lesi, ayı ve ağaç heykeli ve Madrid’in 
merkezi olarak kabul edilen bir kaldı-
rım taşı (km 0) bu meydanda bulunur. 

MAYOR MEYDANI  
(PLAZA MAJOR)

Puerta del Sol Meydanı ile birlikte 
Madrid’in bir diğer önemli meydanı-
dır. Meydanın ortasında, 1916’da Jean 
Boulogne ve Pietro Tacca tara- 
fından yaptırılan Kral  
III. Philip’in  

bronz bir heykeli bulunuyor. Mayor 
Meydanı’nın çevresi 237 balkonu olan 
3 katlı binalarla çevrilmiştir ve 9 çıkış 
kapısı vardır. Meydanın mimari planını 
ünlü bir matematikçi olan Juan de 
Herrera çizmiştir. Mayor Meydanı, tarih 
boyunca pazar yeri, boğa güreşleri, 
taç giyme törenleri, kraliyet düğünleri 
gibi amaçların yanında engizisyon 
tarafından cezalandırılan insanların 
asıldığı ve yakıldığı meydandır.

PLAZA DE ESPANA
Madrid’de trafiğin en yoğun oldu-

ğu noktalardan birinde yer alan Plaza 
de Espana, aynı zamanda popüler bir 
buluşma noktası Madrid halkı için. 
Meydanın en büyük simgesi 26 katlı 
Edificio Espana binası. 

GRAN VİA
Madrid’de 19’ncu yüzyılın or-

talarında gelişen orta sınıf, kentin 
sınırlarını dışa doğru zorlamaya ve 
genişleme için yoksul bölgeleri tahrip 
etmeye başlandığında geniş bulvar 
Gran Via için kolları sıvamanın zamanı 
gelmişti. Modern Madrid’in sembolü 
olacak bulvarlar için karar 1910 yılında 
verilmiş. Bu cadde üzerinde dünyaca 
ünlü alışveriş mağazaları ve Madrid’in 
simgeleri olan binalar bulunuyor. 

MADRİD KRALİYET SARAYI
Madrid Kraliyet Sarayı, İspanya 

Kraliyet Ailesi’nin Madrid’de bulunan 
ikametgâhı olup, sadece devlet tören-
leri için kullanılmaktadır. Kraliyet Sarayı 
Madrid’in en önemli turistik mekan-
larından biridir. İspanyollar tarafından 
Palacio Real olarak bilinen Kraliyet 
Sarayı, 18 ve 19’ncı yüzyıllarda, 1734 
yılında Noel arifesinde ateşe verilen 
eski Alcázar’ın yerine inşa edildi. Plaza 
de la Armeria, Campo del Moro Parkı, 
Sabatini Bahçeleri, Plaza de Armas ve 
İspanyol Kraliyet heykelleri koleksiyo-
nu ve Plaza de Oriente ile çevrili olan 
Madrid Kraliyet Sarayı, güzel ve etkile-
yici bir dış mekâna sahip. Sarayı ziya-
ret ettiğinizde, Caravaggio, Velazquez 
ve Goya gibi ünlü sanatçıların yanı sıra 
Corrado Giaquinto, Giovanni Battista 
Tiepolo ve Anton Raphael  
Mengs gibi sanatçıların  
fresklerini görebilirsiniz. 

SEYAHAT
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Gelelim Madrid’te ne yenilir ne içilir 
kısmına… Madrid büyük ve dünyanın 
pek çok yerinden milleti bünyesinde 
barındırdığı için elbette mutfağı zengin. 
Lakin bizim damak tadımıza pek uygun 
olduğunu söyleyemeyiz. Ama yine de 
sizlere birkaç öneride bulunabiliriz. 

Tapas: Sadece Madrid’te değil tüm 
İspanya’da çeşit çeşit tapas bulabilirsiniz. 
Peki nedir tapas? Meze türü yiyeceklerin 
tamamı ‘Tapas’ olarak isimlendiriliyor.

Genellikle bir kişilik küçük porsiyon-
lar halinde olan tapasları biraz daha fazla 
almak isterseniz ‘Pinch’, daha çok alıp 3-4 
kişi paylaşmak isterseniz de ‘Racion’ ola-
rak sipariş vermelisiniz. Tapas yiyecekleri 
tam olarak nedir derseniz? Bir kâse zey-
tinden patates kızartmasına, zeytinyağlı 
domatesten yumurtalı yiyeceklere kadar 
atıştırmalık olarak tüketilebilen her türlü 
yiyecek bu kapsama giriyor. Damak tadı-
nıza göre istediğinizi seçmek size kalmış.

Tortilla: ‘İspanyol omleti’ de deni-
len tortilla aslında patatesli omlet diye-
biliriz. Ve hayır, bizdeki gibi kahvaltıda 
değil akşam yemeğinde yeniyor. Aslında 
bu bir çeşit tapas da sayılabilir. Ekmek 
arası sandviç versiyonunu alırsanız bir 
yandan yerken bir yandan da Madrid 
sokaklarının tadını çıkarmaya devam 
edebilirsiniz.

Bodadillo de Calamares: Mad-
rid’le özdeşleşen bir atıştırmalık yiyecek 
arıyorsanız bu olsa olsa Bodadillo de Ca-
lamares olurdu. Una bulanmış kalamar 
kızartmasıyla yapılan sandviçin içinde 
ayrıca domates, biber sosu veya mayo-
nez de bulunabiliyor.

Paella: Tüm İspanya’nın yerel ve ünü 
dünyaya yayılmış lezzeti paella Mad-
rid’de de denemeniz gereken bir tat. 
Safranlı pilavın çeşitli deniz ürünleri, ta-
vuk ve sebzeyle yapıldığı bu zengin ye-
mek Madrid’de ne yenir diye düşünenler 
için ideal bir yerel lezzet.

Churros con Chocolate: Kızarmış 
hamur bezelerinin çikolata sosuna 
batırılmasıyla yapılıyor ve dayanılmaz 
bir lezzeti var. Churros con Chocolate 
yemeden dönmeyiniz ve her ne kadar 
hepsinin başarılı olduğunu söylesek 
de Chocolatería San Ginés’dekileri mut-
laka tatmanızı tavsiye ederiz. 

SEYAHAT

Ne Yenir?

RETIRO PARKI

MERCADO DE SAN MIGUEL

Sarayın iç dekoru, porselen koleksi-
yonları, saatler, gümüş eşyalar ve zen-
gin mobilyalarla tamamlanmış.

SAN ISIDRO KATEDRALİ
San Isidro Katedrali, aynı zamanda 

Colegiata ya da San Collegiate Kilisesi 
olarak da bilinir. Pedro Sánchez tarafın-
dan yapılan bir tasarıma göre 1622 ve 
1664 yılları arasında Colegio Imperial 
de la Compañía de Jesús (Cizvit Koleji) 
kilisesi olarak inşa edilmiştir. 1789’da 
Cizvitler’in III. Charles tarafından 
sınır dışı edilmesinden sonra, bina 
İspanya’nın en ünlü Barok / Neoklasik 
mimarlarından biri olan Ventura Rod-
ríguez tarafından yenilenmiştir. Sanat 
tarihi açısından kilise, Sebastián Herre-
ra’nın bir altarpasını ve Claudio Coello, 
Herrera ve Ricci’nin tablolarını ve Juan 
Pascual de Mena’nın heykellerini içerir. 
San Isidro (St. Isidore) Madrid’in (Hem 
tarım işçilerinin yanı sıra) koruyucu azi-
zidir ve şehir her 15 Mayıs’ta onuruna 
yıllık alaylar düzenlemektedir.

LOPE DE VEGA  
(CERVANTES) EVİ MÜZESİ

Madrid’de bulunan İspanya’nın 
‘Altın çağ’ yazarı Lope de Vega’nın 
(Cervantes) evidir. Vega Evi Müzesi, 
16’cı yüzyılda inşa edilmiş. 1610 yılında 
yazar tarafından satın alınan bu evde 
1635 yılında ölümüne kadar 25 yıl bo-
yunca yaşadı ve orada kaldığı süre bo-
yunca en büyük oyunlarını ve şiirlerini 
yazdı. Müzede, İspanyol edebiyatının 
‘Altın çağı’na ait birçok el yazması kitap 
bulunuyor. 

MERCADO DE SAN MİGUEL
19’ncu yüzyıldan günümüze kadar 

gelmiş modern İspanyol pazarı. Demir 
iskeletli bir binada kurulan pazarda 
taze yiyeceklerin çoğunu bulabilirsiniz. 
Turistler için ideal! Zira büyük resto-
ranlarda büyük paralar vermek yerine 
buraya gelebilirsiniz. Ayaküstü bir şey-
ler atıştırıp Madrid’i gezmeye devam 
edebilirsiniz. 

LA LATİNA
La Latina semti, komşusu Lava-

pies’le birlikte Madrid’inin merkezi ola-
rak kabul edilir. Dik ve dar sokakları, sıra 
sıra dizilmiş İspanyol  

evleri ve bohem insanlarıyla gezil-
meye değer bir mahalle.  

PRADO MÜZESİ
Prado Müzesi’nde özellikle Ve-

lazquez ve Goya’nın eserleriyle 12’nci 
yüzyıldan 19’ncu yüzyıla kadar İspan-
yol resminin en kapsamlı koleksiyonu 
sunuluyor. Müzede sadece İspanyol 
eserler yok yanında Flaman ve İtalyan 
eserleri de bulunmaktadır. Müzenin 
en önemli eserleri; ‘Çobanların Tapın-
ması’, ‘Üç Güzeller’, ‘Dünya Nimetleri 

Bahçesi’ ve ‘Meryem’e Müjde’dir.

RETİRO PARKI
Madrid’in şık semtlerinden biri 

Jeronimos’ta yer alıyor. Madrid’de 
hafta sonları insanların kendini yeşile 
bırakmasıyla biliniyor. 

17’nci yüzyılda yalnızca Kraliyet 
Ailesi tarafından kullanılan park; 
1869 yılında tamamiyle halka açıl-
mış. Burada isterseniz yeşile doyabi-
lir, teknelerle gölde tur atabilirsiniz.

PLAZA DE ESPANA

MADRİD KRALİYET SARAYI

PRADO MÜZESİ
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S ağlıklı beslenmenin en önemli 
kurallarından birisi sebzeleri ve meyveleri 
mevsiminde tüketmektir. 

İşte ocak ayında sofralarınızda yer 
verebileceğiniz meyve – sebze listesi

Ocak ayı 
sebzeleri: 

Brokoli
Kereviz
Pırasa
Karnabahar
Ispanak
Taze yeşil kabak
Beyaz lahana
Kırmızı lahana
Brüksel lahanası
Pazı
Kırmızı turp
Havuç
Şalgam
Pancar
Marul
Roka
Biberiye
Soğan
nane
Maydanoz
Tere

Ocak ayı 
meyveleri: 

Mandalina
Portakal
Greyfurt
Limon
Elma
Armut
Yerli muz
Ayva
nar
Balkabağı

Ocak ayı 
yemişleri: 

Kestane

BESLENME

Diriliş Ertuğrul’un ardından 
merakla beklenen ‘Ku-
ruluş Osman’ ekranların 
yıldızı oldu.

Burak Özçivit’in ‘Os-
man’ karakterini canlandırdığı ‘Kuruluş 
Osman’ birkaç hafta önce ATV ekran-
larında yayın hayatına başladı. Diriliş 
Ertuğrul’un devamı niteliğinde çekilen 
dizi, büyük beğeni topladı.

DÜNYADA TAKİP EDİLİYOR 
Yapımcılığını Mehmet Bozdağ’ın 

üstlendiği, başrollerini Burak Özçivit, 
Nurettin Sönmez, Ragıp Savaş, Saru-
han Hünel ve Özge Törer gibi isimlerin 
paylaştığı ‘Kuruluş Osman’ birbirinden 
özel sahnelerle izleyenlerin beğenisini 
kazanmayı başardı.

Dizi daha yayınlanmadan ilk tanı-
tımıyla büyük beğeni toplamıştı bera-
berinde sosyal medyada da büyük ses 
getirmesiyle yayınlandığı ilk bölümde 
reytingleri altüst ederek Türk televiz-
yon tarihinde yeni bir çağ açmış oldu. 
Tanıtım; başta İngilizce, İspanyolca, 
Arapça, Rusça ve Urduca olmak üzere 
birçok dile çevrilerek sanal alemde kısa 
sürede yayıldı.

Ayrıca, her yıl Cannes’da düzenle-
nen MIPCOM fuarında yabancı firma-
lardan da büyük ilgi gördü.

Hem ülkemizde hem de dünyanın 
birçok yerinde takip edilen dizi, tarihin 
detaylarını öyle naif bir dille işliyor ki, 
‘Diriliş Ertuğrul’dan sonra günümüze 

gelene dek ne denli zorluklar ve me-
şakkatin içerisinden geçtiğimizi güzel 
bir üslupla izleyenlere aktarıyor.

DİRLİK VE BİRLİK İÇİN   
FETİH SURESİ 

Dizide Osman Bey’i canlandıran 
Burak Özçivit’in Fetih Suresi’ni okudu-
ğu sahne damga vurdu. Osman, gör-
düğü rüya üzerine düşmanlara karşı 
Türk dirliği ve birliğini sağlamak için 
bu sureyi okudu. O anlar, büyük yankı 
uyandırdı. Yine diğer beğeni toplayan 
sahnelerden biri de Hoca Ahmet Ye-
sevi’nin ‘Divan-ı Hikmet’ adlı eserinden 
“Sevda-yı Muhammed” naatı seslendir-
diği sahneler oldu.

Oyuncuların kalitesi, görkemli pro-

düksiyon ve şahane müzikleriyle hepi-
mizi ekrana bağlayan ‘Kuruluş Osman’ 
uzun soluklu bir proje olduğunu daha 
ilk bölümden göstermiş oldu. 

Dönem dizilerinin her gruptan 
izleyiciyi cezbetmemesine rağmen 
gerek ‘Diriliş Ertuğrul’ gerekse ‘Kuruluş 
Osman’ ile bu alışılmış döngüyü boz-
duğunu görmüş oluyoruz. Şüphesiz 
özellikle tarih içeren dönem dizilerinin 
izleyiciye nasıl aktarıldığı, kimin kaleme 
aldığı, danışanların bilgisinin doğru-
luğu sürekli eleştirilmiştir. Kaynaklarla 
karşılaştırma yapıldığında bir hayal kı-
rıklığı yaşamadığımız ‘Diriliş Ertuğrul’ ve 
Kuruluş Osman’ın bu denli beğeni top-
lası da bu detaylarda gizli olsa gerek.

YAZAR



MALZEMELER: 
1 adet rendelenmiş kereviz
1 adet rendelenmiş mor pancar
1 adet rendelenmiş mor havuç
2 su bardağı süzme yoğurt
1 su bardağı yoğurt
1 tatlı kaşığı tuz
2 çorba kaşığı zeytinyağı

MOR KEREVİZ 
SALATASI

MUTFAK KÜLTÜRÜ
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Yarım kilo pırasayı 
doğrayıp, yağsız 
soteleyelim. Çırpma 

kabında 3 yumurtayı çırpa-
lım. 1 su bardağı yoğurt, 1 su 
bardağı sıvıyağ ilave edelim 
ve yine çırpalım. 1 su barda-
ğı unu ilave edelim. Unun 
üzerine 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı 
kaşığı karbonat ilave edelim. 

Karbonatın üzerine biraz 
limon sıkalım. 2 su bardağı 
mısır ununu da ekleyip iyice 
karıştıralım. Soğuyan pırasa-
ları da ekleyelim. Tüm harcı 
tekrar karıştıralım. Büyük kare 
veya yuvarlak borcam kabı 
yağlayalım. Harcı eşit şekilde 
yayalım. 175 derece önceden 
ısıtılmış fırında pişirelim.

Yarım kg pırasa
3 adet yumurta
1 su bardağı un
1 su bardağı sıvıyağ
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı karbonat
2 su bardağı mısır unu
Birkaç damla limon

MALZEMELER:

Tüm malzemeler karıştırılır, üzeri 
ceviz ile süslenir. Afiyet olsun.

H
er mevsimin bir 
tadı, bereketi 
var. Mevsim 
meyvelerinin 
ve sebzelerinin 

yerini hiçbir şey tutmaz. 
Domatesi baharda, 
portakalı kış ayazında 
görürdük çocukken. Pazarda 
gördüğümüz her yeni 
sebze değişen mevsimin 
habercisiydi. Artık manavlar, 
pazar tezgâhları hemen 
hemen hep aynı renkte. Kaç 
mevsim geçmiş anlamıyoruz 
bile! Bu ay sizlere kışa yakışan, 
çocuklara kış sebzelerini 
sevdiren iki güzel tarifim 
var. Afiyet şifa olsun. Evinize, 
ömrünüze bereket olsun.

n ataseven69@gmail com

NURİYE
ATASEVEN



T chaikovsky ve ARD gibi iki önemli 
uluslararası yarışmanın ödüllü ismi 1977 
Yerevan doğumlu viyolonselci Alexander 

Chaushian, 18 Ocak'ta Sakıp Sabancı Müzesi the 
Seed'de!
TARİH: 18 Ocak 2020 / 20.00
YER: Sakıp Sabancı Müzesi the Seed / Emirgan / 
İSTANBUL

Buğulu sesiyle sahnelerimizin sevilen isimlerinden 
Birsen Tezer, 10 Ocak akşamı 6:45 Ankara sahnesinde 
sizlerle.

.TARİH: 10 Ocak 2020 / 22.30
YER: 6.45 KK / Kavaklıdere / ANKARA 

İSTANBUL 
RESİTALLERİ

ASLAN KRAL

UĞUR YÜCEL 
SAHNEDE!

KULAKLARINIZIN 
PASI SİLİNSİN

Sarıyer Sanat'ın yeni oyunu "Aslan Kral", Halis Kurtça 
Kültür Merkezi'nde sahneleniyor.
Müzik tutkunu Dodo babası aslan kralın bütün itiraz-

larına rağmen ormanı terk eder. Arkadaşları tavşan, kaplum-
bağa, karga ve tilkile eğlenceli bir maceraya atılır.
TARİH: 12 Ocak 2020 / 13.00
YER: Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi / Sarıyer / İSTANBUL

Türkiye’nin en büyük ve yetenekli 
oyuncularından biri olan Uğur Yücel uzun 
bir aradan sonra Azınlıkta Kaldık gösterisiyle 

Ankaralılarla buluşmaya hazırlanıyor.
TARİH: 11 Ocak 2020 / 20.30
YER: MEB Şura Salonu / Beşevler / ANKARA

Cumhuriyet tarihinde 
görülmüş en büyük 
işçi hareketi olan 
15-16 Haziran 1970 

olaylarının zengin bir ailenin 
mutfağına yansıması.

Hizmet etmekten başka bir 
şey düşünemeyen köşk çalı-
şanları da gözlerinin önünde 
gelişen olaylar karşısında kayıtsız 
kalamayacaktır. Toplumdaki de-
ğişimden her biri kendi payına 
düşeni alacaktır. Vasıf Öngören’in 
bu olayları eğlenceli bir biçimde 
aktardığı oyun, tiyatro sahne-
sinde defalarca yorumlanmış ve 
beyazperdeye de uyarlanmıştır. 
1978 yılında ilk kez İstanbul 
Şehir Tiyatrolarında bu oyunda 
aşçı Lütfü Usta’yı canlandıran 
Şener Şen, 40 yıl aradan sonra 
aynı rolde ve genç bir oyuncu 
kadrosuyla tekrar sahnede. 
TARİH: 02 Ocak 2020 / 20.30
YER: DasDas Sahne / Ataşehir / 
İSTANBUL

K üçük Prens, 11 Ocak'ta Tiyatro 
Tempo'da çocuklarla buluşuyor. 
Baobabları küçükken toplayıp 

gezegenini temiz tutmazsan ne olur? 
Fenerci neden lambasını durmadan 
açıp kapatır? Kral, kendinden başka 
kimsenin yaşamadığı gezegeninde kime 
hükmeder? Bir tilki nasıl evcilleştirilir? 
Küçük Prens’le birlikte gezegenler 
arasında yolculuk yapıp oralarda 
yaşadıklarına tanık olurken bir taraftan da 
onunla birlikte sorular sorup cevaplarını 
aramaya ve kendi iç dünyanızı ve 
hayatınızı sorgulamaya başlarsınız.
TARİH: 11 Ocak 2020 / 18.00
YER: Tiyatro Tempo / Maltepe / ANKARA

KÜÇÜK PRENS
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KÜLTÜR SANAT

ZENGİN 
MUTFAĞI



L ance Sterling, uluslararası casusluluğun 
önde gelen ismidir. Dünyanın en harika 
casusu olan Lance havalı, sevimli ve süper 
yetenekli olmanın yanı sıra dünyayı kurtar-

manın günlük işlerinden biri olduğunun farkındadır, 
bu işte ondan iyisi de yoktur. Genç Walter ise Lan-
ce’in neredeyse tam tersidir. Zekasıyla göz kamaş-
tıran Walter’ın sosyal becerileri ne yazık ki o kadar 
da gelişmiş değildir. Ancak Walter da sosyalleşmek 
konusundaki eksikliğini kapatmak için zekasını kul-
lanmakta ve buluşlar yapmaktadır. Walter, Lance’in 
tehlikeli görevlerinde kullandığı araçları icat eden bi-
limsel dehadır. Fakat olaylar beklenmedik bir dönüş 
yaptığında, Walter ve Lance aniden yeni bir şekilde 
birbirlerine güvenmek zorunda kalırlar. 

Vizyon Tarihi: 10 OCAK 2020 / 1S 
42dk / Animasyon, Komedi, Aksiyon
yöneTmen: Nick Bruno, Troy Quane
oyuncular: Will Smith, Tom Hol-
land, Rashida Jones

AJANLAR İŞ BAŞINDA

Vizyon Tarihi: 3 Ocak 2020 / Aksiyon, Dram
yöneTmen: Wilson Yip
oyuncular: Donnie Yen, Chan Kwok-
Kwan, Scott Adkins

Vizyon Tarihi: 17 Ocak 2020 / Komedi, 
Aile
yöneTmen: Stephen Gaghan
oyuncular: Robert Downey Jr., Jessie 
Buckley, Harry Collett

Yip Man 4, WingChun dövüş tekniğinin ustası Ip 
Man’ın, ABD’de WingChun okulu açarak yerel dövüş 
sanatları topluluğunu rahatsız eden öğrencisinin yanına 
gitmesini konu ediyor.

Filmin başrolünü Marvel sinematik evreninin Demir 
Adam'ı olarak tanınan Robert Downey Jr. üstleniyor.

IP MAN 4: FİNAL

Vizyon Tarihi: 31 Ocak 2020 / Komedi
yöneTmen: Onur Bilgetay
oyuncular: Gupse Özay, Merve Dizdar, 
Ferit Aktuğ

Eltilerin Savaşı, iki elti olan Sultan ve Gizem arasında 
yaşanan tatlı çekişmelere, bitmek bilmeyen rekabete 
odaklanıyor.

ELTİLERİN SAVAŞI

Vizyon Tarihi: 31 Ocak 2020 / 2s / Romantik
yöneTmen: Ömer Faruk Sorak, İpek Sorak
oyuncular: Nesrin Cavadzade, Yiğit 
Kirazcı, Elif Doğan

2010 yapımı Aşk Tesadüfleri Sever filminin devam halkası olan 
yapımın yönetmen koltuğunda bu defa Ömer Faruk Sorak ve 
İpek Sorak oturuyor. Nesrin Cavadzade, Yiğit Kirazcı, Elif Doğan 
ve Aytaç Şaşmaz'ın başrollerini üstlendiği filmde,1960’lardan 
günümüze uzanan romantik bir yolculuğa çıkılıyor.

AŞK TESADÜFLERİ SEVER 2 DOLİTTLE

SİNEMA

Amacı savaşı durdurmak ve 
hayat kurtarmak olan Katherine 
Gun, BM Güvenlik Konseyi’ne 
karşı düzenlenen yasadışı bir 

NSA casus operasyonunu gördüğü bir 
e-mail aracılığıyla İngiliz gazetesi Londra 
Observer muhabiri Martin Bright’a sızdırır. 
Bunun ardından Katherine, tutuklanmayla 
karşı karşıya kalır. İstihbarat çalışanının 
tutuklanması bu gizli bilgiyi dünya çapında 
manşetlere taşır. Katherine’i serbest 
bıraktıracak delili elde etmeye çalışan 
Martin, Katharine ve Martin’in hayatını büyük 
bir tehlikeye sokan komployu ortaya çıkarır. 
Bu süreçte Katherine evliliği ve hayatta kalma 
mücadelesi için ayakta kalmalıdır.

Vizyon Tarihi: 3 Ocak 2020 / 1s 
52dk / Casusluk, Gerilim, Polisiye
yöneTmen: Gavin Hood
oyuncular: Keira Knightley, Matt 
Smith (IV), Adam Bakri

RESMİ SIRLAR
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KİTAP
Günümüz 

AfrİkA’sındA 
müslümAn 
AzınlıklAr

TArİhTe 
enTeresAn 
OlAylAr ve 

İnsAnlAr

90 turuncudergi com

Eski dünyanın bir üyesi olan Afrika, tarih boyunca sahip 
olduğu zenginliklerle anılmıştır. Bununla birlikte özellikle 
son yüz yılda Afrika’nın adı açlık, yoksulluk, iç savaşlar ve 
dış müdahalelerle anılır olmuştur. Sahip olduklarıyla adının 
insan zihninde yaptığı çağrışım arasındaki tezat, akla çeşitli 
sorular getirmektedir. Bu soruların başında da sahip olunan 
zenginliklerin nerede kullanıldığı gelmektedir. Bu ve benzeri 
soruların ulaştığı ortak cevaplar sömürge döneminde 
yaşananları işaret etmektedir. Afrikalılar, kendilerini var eden 
değerlerden uzaklaştırılarak onlar için biçilen role inandırıl-
maya çalışılmışlardır. Afrika kıtasından silinmeye, Afrikalılara 
unutturulmaya çalışılan hususlardan birisi de İslam dinidir.

Bu çalışmaya esas teşkil eden metin, müellifi Şîrî mahlaslı bir 
şâir tarihçi tarafından kaleme alınan manzûm bir Selimnâ-
medir. Eser, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Emanet 
Hazinesi Bölümü 1433 numarada kayıtlı bir yazma içerisinde 
yer alır. Yazmanın baştan 218b sayfasına kadar olan kısmı, 
Âşıkpaşazâde’nin ekâyinâmesi olup, Osmanlı devletinin 
kuruluşundan I. Bâyezid devri sonuna kadar olan hadiseleri 
anlatır. Eser içerisindeki 2. bölüm çalışmamızın konusunu 
teşkil eden ve 218b-267b sayfaları arasında yer alıp 1442 
beyitten oluşan, Târîh-i Feth-i Mısır adını taşımaktadır. Her ne 
kadar yazma bu isimle kaydedilmişse de yazarı Şîrî’nin ver-
diği ismiyle Şâhâne-nâme olarak da üzerinde durduğumuz 
eser, içeriği itibariyle klasik bir Selimnâmedir.

Yusuf Erkut Güsar, tarihte enteresan olaylar ve insanları her 
yaştan ve her eğitim düzeyindeki okura hitap edecek şekilde 
anlatıyor. Bu ilk cildin konuları şöyle: Fransız Devrimi- Keşifler 
Çağı- Osmanlı’da Yeniçeriler- Hz. İsa ve St. Paul- Mussoli-
ni- Pearl Harbor- Lale Devri- Saraybosna Suikastı- Martin 
Luther- Stalingrad- James Cook- Holokost- Rus Devrimi- İzmir 
Suikastı- Magna Carta- Engizisyon Mahkemeleri- Mayflower 
Gemisi- VIII. Henry- Köy Enstitüleri- Ku Klux Klan- Empresyo-
nizm- Firavun Akhenaton- McCarthy Olayı

O, ışık hızı gezginiydi. Kitabın sayfasını açtığı anda başka âlem-
lere uçuyordu. Peygamberlerin alemine…
Araya çağlar bile girse ışık hızı yolculuğuna doyum olmuyor-
du. Gidip gezmek, her şeyi yerinde görüp incelemek eşsiz bir 
keyifti onun için. Üstelik bu iş için yaptığı tek şey, bütünüyle 
istemek ve çok okumaktı. Bu iki güzellik içinde macera başlı-
yordu. Heyecan, hız ve coşku dolu renkli iklimlere uçmuştu. 
Zaman, yıldız gibi kayıyordu avuçlarından. Muhteşemdi varlık, 
muhteşemdi hayat ve muhteşemdi mucizeler…
Şimdi seni de bu mucizelere okumaya çağırıyor. Işık gez-
gininin Hayal Atı’yla çıktığı bu ışık hızındaki yolculuğa eşlik 
etmeye hazır mısın?

YAZAR
Prof. Dr. İrfan 
aycan , nurullah 
yazar
YAYINEVİ
OTTO 
SAYFA SAYISI
504

YAZAR
Prof. Dr. orhan yavuz , 
Prof. Dr. alaattİn aköz
YAYINEVİ
Palet yayınları
SAYFA SAYISI
336

YAZAR
nurDan Damla
YAYINEVİ
tİmaş Çocuk 
yayınları
SAYFA SAYISI
160

YAZAR
yusuf erkut 
Güsar
YAYINEVİ
İlerİ yayınları
SAYFA SAYISI
264
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PeyGAmberlerİn 
mucİzelerİ

TArİh-İ feTh-İ 
mısır (Şİrİ’nİn 

ŞAhAne-nAmesİ)




